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Referenten, høyesterettsdommer Terje Wold (Oslo):
I. Domstolskontrollen med forvaltningens avgjörelser har i löpet av

de siste 25—30 år gjentatte ganger vært behandlet på De nordiske jurist-
mötene og på nordiske administrative möter. Dröftelsene har hatt stor
betydning. Men det må nok likevel innrömmes att vi stort sett ikke
nådd lenger enn til at hvert land har redegjort for sin egen ordning av
domstolskontrollen, og vi har derved — som professor Herlitz sa på Det
adm. Forbunds möte i 1955 — på sett og vis kommet til å tale forbi hver-
andre. Noen egentlig prinsipiell debatt om domstolskontrollen har vi
ikke hatt.

Når jeg da i et kort foredrag skal innlede til diskus jon, må min opp-
gave — slik jeg forstår den — være å söke å före våre dröfteiser et skritt
videre og få fram det begrepsmessige grunnlag og omfang domstols-
kontrollen etter min mening må ha. Finner vi fram til et feiles prinsi-
pielt syn, vil det kunne få stor betydning for rettsutviklingen på forvalt-
ningens viktige område.

Vi bruker ofte betegnelsen rettssamfunn. Med det gir vi uttrykk for
at våre samfunn bygger på lov og at loven skal holdes av alle — ikke
bare av de enkelte borgere i deres forhold til hverendre — men loven
skal også holdes av samfunnet selv. De offentlige forvaltningsmyndig-
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heter skal i sin saksbehandling gå fram etter loven, og forvaltningens
vedtak skal treffes i samsvar med lov — være lovlige. Dette legalitets-
prinsipp går langt tilbake i de nordiske folks historie.

Men legalitetsprinsippet, som vi bygger på, kan ikke hindre at den
ordning hvert land har for å sikre at loven holdes, i enkelthetene er
forskj eilig. Vi ser det på strafferettspleiens område og når det gj elder
den sivile rettergang i hvert land. Det er derfor bare naturlig — ja
uunngåelig — at de garantier hvert land har gjennemfört for å sikre at
forvaltningen i sine avgjörelser fölger loven, ikke alltid er de samme
eller virker på samme mate. Det må til en viss grad bero på den histo-
riske utvikling og på en vurdering av forholdene i hvert land, hvordan
rettssikkerheten best kan trygges når det g j elder de vedtak forvalt-
ningen treffer.

Men på samme mate som vi i strafferettspleien og i den sivile retter-
gang har enkelte grunnprinsipper vi er enige om, således skulle vi også
kunne stå sammen om visse grunnprinsipper når det g j elder rettssikker-
hetsgarantiene i forvaltningen. Særlig viktig er dette under den forvalt-
ningsmessige utvikling som pågår i vår tid.

II. Med domstolskontroll forstår jeg den kontroll av lovligheten
(legaliteten) av forvaltningens vedtak som utöves av selvstendige og
uavhengige organer (domstoler) på grunnlag av en betryggende saks-
behandling.

Inntil midten av det forrige århundre hadde man — i de aller fleste
land — overhodet ingen domstolskontroll med forvaltningens avgjörel-
ser. Forvaltningen var sin egen dommer. Men etter hvert som det
moderne samfunn vokste fram, ble det et naturlig rettssikkerhetskrav,
at det måtte være adgang til også å få forvaltningens vedtak prövd i
domstolene. Utviklingen fulgte nok forskjeilige veier i de forskj eilige
land, men resultatet ble det samme.

Mest intressant er kanskje utviklingen i Frankrike. Den franske
revolusjon gjennomförte prinsippet om den legale forvaltning. Man
hadde imidlertid den störste mistillit til domstolene. I en serskilt lov
ble det uttrykklig fastsatt at domstolene ikke skulle ha noe med forvalt-
ningens vedtak å gjöre. Likevel slo prinsippet om domstolskontroll
igjennom. Innenfor forvaltningen selv vokste etter hvert fram et særlig
organ, Conseil d'Etat, som til slutt bröt ut av den hierarkisk oppbygde
forvaltningsorganisasjon og ble en selvstendig og uavhengig domstol som
prover lovligheten av forvaltningens vedtak. —
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Domstolskontroll har vi i dag i alle rettssamfunn. Det erkjennes uten
videre at den rettssikkerhet som forvaltningens egen saksbehandling kan
gi, ikke alene er nok. Det er nödvendig at det også er adgang til å få
forvaltningens vedtak prövd av organer som står utenfor forvaltningen
og som inntar en selvstendig og uavhengig stilling i forhold til den. Om
dette rår i dag ingen meningsforskjell.

Annerledes når det gj elder domstolskontrollens praktiske gjennom-
föring. Til å begynne ble i mange land domstolskontrollen bare gjennom-
fört for forvaltningsvedtak på begrensede forvaltningsområder som var
regnet opp i loven (enumerasjonsmetoden). Denne ordning av domstols-
kontrollen er imidlertid nu forlatt i de fleste land, og den såkalte general-
klausul er lagt til grunn. Det er ikke tilfredsstillende at det bare er
adgang til domstolskontroll av de forvaltningsvedtak loven særskilt nev-
ner. Det må være en alminnelig adgang til å få lovligheten av forvalt-
ningens vedtak prövd. Det er på dette punkt — når det gj eider den
praktiske gjennomforing av domstolskontrollen, at vi i de nordiske land
inntil den siste tid har hatt en forskjeilig ordning. — I Danmark og
Norge har vi en alminnelig adgang til domstolskontroll. For korthets
skyld kan vi si at vi fölger generalklausulen. I Sverige og Finland har
ordningen vært en annen. I Sverige bygger domstolskontrollen på enu-
meras jonsprinsippe t. Kun i de tilfelle hvor det er uttrykkelig bestemt i
loven, kan en forvaltningsavgjörelse bringes inn for Regjeringsretten, og
regjeringens egne vedtak er overhodet ikke undergitt noen direkte dom-
stolspröving. — Jeg har imidlertid det inntrykk, selv om jeg naturligtvis
på dette punkt må uttale meg med stor försiktighet, at utviklingen går i
retning av å gjennomföre generalklausulen for domstolskontrollen også i
Sverige. Det er for så vidt bemerkelsesverdig at de svenske besvärs-
sakkyndige i sin meget interessante betenkning avgitt i 1955, skrevet av
professor Herlitz, i prinsippet har godtatt generalklausulen. Det heter
i innstillingen bl.a. (s. 70) at »en rationell avvägd, generellt verksam
anordning för rättslig prövning av regeringens och förvaltningsmyndig-
hetens beslut, utövad av självständiga domstolar, är ett naturligt inslag
i en modern rättsstat och att en sådan anordning icke i Sverige lika litet
som i andra länder behöver inkräkta på den styrande makt som obesku-
ren måste ligga i regeringens hand». Jeg gir dette syn min fulle tilslut-
ning. Og jeg nevner i dette sammenheng at da Hammarskjöld i 1907
fremla sitt forslag om opprettelse av den svenska regjeringsrett, foreslo
han regeringsrättens kompetens fastsatt i en generalklausul. Tanken
om en alminnelig prövningsrett ved domstol av lovligheten av forvalt-
ningens vedtak er således ikke ny i svensk forvaltningsrett.
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Utviklingen i Finland synes også å bekrefte at en alminnelig rett til
domstolskontroll er den prinsipielt riktige lösning. Da Högsta Förvalt-
ningsdomstolen ble opprettet i 1918, la man ikke generalklausulen til
grunn. Men ved loven av 23. mars 1950 ble en alminnelig besvärsrätt
innfört samtidig som det ble åpnet adgang til også å få statsrådets og
ministerienes vedtak prövd av Högsta Förvaltningsdomstolen. Resulta-
tet av utviklingen i Finland er således at man på sett og vis har forlatt
enumerasjonsmetoden og gått over til generalklausulen. Denne utvik-
ling er fört videre ved opprettelsen i 1955 av lenrettene til behandling av
forvaltningsrettslige besvär og andre forvaltningstvister som hörer under
länsstyrelsen. I det hele kan den som söker å sette seg inn i finsk for-
valtningsrettspleie ikke unngå å bli imponert av det målbevisste, dyktige
og fordomsfrie arbeid som helt fra 1919 kontinuerlig og tross alle vanske-
ligheter er fört på dette område og som har ledet til de to nevnte viktige
reformer i 1950 og 1955.

Det er uten videre klart hvilken betydning det har for rettssikker-
heten at det er en alminnelig adgang til å få alle forvaltningens vedtak
rettslig prövd. Heri ligger först og fremst at domstolskontrollen prin-
sipielt må omfatte alle forvaltningsavgjörelser, som griper inn i den
enkelte borgers rettsstilling. Det er ingen vedtak som etter sin art må
utelukkes fra domstolenes proving. Således må også regjeringens ved-
tak kunne proves av domstolene. I Norge — og jeg tror også i Danmark
— har man funnet det helt naturlig at domstolene prover regjeringens
avgjörelser, og vi anser dette som grunnleggende for hele vår domstols-
kontroll. Som allerede nevnt er nå også i Finland regjeringens vedtak
underlagt domstolspröving.

I Sverige er det oppfatning at Kgl. M:ts vedtak skal være endelig,
dypt rotfestet i rettstradisjonen, og man kan forstå at de besvärssak-
kyndige i sin betenkning ikke tar den fulle konsekvens av sitt prinsi-
pielle syn, men går en mellomveg når det gjelder Kgl. M:ts vedtak.
Dette betyr imidlertid en amputering av domstolskontrollen, som etter
min mening vanskelig kan forsvares ut fra et prinsipielt synspunkt. Det
er nettopp forholdet mellom samfunnet (regjeringen) og den enkelte som
i de fleste land har fört til krav om ikke bare å styrke, men også å
utvide domstolskontrollen. I vår tid er det ofta regjeringen som treffer
de vedtak som griper sterkest inn i den enkeltes rettsstilling. I Norge
har vi, særlig i årene etter krigen, hatt en rekke store rettssaker, hvor
lovligheten av regjeringens og departementenes avgjörelser har vært
prövd av domstolene.

Mot en alminnelig rett til domstolspröving av alle vedtak har det
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vært innvendt at mange forvaltningssaker er av den art at det er rimelig
at de får sin endelige avg j or else av forvaltningen også når det g j elder
spörsmålet om vedtakets lovlighet. Generalklausulen förer til at dom-
stolsprövingen blir for skjematisk. Det er ikke alle forvaltningssaker
som »fortjener» domstolspröving, heter det. Denne argumentasjon over-
ser imidlertid den fundamentale betydning det har i et rettssamfunn at
det er adgang til å pröve lovligheten av alle vedtak som forvaltningen
treffer. En sak kan synes temmelig liten og betydningslös. For den
enkelte borger kan den likevel være viktig og betydningsfull nok. De
ulemper som fölger av at saker som kanskje ikke »fortjener» domstols-
pröving, undergis rettslig kontroll, er en belastning som rettssamfunnet
må ta. —

III. Domstolskontrollens omfang

Jag har nevnt det område domstolskontrollen etter min mening bör
ha. — Det neste og like viktige spörsmål er hvilket omfang domstols-
prövinger skal ha i den individuelle sak. Hva betyr det at det er lovlig-
heten — legaliteten — av avgjöreisen som domstolene skal pröve?

Heri ligger for det förste at domstolene ikke kan pröve hensiktsmes-
sigheten av et forvaltningsvedtak. I sitt forslag om opprettelse av den
svenske regjeringsrett uttrykte Hammarskjöld dette slik at domstolen
ikke skulle pröve »besluts eller åtgärds lämplighet eller ändamålsenlig-
het». I den trykte utredning har jeg også sökt å påvise at det er prinsi-
pielt uriktig og uheldig å overlate forvaltningsmessige hensiktsmessig-
hetsspörsmål til domstolenes proving og avgjörelse. Det er også åpen-
bart at domstolene ikke kan gis en alminnelig kompetanse til å avgj öre
slike spörsmål. Når en domstol avgjör om et vedertak er forvaltnings-
messig önskelig eller hensiktsmessig, fungerer den i virkeligheten som
et forvaltningsorgan og treffer en forvaltningsavgjörelse (et forvaltnings-
skjönn).

Selvfölgelig kan det i og for seg være önskelig å henlegge rene for-
valtningsspörsmål til frittstående og uavhengige organer til endelig og
bindende avgjörelse i judisielle former. Det må likevel fastholdes at
det da ikke er tale om domstolskontroll av forvaltningens vedtak, men i
virkeligheten om mer betryggende former for administr as jonens egen
saksbehandling. Det er en forvaltningsavgjörelse som treffes, men i
judisielle former. Det synes heller ikke vel begrunnet at domstolene,
som ikke har noe politisk ansvar, skal treffe rene forvaltningsmessige
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vedtak, vilket igjen kan skade deres selvstendige og uavhengige stilling
som rettspleieorganer.

Dette betyr imidlertid ikke at forvaltningsskjönnet — det såkalte
frie skjönn — ikke kan proves av domstolene. Også det frie skjönn kan
komme under domstolenes »lovlighetspröving», men ikke i större
utstrekning enn kravet til retssikkerheten krever. Går domstolene len-
ger, er de inne på forvaltningens område og ikke på området for retts-
lig proving.

Det har også vært innvendt mot generalklausulen at man i forvalt-
ningen ikke kan trekke noen klar og skarp grense mellom rettsspörsmål
(legalitetsspörsmål) på den ene side og hensiktsmessighets- og rimelig-
hetsspörsmål, som det må tilligge forvaltningen alene å avgjöre, på den
annen.

Erfaringen viser imidlertid at grense kan trekkes. Så å si i alle land
er i dag domstolskontrollen en legalitetskontroll som bygger på general-
klausulen, uten at spörsmålet om domstolenes kompetanse i praksis vol-
der særlige vanskeligheter. Også her kan jeg vise til erfaringene i Fin-
land. Under arbeidet med reformen av 1950, hvorved generalklausulen
ble lagt til grunn, overveide man först å ta inn i loven en nærmere defi-
nisjon av begrepet »rettsbesvär», dvs. at noen påstår å være krenket i
sin rett, som loven uttrykker det. Man oppga imidlertid å gi noen
definisjon, idet man fant at den nærmere avgrensning som her er nöd-
vendig, kunne overlates til rettspraksis. Men mange fryktet for at
avgrensningen av prövningsretten ville volde vanskeligheter. Slik gikk
det imidlertid ikke.

Det sier seg selv at det kan være en vanskelig oppgave i den enkelte
forvaltningssak å trekke den riktige grense for prövingsrettens omfang.
Sammenligner man rettspraksis i de forskj eilige land, viser det seg imid-
lertid at domstolene, det være de ordinære domstoler eller særskilte for-
valtningsdomstoler, stort sett har maktet denne oppgave på en tilfreds-
stillende mate. Særlig interessant er det å legge merke til hvor lik
utviklingen har vært. De vide fullmakter som forvaltningen har fått,
har medfört at spörsmålet om domstolenes kompetanse i årene etter
krigen er kommet sterkt i forgrunnen, særlig når det gj elder spörsmålet
om adgangen til å prove forvaltningens skjönn, det jeg i min fremstilling
har kalt rettsanvendelseskjönnet. Praksis viser likevel at domstolene
stillet overfor anvendelsen av de mange nye vidtgående forvaltnings-
lover, etter en tid med noen vakling og usikkerhet har funnet fram til
en linje som — tross forskj ellig system og forskj ellig utforming av gene-
ralklausulen — i sine hovedtrekk er den samme i alle land.
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IV. Om fravik fra domstolskontrollen

Stiller man krav om en domstolskontroll med det begrepsmessige
innhold jeg her har trukket opp, blir det et viktig spörsmål i hvilken
utstrekning det bör være adgang til å fravike prinsippet om domstols-
pröving,

I Österrike og Tyskland er generalklausulen grunnlovsfestet. Det er
således ikke adgang til i lov å fravike domstolskontrollen. Utviklingen
i Österrike har særlig interesse. Da domstolskontroll ble innfört i 1876,
hadde man mange unntak fra generalklausulen. Disse unntak ble etter
hvert færre, og da Österrike i 1920 fikk sin nye forfatning ble general-
klausulen grunnlovfestet. Dette har i praksis ikke voldt særlige vanske-
ligheter. I Tyskland, hvor alminnelig domstolskontroll först er gjennom-
fört etter krigen, har oppgaven vært å gjennomföre det absolutte grunn-
lovskrav om domstolskontroll ved hjelp av det system av forvaltnings-
domstoler som er bygd opp. Utviklingen i Tyskland synes å vise at
man kanskje ennu ikke har funnet fram til den mest rasjonelle dom-
stolsorganisasjon for behandlingen av forvaltningssaker, men grunn-
lovens generalklausul vil nok ikke bli oppgitt.

I andre land er generalklausulen ikke grunnlovsfestet, og både i de
land hvor domstolskontrollen tilligger særskilte forvaltningsdomstoler
og i de land hvor den utöves av de ordinære domstoler, har man nærmest
ansett det som en selvfölge at domstolspröving kan utelukkes ved lov.
Dette er tilfellet i Danmark og Norge, og det er også uttrykkelig sagt i
den nye finske lov av 1950.

Men er slike fravik forenlig med de krav vi må stille til retfssam-
funnet i vår tid?

Det vanlige er å se domstolskontrollen som en viktig rettssikkerhets-
garanti. Rettssikkerhetsgarantiene må i noen grad vurderes etter forhol-
dene i hvert land. Det har derfor i alminnelighet vært antatt at det ikke
kan stilles noe krav om at domstolskontrollen skal være absolutt og ufra-
vikelig. Utviklingen synes imidlertid klart å gå i retning av en strengere
og mer konsekvent gjennomf öring. De færreste vil vel ennå se retten
til å få lovligheten av et forvaltningsvedtak prövd av en domstol, som en
menneskerett, til tross at den synes å være direkte fastslått i F.N:s men-
neskerettserklaring, men spörsmålet er likevel om vi ikke i dag er kom-
met så langt at retten till domstolskontroll må anses som en av de grunn-
leggende friheter i rettssamfunnet. Og videre: Når man ser bort fra de
historiske forhold og tilvandte forestillinger, kan det under den sam-
funnsmessige utvikling som pågår, i noe tilfelle forsvares å nekte den
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enkelte borger rett til å få prövd lovligheten av et forvaltningsvedtak
som griper inn i hans rettsstilling?

Man må her holde skarpt fra hverandre domstolskontrollen selv og
de organer som utöver kontrollen. At man fraviker den gjeldende ord-
ning av domstolskontrollen, kan være både nödvendig og en fordel. I
alle land viser forvaltningens egen utvikling at det uansett den ordning
man har av domstolskontrollen, er nödvendig på enkelte begrensede for-
valtningsområder å opprette særskilte organer til behandling av de for-
valtningstvister som oppstår. Denne utvikling er særlig merkbar hvor
domstolsprövingen tilligger de ordinære domstoler. Den langsomme,
formbundne og kostbare saksbehandling passer ikke så godt på mange
nye forvaltningsområder. Disse særskilte organer — som i England
kailes Administrative Tribunals — setter mer og mer sitt preg på for-
valtningsrettspleien. Vi må regne med att denne utvikling vil fortsette.
Men så vel i de tilfelle hvor forvaltningstvistene er overlatt til slike sær-
skilte organ som i de tilfelle hvor den endelige avgjörelse tillegges de
ordinære förvaltningsmyndigheter, må kravet om domstolskontroll opp-
rettholdes. Den ordning av domstolskontrollen som engang er fastsatt
kan aldri bli en lösning engang for alle. Det må være adgang til å fra-
vike den der hvor dette er nödvendig fordi den ikke passer. — Domstols-
kontrollen må folge samfunnsutviklingen. Men om formen fravikes, må
ikke selve prinsippet om domstolskontroll oppgis. På de nye forvalt-
ningsområder, hvor den vanlige ordning fravikes, må det gjennomföres
en annen betryggende form for domstolskontroll som kan möte det
behov som er til stade.

Det er dette vi i Norge — og jeg tror også i andre land, ikke har tatt
tilstrekkelig hensyn til. Resultatet er blitt at forvaltningens vedtak på
de områder og i den utstrekning den vanlige ordning er fraveket, over-
hodet ikke er undergitt noen domstolskontroll. Dette er både utilfreds-
stillende og unödvendig.

Når det gj eider den oppgave å skape en betryggende domstolskon-
troll på de områder hvor de ordinære domstoler er fraveket, må jeg hen-
vise til de antydninger jeg har gitt i den trykte fremstilling. Det sier seg
selv at meningene her kan være delte, og spörsmålet krever en grundig
utredning.

Jag nevner dog at vi i Norge når det gj eider den utbygging av vår
domstolskontroll jeg har skissert, etter min mening burde kunne lære
meget av Sverige og Finnland, hvor domstolskontrollordningen er
yngre og har kunnet ta större hensyn til forvaltningstvistenes karakter
i det moderne samfunn.
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Det vil fremgå av det jeg her har sagt at jeg mener at det ikke
skulle være nödvendig å opprettholde noen adgang til ved lov å fravike
domstolskontrollen. Jeg innser ikke at det i noe tilfelle er praktisk
ugjennomförlig eller uforenlig med en rasjonell gjennomföring av for-
valtningslovgivningen uten fravik å opprettholde betryggende domstols-
kontroll i en eller annen form for ethvert forvaltningsvedtak som ved-
rörer den enkelte borgers rettsstilling. Etter min mening er dette
også et rimelig rettssikkerhetskrav i vår tid.

Det hevdes ofte at dersom forvaltningen skal vente til domstolenes
endelige avgjörelse av en tvist foreligger, vil dette i mellomtiden skape
en usikkerhet, som hindrer en rasjonell gjennomföring av loven, selv
om en rettssak ikke har oppsettende virkning. Dette argument synes
ikke avgjörende. Den enkelte borger må i vår tid stadig handle ut fra
sin forståelse av loven. Det samme krav må man endog med större
grunn kunne stille til forvaltningens organer.

Min konklusjon blir således at det i vår tid må stilles det krav til
rettssamfunnet at det består en alminnelig adgang til domstolskontroll
av lovligheten (legaliteten) av alle forvaltningens vedtak.

Denne alminnelige rett må ikke fravikes — men domstolsordningen
må tilpasses samfunnsutviklingen slik at domstolskontrollen kan möte
de behov for en betryggende domstolspröving som er til stede i sam-
funnet til enhver tid.

At dette mål realiseres, er en viktig forvaltningsrettslig oppgave.

Korreferenten, professor Nils Herlitz (Djursholm):
Det är naturligt, att man efter inledaren velat höra en svensk. Vi

är i Sverige mitt uppe i en livlig diskussion de lege fer enda. Att jag
har anlitats, fast jag redan vid otaliga tillfällen uttalat mig i frågan,
kan kanske ändå anses naturligt, eftersom jag har haft åtskilligt att
göra med den inte bara som vetenskapsman utan också som politiker
och som ledamot av en kommitté med uppdrag att utarbeta förslag till
lagstiftning om besvär — besvärssakkunniga. Det är mig emellertid
angeläget att understryka orden har haft. Besvärssakkunniga fort-
sätter inte längre sitt arbete. Sedan vi för något mer än 2 år sedan
avgav ett principbetänkande, har arbetet vilat i avvaktan på justitie-
ministerns avgörande, om och av vem och hur frågan om det admini-
strativa rättsskyddet skall bedrivas i fortsättningen. Han torde därvid
begrunda de yttranden över vårt principbetänkande från ett stort antal
myndigheter och organisationer, som ligger på hans bord sedan hösten
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1955, och de riktlinjer, avvikande från besvärssakkunnigas, som har
uppdragits från oppositionshåll i riksdagen. Om de överväganden, som
kan ha ägt rum i justitiedepartementet under dessa år, har jag ingen
kännedom.

Inledarens utomordentligt innehållsrika och tankeväckande fram-
ställning kunde ge anledning att här taga upp en mångfald olika äm-
nen. Den tid jag förfogar över har jag emellertid trott mig böra använda
till några mycket summariska reflexioner de lege ferenda ur svensk
synpunkt. Det skall kanske ändå inte behöva betyda, att vi »talar förbi
varandra» denna gång.

Frågan har rubricerats så: »domstolskontrollen med forvaltningens
vedtak». Gällde det att riktigt teoretiskt analysera problemet, kunde
man fråga sig, om denna välbekanta frågeställning riktigt träffar pro-
blemets kärnpunkt. Den utgår från två faktorer såsom givna: dom-
stolarna och förvaltningen. Men vad är en domstol? Vad är ett för-
valtningsorgan? Dessa ord täcker ju i själva verket vart för sig mycket
olikartade realiteter under olika tider och i olika länder — och inom ett
och samma land sammanför vi under dessa sammelrubriker företeel-
ser, som just ur rättsskyddets synpunkt är mycket olikartade. Natur-
ligtvis än ändå var och en av de båda faktorerna — förvaltning och
domstolar — i de nordiska länderna så ensartad, att ett givande
meningsutbyte lätt kan etableras. Men min kritiska reflexion är kanske
ändå inte bara en onyttig skrivbordskonstruktion. Då resonemang om
domstolskontroll, som oftast sker, går ut från att förvaltningen är en
enhetlig maktapparat i regeringens hand, har en svensk fog för att
påminna om, att denna föreställning icke helt stämmer med svensk och
finländsk rätt. Och vad viktigare är: inte bara hos oss utan även
annorstädes — inte minst i Danmark och Norge — är det karakteris-
tiskt för den moderna utvecklingen, att det inom det vi kalla förvalt-
ning utvecklats en vildvuxen flora av särpräglade, mer eller mindre
självständiga, mer eller mindre domstolsliknande organ; vad inledaren
meddelar därom från Norge är mycket intressant. Liksom inledaren
har man allestädes svårt att passa in dem i det traditionella schemat.
Överallt hesiterar man liksom han, om och under vilka betingelser de
skall tilläggas namnet domstolar, förut gärna förbehållet en bestämd,
särpräglad organgrupp. Men de tycks förutbestämda att i framtidens
statsliv få en allt större betydelse. Vad som sagts pekar på att det
utanför domstolsväsendet i trängre mening kan beredas mer eller mindre
av rättsskydd. Verklighetens mångahanda låter sig inte riktigt helt
fånga, om vi tänker oss en grupp av statsorgan, som principiellt bör
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vara underkastad kontroll, och en annan, som skall utöva den. Pro-
blemet är egentligen mera differentierat. Jag skulle snarast vilja
uttrycka det så, att det bör skapas det rättsskydd, som i varje särskilt
fall behövs, vare sig vi kallar de organ, som åstadkomma det, för för-
valtningsmyndigheter eller domstolar.

Den svenska ordningen för administrativt rättsskydd har på senare
tid varit föremål för diskussion och kritik. Man skulle kunna säga, att
den kritiserats i två hänseenden.

För det första hävdas det, att de rättsskyddsorgan, som med rege-
ringsrätten i spetsen vuxit fram vid sidan av de allmänna domstolarna
och för vilka vi börjat använda termen förvaltningsdomstol, inte bereder
ett tillfredsställande rättsskydd, att, med andra ord, deras kontroll inte
kan erkännas som en sådan domstolskontroll, som vår inledare förfäktar.

För det andra konstaterar man, att dessa organs kompetens är
begränsad: det finns stora områden, där varken de eller de allmänna
domstolarna kan ingripa. Man kräver därför att deras eller de allmänna
domstolarnas kontroll skall vidgas.

Jag skall beröra dessa två frågekomplex i tur och ordning. På den
första av dem — den outtömliga frågan: förvaltningsdomstol c:a allmän
domstol — antar jag att vi här icke bör spilla för mycket tid. Jag skall
i varje fall stanna vid några korta anmärkningar.

Det har på senare tid talats åtskilligt i Sverige om en vidgning av de
allmänna domstolarnas kontrollfunktioner på förvaltningsdomstolarnas
bekostnad. En sådan har hävdats i doktrinen, och i åtskilliga rättsfall har
det prövats på, hur långt högsta domstolen vill gå på nu gällande rätts
grund. I den allmänna diskussionen ställdes frågan om förvaltningsdom-
stolar och allmänna domstolar i skarp relief i det mycket uppmärksam-
made sk. Lifaco-målet. I riksdagsaktionerna för ökat administrativt
rättsskydd har det lämnats öppet, om den generella domstolskontroll,
som där förordats, skall utövas genom allmänna domstolar eller ej; utåt
har emellertid aktionen ganska allmänt förståtts såsom gällande de all-
männa domstolarna.

För min del ser jag, liksom inledaren, valet såsom en företrädesvis
praktisk fråga. Det ena systemet är kanske — eller rättare sagt: det
kan göras — så gott som det andra. Då jag för min del inte kan önska
en övergång till det dansk-norska systemet, liksom det inte torde vara
många i Danmark eller Norge, som vill överge det, är det framför allt
därför, att man inte gärna bör göra en så genomgripande omvälvning
utan mycket starka skäl. Bland dem, som yttrat sig över besvärssak-
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kunnigas betänkande, är det också blott några få, som ganska försiktigt
uttalat sig i denna riktning.

Men detta innebär ej, att allt är bra som det är.
För det första: Liksom de allmänna domstolarna redan nu utövar

kontroll på vissa, mycket begränsade områden, kan jag väl tänka mig,
att man kan finna andra, kanske större områden, där en sådan kontroll
vore naturlig. Det har framkastats vissa uppslag i den riktningen.
Sådana idéer bör prövas fördomsfritt och praktiskt.

För det andra reser sig frågan om de organ vi kallar förvaltningsdom-
stolar är vad de bör vara; det är samma fråga, som inledaren ingående
dryftat med avseende på norska ankenevnder mil. Jag är okänslig för
den invändningen att de — som det heter »verkar inom förvaltningen».
Jag har redan antytt, att det för mig i och för sig är ett tomt ord. Det
avgörande är om de har en sådan sammansättning, sådant förfarande och
sådana funktioner, att de kan bereda ett så gott rättsskydd, som kan
begäras med hänsyn till de frågor de ha att behandla. Därom kan inga
generella omdömen fällas. Särskilt skall jag lämna de mycket viktiga
organisatoriska frågorna åsido. Men ett moment måste jag beröra. Pro-
ceder et erbjuder icke alltid den säkerhet man kunde önska i vanskligare
och ömtåligare fall. Jag betraktar det som en viktig uppgift att gestalta
förfarandet så, att det med bibehållande av sin gamla enkelhet och smi-
dighet i det stora flertalet fall ger möjlighet till en mera tillfredsställande
behandling av mera maktpåliggande frågor. Besvärssakkunniga har i
sitt betänkande angivit, hur de trott att det kan ske: möjligheter till
muntliga förhandlingar och vittnesförhör, indragande i möjligaste mån
av representanter för det allmänna som de enskildas motparter, konse-
kvent genomförd kommunikation osv. Det är en sådan processordning
— som vid behov något så när motsvarar de allmänna domstolarnas —
som jag förutsätter, då jag i fortsättningen talar om förvaltningsdomsto-
larnas kontroll.

Mer skall jag ej säga om organen för kontrollen. Däremot måste jag
dröja vid frågan om kontrollens räckvidd. Hur generell skall den vara?
Och ur vilka synpunkter skall förvaltningsbeslut prövas?

Det talas ofta om nödvändigheten av domstolskontrollen — vare sig
den utövas av den ena eller andra sortens domstolar — är generell och
undantagslös. Faktiskt har man på de flesta håll måst kompromissa, på
ett eller annat sätt. I England och Amerika har domstolarnas kontroll
på stora områden satts ur funktion. Detsamma gäller Danmark och
Norge.

Svensk rätt har också kompromissat. Om vår kompromiss innebär,
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att vägen till domstol är stängd på större områden än i andra länder,
vågar jag inte söka bedöma, i varje fall inte innan vi fått den redogörelse
som inledaren har bebådat. Huru därmed än må förhålla sig, är emel-
lertid den nuvarande bestämningen av förvaltningsdomstolarna från all-
män synpunkt säregen. De märkligaste luckorna i vårt rättsskydd är
konsekvenser av att vi traditionellt betraktar regeringsrättens verksam-
het som en utövning av K.M:ts myndighet. Denna konstruktion — mer
än en konstruktion är det icke — medför för det första, att regeringens
beslut aldrig är underkastade regeringsrättens prövning. För det andra

.har man måst göra en uppdelning av de administrativa besvärsmålen.
De går antingen till regeringsrätten eller till regeringen. Uppdelningen
har emellertid ej gjorts genom uppställande av en allmän princip, t.ex.
om »rättsfrågors» behandling, utan genom en enumeration av de sär-
skilda slags mål, som skall behandlas av regeringsrätten. Det är en
åtskillnad, som erinrar om den som göres i Danmark och Norge genom
att lagstiftningen begränsar eller utesluter domstolskontrollen. På båda
hållen är det lagstiftningen, som är avgörande. Men den stora — prak-
tiskt mycket väsentliga — skillnaden är, att medan det i Danmark och
Norge behövs lag för att begränsa domstolarnas kompetens, behövs det
i Sverige lag för att etablera den. Och lagstiftningen har ofta försummat
att ingripa, där den verkligen behövts.

Det pågår nu — för första gången sedan regeringsrättens tillkomst
för 50 år sedan — en systematisk genomgång av lagstiftningen i syfte att
föra nya områden under dess kontroll; inledaren har inte berört detta
arbete. Om önskvärdheten av en sådan reform är det nog i princip inte
delade meningar.

Vad däremot angår själva principen för den nuvarande ordningen, är
det långt ifrån någon enhällig mening i Sverige, att den är otillfredsstäl-
lande. I riksdagen, där frågan har blivit en politisk tvistefråga, är det
bara på oppositionshåll det har visats intresse för ett vidgat rättsskydd.
Det är från svensk synpunkt något av en sensation, att en förutvarande
socialdemokratisk justitieminister går i spetsen för rättsskyddssträvan-
dena i Norge. Och i många^av yttrandena över besvärssakkunnigas prin-
cipbetänkande har den uppfattningen kommit fram, att det i stort sett är
bra som det är. Påfallande är särskilt, att varken regeringsrätten eller
kammarrätten har förordat någon principiell reform.

Det har å andra sidan höjts röster för någon sorts radikal, helt förut-
sättningslös lösning av de administrativa rättsskyddsproblemen. Man
har hört dem i riksdagen, i litteraturen och i några yttranden över
besvärssakkunnigas betänkande. Någon mera konkret linje har emel-

14
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lertid ej utformats, och vad man från detta håll förordat är sålunda i
första hand en förutsättningslös utredning av hela problemkomplexet —
något, som eventuellt efter högt föredöme kan intressera även dem, som
»vill att ingenting skall ske.»

För min del har jag inte kunnat övertygas om nödvändigheten av
så radikala grepp. Å andra sidan är det efter min mening icke rimligt,
att Sverige slår sig till ro med den nuvarande ordningen. Vi har sålunda
i besvärssakkunnigas principbetänkande försökt bygga på det beståen-
des grund, men trött oss inom den ramen kunna anvisa utvägar för en
väsentligt vidgad domstolsprövning. Jag skall ta fasta på huvudpunk-
terna.

Det gäller för det första att skapa möjlighet för en domstolsprövning -
av regeringsbeslut — detta som i andra länder betraktas som en kärn-
punkt i det administrativa rättsskyddet. Men vi har varit medvetna om,
att det i Sverige tar emot på denna punkt; jag tror nästan att de flesta
ryggar tillbaka från tanken. Därför är det ett försiktigt steg vi tänkt
oss: en möjlighet till talan mot K.Mrts beslut, som vore begränsad unge-
fär på samma sätt, som det extraordinära rättsmedel vi i Sverige kalla
resning. Vårt uppslag utgör en slående parallell till inledarens tanke att
ankenevnders beslut i extraordinära fall skulle underkastas domstols-
prövning. Jag nämner detta särskilt därför att vårt förslag i denna del
har förbisetts av inledaren — liksom av många andra, som uttalat sig
om våra linjer. Det är kanske ett alltför försiktigt steg. Jag tröstar mig
med att domstolskontrollen kan utsträckas till regeringens åtgärder även
på andra vägar än vi haft att befatta oss med. För det första hoppas jag,
att den lagstiftning om det allmännas skadeståndsansvar, som är under
förberedande, skall bereda ett visst rättsskydd även på denna punkt.
För det andra: om vi i Sverige skulle ta det realistiska steget att lägga
en väsentlig del av den maktutövning, som nu formellt utövas av
konungen i statsrådet, i ministrarnas händer, bortfölle en stor del av
svårigheterna. Att beslut, som fattas av ministrar, underkastas dom-
stolsprövning kan icke — mot vad justitieministern för ett antal år
sedan hävdade — vara mera onaturligt i Sverige än i andra länder.

Vår andra reformlinje, som har redovisats i inledarens tryckta fram-
ställning, innebär en anslutning till de linjer, som Hammarskjöld för
femtio år sedan drog upp, men som inte följdes, och till finländsk rätt,
som kan sägas ha följt just dem. Vi ha tänkt oss, att regeringsrätten,
jämte det att den behölle sin nuvarande, enumerativt bestämda kompe-
tens, principiellt skulle tilläggas generell befogenhet att, när ett besvärs-
mål kan fullföljas till K.M:t (och det är hos oss i regel fallet), avgöra
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däri förekommande rättsfrågor. Det innebär, att vi fasthåller ett väsent-
ligt drag i den svenska rätten: icke två skilda vägar, den ena admini-
strativ, den andra judiciell, utan en enda väg, på vilken en allsidig pröv-
ning kan ernås. Vi ha trott, att menige man skulle ha svårt att smälta
de besvärligheter det skulle innebära att först gå en administrativ väg
ända »till kungs» för att sedan pröva domstols vägen, kanske i två eller
flera instanser. Men inom denna ordnings ram har vi velat uppställa en
generalklausul, som kompletterar enumerationen, erbjuder en generell
möjlighet till domstolsprövning liksom i de andra nordiska länderna.

Jag stryker under detta därför att det ofta undanskymts i debatten.
I själva verket står vi — om man bortser från frågan om talan mot
K.M:ts beslut — på precis samma principiella linje som de svenska
talesmännen för mera radikala lösningar. Emellertid tänker vi oss, att
vissa slags beslut måste genom lagstiftning undandragas domstols pröv-
ning, såsom på stora områden sker även i Danmark och Norge och på
andra håll. Jag har till skillnad från inledaren svårt att tro, att man,
när det kommer till kritan, kan undvara sådana undantag, större eller
mindre.

Nu går jag, herr ordförande, med hänsyn till tidsnöden, förbi en
mycket intressant fråga för att vända mig till en ännu intressantare.

Vårt förslag har ju ställt oss inför en uppgift, som annorstädes är väl-
bekant, men förut föga bekymrat oss i svenskt rättsliv: att göra en skill-
nad mellan — summariskt uttryckt — rättsfrågor och andra frågor. I
det ena utlåtandet om vårt betänkande efter det andra upprepas det,
att detta är en hopplöst svår, om inte olöslig uppgift.

Det är inte underligt, om en svensk, som har varit ovan vid fråge-
ställningen, inte i första taget kan trygga sig vid inledarens uttalande att
gränsdragningen mellan rättsfrågor och annat icke vållar särskilda svå-
righeter. Det visar sig dock, att gränsen dras på mycket olika sätt (t.ex.
i de anglosaxiska länderna och Tyskland); »legalitet», »lovlighet», rätts-
tillämpning, rättsprövning är inte aprioriska begrepp. Och det visar sig
inom varje särskilt rättssystem svårt att på ett invändningsfritt till-
lämpa allmänna principer på livets växlande förhållanden; inledarens
intressanta redogörelse för norsk rätt visar — tycker jag — detta.

Men problemet, som är av fundamental betydelse, inställer sig ofrån-
komligen då vi har försökt följa Hammarskjölds linje från 1907. Det
har inställt sig i Finland, där man har följt den linjen. Man har precis
samma problem i Danmark och Norge, England och Amerika, Tyskland
och Frankrike. Och det inställer sig naturligtvis också för dem som
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skulle vilja lösa de svenska rättsskyddsproblemen efter radikalare linjer
än vi.

Besvärssakkunniga har icke gett sig in på att analysera problemet
och söka precisera, vilka slags frågor som skulle förbehållas regerings-
rätten; den viktiga uppgiften återstår, och mycket olika lösningar är
tänkbara, så att regeringsrättens uppgifter kunde bli vidare eller trängre.
För egen del kan jag inte anvisa några linjer. Låt mig bara med några
ord antyda — kanske i lite summarisk och tillspetsad form — några
frågeställningar, som jag känt mig stå inför.

Det ligger nära till hands att göra gränsdragningen ungefär efter
samma linjer som följs annorstädes i Norden, liksom också t.ex. i Tysk-
land. Man tar i första hand fasta på i vad mån förvaltningsakterna äro
normerade, determinerade genom lag, i vad mån de i den meningen har
karaktären av rättstillämpning. Man har då att bygga på lagbudens
avfattning. Mig har detta alltid förefallit svårt. Jag frågar mig särskilt
— för att anknyta till inledarens utredning — om domstolskontrollens
räckvidd verkligen skall bero av om lagstiftaren sätter in ett mycket vagt
rättsbegrepp i lagtexten — t.ex. om att ett avgörande skall bero av att
någonting är »nyttigt», »skadligt», »nödvändigt» eller dylikt — eller icke
gör det. Gränsdragningen blir svårare, ju mer man gör allvar av vad nu
för tiden alltmer framhålles beträffande lagtolkning: att orden under alla
omständigheter är mycket ofullkomliga uttryck för ett delvis osynligt
innehåll.

Men om man nu lyckas dra en gräns mellan det rättsligt determine-
rade och det odeterminerade, är det då utan vidare givet, att det förra
men icke det senare skall vara underkastat domstolsprövning? Är m.a.o.
den ena sortens prövning till sin natur förvaltningsmässig och enbart
förvaltningsmässig, medan den andra begreppsenligt hör domstolar till?
Det ligger icke i och för sig något för tanken orimligt däri, att även
skönsmässig prövning anförtros åt domstol. Det är det som sker då den
svenska regeringsrätten nu prövar besvärsmål ur alla de synpunkter,
som den beslutande förvaltningsmyndigheten haft att anlägga. Inleda-
ren finner det principiellt oriktigt, därför att den då kommer att fungera
som ett förvaltningsorgan. Ja, så måste man ju se saken, om man utgår
från en i sakens natur liggande skillnad mellan rättsskipning och för-
valtning. Men jag vågar ändå fasthålla min mening, att det har visat
sig vara en god ordning. Faktiskt sker väl något liknande i Finland,
så vid som man där i praxis fattar högsta förvaltningsdomstolens kompe-
tens. Också i Danmark och Norge finns det ju exempel på att domstols-
prövningen är allsidig. Det är självklart att en sådan ordning, tilläm-
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pad över hela linjen, skulle förlama förvaltningen och alltså vara orim-
lig. Men på samma gång kan man inte blunda för att behovet av dom-
stolskontroll på sätt och vis är särskilt stort, då lagen lägger odetermi-
nerade befogenheter i förvaltningsmyndigheternas händer, i synnerhet
då det gäller djupgående ingrepp i friheten.

Å andra sidan kan man fråga sig — det har jag redan antytt — om
den blotta omständigheten, att av en eller annan anledning en noggrann
reglering funnits erforderlig, under alla omständigheter gör just en dom-
stolsprövning angelägen. Kanske är våra traditioner härutinnan skilj-
aktiga. Kanske har svensk lagstiftning — som utformats utan syfte att
bestämma räckvidden av domstolars prövning — gått längre i att binda
förvaltningens verksamhet. I varje fall reser sig hos oss frågan, huru-
vida domstolsprövning skall vara en konsekvens av bundenheten beträf-
fande den hos oss ganska betydelsefulla lagstiftning, som ligger i rege-
ringens hand.

I inledarens redogörelse skymtar här och var den tanken, att det
avgörande icke egentligen skulle vara vad som i och för sig faller under
ett aprioriskt begrepp — rättsfrågor, rättstillämpning, laglighet — utan
vad lagstiftaren velat ha underkastat domstols prövning. Det är en tänk-
värd synpunkt. Den skulle leda till ett önskemål att lagstiftaren lägger
sig vinn om att med avseende på olika sorters avgöranden fastslå, i vad
mån de skall kunna underkastas domstols prövning. Därvid kan man
väl tänka sig att prövningen på olika områden sker efter olika linjer;
mer än inledaren själv har jag intresserats av de mångfaldiga incitament
i den riktningen man kan återfinna i hans framställning.

Man må inte invända, att domstolsprövningens räckvidd på detta
sätt blir beroende av lagstiftarens vilja. Det gör den ju redan t.ex. i
Danmark och Norge på det sättet, att en lag kan lägga nästan hur stor
frihet som helst i myndigheternas händer och därmed utesluta domstols-
kontrollen. Vi kommer inte ifrån att domstolskontrollens räckvidd
beror av lagstiftningen. Detta är ett mycket viktigt förhållande. Det
faller i själva verket i ögonen överallt i världen, i hur hög grad den dom-
stolskontroll, som bygger på åtskillnaden mellan rättstillämpning och
annat, på detta sätt har eluderats.

Hur väl vi än på olika håll anordnar det administrativa rättsskyddet
efter den grundlinjen — som inledaren och jag är ense om — att någon-
ting som kallas rättsfrågor skall bero av domstolar, är det aldrig tillfyl-
lest. Vi måste därutöver hävda kravet på att det lagstiftas i sådana for-
mer, att skyddet icke blir verkningslöst.
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Professor V. Merikoski (Helsingfors):
Såsom i referatet framhålles, håller den principen på att befästa sig, att förvalt-

ningsmyndigheternas åtgärder skall kunna bringas under domstolskontroll. I en del
länder anförtros denna kontrolluppgift åt de allmänna domstolarna, i andra utveck-
las åter ett mer eller mindre fullständigt system av särskilda förvaltningsrättsliga
domstolar.

Såvitt jag ser är dessa båda system ur rättssäkerhetens synpunkt rätt så likvär-
diga. Men då man beaktar förvaltningsverksamhetens fortgående utvidgning, för-
står man mycket väl den tydligt skönjbara utvecklingstendensen, att de förvalt-
ningsrättsliga domstolarna vinner mark av de allmänna domstolarna.

Frågan därom, vilketdera domstolssystemet man väljer, är enligt min mening
mindre viktig än frågan, huru långt domstolarnas befogenhet att kontrollera för-
valtningsåtgärderna skall utsträckas. Fastställandet av gränsen för denna utsträck-
ning förutsätter ställningstagande till den skönsmässiga förvaltningsverksamhetens
problem, till det s.k. fria skönet i förvaltningen.

Förvaltningens bundenhet inskränker sig inte endast till sådana så att säga
»klara» fall, i vilka ärendet utan vidare avgöres på basen av lättfunna och lättför-
stådda, klara och ostridiga stadganden och bindande normer. Lagtolkning behövs
ofta också på förvaltningens område. Men det prövningstänkande, som ingår i tolk-
ningen, är icke fri prövning, då det utföres av en förvaltningsmyndighet, lika litet
som då det utföres av domare. Fri prövning är inte heller bevisbedömningen eller
över huvud taget inte heller den bedömning av sakens faktaunderlag, som sker för
att klargöra vad som i ärendet skall anses »styrkt». Vidare kan konstateras, att
förvaltningsmyndigheternas prövning inte är fri vid tillämpning av olika slags erfa-
renhetssatser eller vid bildandet av värde- och gradomdömen. Speciellt just vid
sådant prövningstänkande kan gränsen mot den fria prövningen ofta bli rätt svår
att påvisa. Man måste utgå ifrån, att denna gräns inte är skarp, utan att s.k. elas-
tiska rättsnormers eller rättsliga standarders tillämpningsområde och området för
den fria prövningen icke i praktiken kan skarpt åtskiljas.

Men teoretiskt sett är skillnaden mellan en av strikta och elastiska normer bun-
den verksamhet å ena sidan och en skönsmässig förvaltningsverksamhet å andra
sidan klar och rätlinjig. Vid bunden verksamhet kan i allmänhet, i princip, endast
en enda lösning anses vara riktig. Möjlighet till flera alternativa lösningar finns
icke. Annorlunda förhåller sig saken vid skönsmässig förvaltnings verksamhet. Där
får den avgörande myndigheten fri från rättsligt bindande föreskrifter träffa sitt val
mellan två eller flera förslag till avgörande, vilka förslag sinsemellan måste anses
vara rättsligt sett likvärdiga.

Den på förvaltningen inriktade domstolskontrollens utsträckning måste, såvitt
jag ser, anpassa sig efter gränsen mellan bunden och skönsmässig förvaltning. Den
bundna förvaltningsverksamheten skall i allmänhet vara underkastad domstolskon-
troll, den skönsmässiga skall stanna utanför.

Denna princip fordrar emellertid vissa förtydliganden och förbehåll. I följande
skall jag endast beröra de två viktigaste frågorna, nämligen för det första förhål-
landet mellan elastisk rättsnorm och fri prövning och för det andra de allmänna
rättsliga begränsningarna för den fria prövningsrättens utövande.

En elastisk rättsnorm är inte avsedd att bygga på basen av begrepp med exakt
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innehåll och klara utgångspunkter på det sättet, som de strikta rättsnormerna. Men
för vardera normtypen är det gemensamt, att normernas tillämpning skall leda till
ett enda avgörande, som måste erkännas vara riktigt. Detta likställande av den
elastiska normen med den strikta rättsnormen är det skäl att särskilt poängtera för
undvikande av den begreppsförvirring, som föranledes av att användandet av elas-
tiska normer ofta felaktigt anses vara skönsmässig förvaltning.

Mycken tankemöda har i de forskningar, som syftat till att klargöra förhållan-
det mellan den fria prövningen och de elastiska normerna, offrats på frågan vilka
slags stadganden enligt sitt innehåll skall anses vara berättigade till fri prövning
och i vilka fall fråga är om en sådan norm, som leder till ett enda avgörande, en
norm, vars tillämpning således kan rättsligt kontrolleras.

De till synes ändlösa och olösliga svårigheter, i vilka man hamnar med avseende
å den sistnämnda frågan, leder till den tanken, att man borde försöka finna proble-
mets lösning på andra vägar. En möjlighet synes erbjuda sig däri, att man avstår
från den tanken, att stadgandets språkliga uttrycksform i och för sig skall vara nog
för att ange huruvida fråga är om en rättsnorm eller om något slags prövnings-
princip eller direktiv, som icke är direkt rättsligt bindande, men avsedd att tagas i
beaktande vid den fria prövningen som en allmän riktlinje. Man måste också avstå
från den uppfattningen, att begreppen »behövlighet», »farlighet», »nödvändighet»,
»allmänt intresse» osv. skulle ha ett redan av sakens natur härflytande allmänt, i
alla rättsordningar likadant innehåll, och att man alltså på ett allmängiltigt sätt,
enbart på basen av stadgandets språkliga uttrycksform skulle kunna avgöra, när
fråga är om en rättsnorm, när icke. Enligt min mening måste man för varje stad-
gande för sig försöka utreda huruvida lagstiftaren har avsett att göra det till en
rättsnorm eller icke. Härav följer bl.a., att ett likalydande stadgande i en stats posi-
tiva rätt kan vara en (elastisk) rättsnorm, men i en annan stats sakna egenskapen
av rättsnorm. Man kan t.o.m. tänka sig, att ett likalydande stadgande också inom
den inomstatliga rätten kan — till följd av rättsordningens bristande enhetlighet och
heterogenitet hos lagstiftningen för olika livsområden — uppträda än inom den ena,
än inom den andra gruppen.

Utövandet av förvaltningsmyndighetens prövningsrätt är underkastad vissa all-
männa rättsliga begränsningar. Sådana begränsningar har också framhållits i refe-
ratet. Tämligen allmänt omfattad börjar numera den närmast i fransk rättspraxis
utvecklade läran om »detournement de pouvoir» vara, på vilken lära den s.k. prin-
cipen om ändamålsbundenhet kan bygga. Likaså kan man såsom en allmän begräns-
ning för den fria prövningen uppställa likställighetsprincipen. Beträffande den
rättsliga kontrollen av denna princip och det allmänna objektivitetskravets iakt-
tagande har uppfattningarna ännu inte stadgat sig. På en del håll har man utveck-
lat en sådan lära, att domstolarna borde ha rätt att upphäva uppenbart orimliga
förvaltningsbeslut. Jag har förstått, att referenten inte vill godkänna detta och jag
förenar mig i detta avseende till fullo med honom. För att avvärja godtycke inom
förvaltningen är det icke behövligt att operera med det ytterst vaga begreppet
uppenbar orimlighet. Det måste anses vara en uppgift av största vikt för rättspraxis
och för den förvaltningsrättsliga doktrinen att utveckla exaktare principer för
avgränsningen av den fria prövningen. För min del anser jag, att just principen
om ändamålsbundenhet samt likställighets- och objektivitetsprinciperna är viktigast.
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Med det sistnämnda avser jag ett införande av det civilrättsliga begreppet bonus
pater familias i förvaltningsrätten: en tjänsteman kan anses ha avvikit från objekti-
vitetens krav, om det är otänkbart, att en annan för tjänsten kompetent och om-
sorgsfull person i tjänstemannens ställning skulle ha kunnat träffa ett likadant
avgörande. Avvikelsen från linjerna för de allmänt godtagbara avgörandena bör
alltså vara väsentlig, rätt uppenbar och s.a.s. grov innan objektivitetskravet kan
anses ha blivit åsidosatt. Gränsen är alltså obestämd och flytande men det oaktat
ingalunda rättsligt betydelselös.

Fastställandet av den fria prövningens rättsliga gränser är en nödvändig förut-
sättning för åstadkommandet av rena linjer vid särskiljandet av förvaltning och
rättsskipning, något, som enligt min mening rättspolitiskt sett måste anses vara en
fråga av största vikt.

Finlands förvaltningsrättsliga rättsskyddssystem är vad beträffar särskiljandet
av förvaltning och rättsskipning för de högsta instansernas del ur teorins synvinkel
oklanderligt. Där överlämnas rättsfrågorna åt domstolarna och ändamålsenlighets-
avgörandena förbehålls förvaltningsmyndigheterna. Då man nyligen i Sverige har
föreslagit en övergång till det här antagna systemet, som Hammarskjöld på sin tid
föreslog, kan det måhända intressera våra gäster att få höra en del sifferuppgifter,
som visar huru systemet har gestaltat sig i praktiken.

Under åren 1932—55 har ungefär 106 000 besvärsärenden förekommit till avgö-
rande i Högsta Förvaltningsdomstolen. Av dessa har 726 eller alltså ca % % över-
förts till regeringens avgörande.

I de 726 överförda fallen har besvären förkastats i 683 fall. I 16 fall har beslutet
upphävts och ärendet återförvisats. I 14 fall har beslutet ersatts med ett nytt beslut.

Allt som allt i 30 fall har alltså besvären i överfört ärende ur klagandens syn-
vinkel lett till resultat. Uttryckt i procent är detta ca 4 % av de överförda ären-
denas antal och ca 0,03 % av besvärsärendenas totalantal. Enklare och mera avrun-
dat betyder detta, att ett ändamålsenlighetsbesvär har lett till resultat i tre fall
av 10 000 i av Högsta Förvaltningsdomstolen handlagda besvärsärenden. Om endast
ändringen av det överklagade beslutet beaktas, kommer man till, att besvären har
lett till resultat i ett fall av 7 000.

På goda grunder kan man fråga sig, om det är skäl att upprätthålla ett system,
som åsamkar myndigheterna en hel del besvär, men vars resultat är så här magra
och som inte behövs för rättssäkerhetens skull. Frågan är så mycket mer befogad
som de överförda ärendena endast i ytterst få fall är sådana, att regeringen måste
få förverkliga sin politik vid deras avgörande. Vidpass hälften av de ärenden, i vilka
regeringen har stannat för återförvisning eller ändring, är enkla näringstillstånds-
frågor i liten skala. De övriga äro till största delen snarast bagatellartade avgöran-
den utan vidsträcktare politisk betydelse. Om det är nödvändigt för regeringen
att i något slags ärenden få förverkliga sin egen politiska linje, så borde därtill enligt
min mening användas andra medel än dem, som besvärsvägen erbjuder. Närmast
kommer då ifråga utfärdandet av administrativa direktiv eller i sista hand för-
ändring av behörighetsförhållandena mellan myndigheterna.

Här är inte tillfälle att ingå på frågan vilka orsaker, som i Finland har inverkat
på de överförda ärendenas ringa antal, men det kan man på basen av siffrorna kon-
statera, att systemet i praktiken visat sig vara annorlunda än vad det i ljuset av
teorin synes vara.
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Højesteretsdommer J. L. Frost (Köpenhamn):
I Danmark har Adgangen til Domstolsprøvelse af Administrationens Afgørelser

siden 1849 (bortset fra Oktoberforfatningen af 1855) hvilet paa en Grundlovsbestem-
melse, nu 1953-Grundlovens § 63, hvor det hedder, at Domstolene er berettigede til
at paakende ethvert Spørgsmaal om Øvrighedsmyndighedens Grænser. Paa Grund-
lag af denne Bestemmelse har der udviklet sig en Praksis, hvorefter danske Dom-
stole principielt prøver alle Arter af Forvaltningsakter og prøver saavel Akternes
formelle som materielle Retmæssighed, men i sidstnævnte Henseende saaledes, at de
— som det hedder i den teoretiske Hovedregel — kun prøver Administrationens
Retsanvendelse, ikke dens (frie) Skøn. Det vilde være fristende ved en Gennem-
gang af nyere Retspraksis at give et levende Billede af, hvor vidt danske Domstole
gaar i deres Prøvelse, men det tillader Tiden ikke, og jeg skal derfor nøjes med at
uddrage visse Hovedlinier af Praksis, dog kun f.s.v. angaar Prøvelsen af Afgørelser-
nes materielle — ikke formelle — Retmæssighed.

Danske Domstole har ikke indskrænket sig til at prøve Afgørelser, der støtter
sig til klare eller dog nogenlunde klare Lovudtryk. De har ogsaa prøvet admini-
strative Afgørelser, som hviler paa elastiske, ubestemte, undertiden højst ubestemte,
Lovudtryk. Det kan diskuteres, om man i saadanne Tilfælde bør tale om Rets-
anvendelse eller om Skøn. I mange af de Tilfælde, som har foreligget for Dom-
stolene, forekommer det mig dog naturligst at tale om Skøn, og dette stemmer ogsaa
med danske Dommes Terminologi. Men der er vel at mærke Tale om et bundet
Skøn, og indenfor dette Omraade har Domstolene udvist en betydelig Tilbage-
holdenhed i deres Prøvelse. Der findes kun ganske enkelte Tilfælde, hvor Dom-
stolene ligefrem har tilsidesat Administrationens Afgørelser, og det er i Reglen saa-
dan, at man ikke i Præmisserne gaar nærmere ind paa en Vurdering af de Forhold,
der kommer i Betragtning, d.v.s. at man ikke foretager en nærmere Efterprøvelse
af det bundne Skøn. Man nøjes i Reglen med at sige, at som Sagen foreligger oplyst,
findes der ikke Grundlag for at tilsidesætte Administrationens Skøn. Tidligere var
Domstolene mere tilbøjelige til ligefrem at afvise en Prøvelse af Skønnet, men det
gør man som Regel ikke mere. I Anvendelsen af den nysnævnte Formulering ligger,
at man har foretaget en vis Prøvelse, at man ikke, som Sagen foreligger, har ment
at kunne nærmere efterprøve — tilsideætte — Skønnet, men at man forbeholder sig
sin Stilling for det Tilfælde, at Administrationens Afgørelse maatte forekomme klart
uantagelig etc. Om Domstolene vil tilsidesætte eller ikke, maa bero paa den kon-
krete Sag. Her spiller det en Rolle, hvilken Karakter Sagen har, hvor godt den er
oplyst, hvilken Forvaltningsmyndighed der staar bag Akten, og hvilke praktiske
Muligheder der foreligger for, at Domstolene med Sikkerhed kan sætte deres egen
Afgørelse i Stedet.

Forlader vi dette Omraade, det bundne Skøns Omraade, og gaar over til det frie
Skøns Omraade, saa tror jeg, man maa sige, at danske Domstole, i alt Fald Højeste-
ret, ikke i noget Tilfælde har efterprøvet, endsige tilsidesat, et helt frit Skøn. Jeg
mener heller ikke, at der er Holdepunkter for at antage, at danske Domstole vil følge
den af Professor Max Sørensen opstillede Grundsætning, at Domstolene skal kunne
tilsidesætte Administrationens Skøn — om end det er frit — hvis Resultatet fore-
kommer aabenbart urimeligt. F.s.v. man har ment at kunne støtte nævnte Grund-
sætning paa enkelte Domme eller Kommentarer til disse, er det næppe med Rette.
Forholdet er kun det, at man i enkelte Tilfælde, hvor der var Tale om et bundet Skøn,
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har antydet, at Skønnet kunde være saa klart i Strid med Lovens Mening, de fak-
tiske Forhold etc., at Domstolene ved en Efterprøvelse kunde tilsidesætte det. Noget
andet er, at det i mange Tilfælde, hvor Resultatet af Administrationens Skøn fore-
kommer aabenbart urimeligt, vil ligge saadan, at Afgørelsen ikke er blevet til paa
lovlig Maade, at der foreligger Magtfordrejning — hvilket spiller en stor Rolle ved
danske Domstoles Prøvelse —, at der i Virkeligheden ikke er udøvet et pligtmæssigt
— sagligt — Skøn, men udvist Vilkaarlighed etc., og hertil kommer endelig, at der i
Virkeligheden ret sjældent vil være Tale om, at Skønnet er helt frit.

Uanset at Grundlovens § 63 siger, at Domstolene er berettigede til at paakende
ethvert Spørgsmaal om Øvrighedsmyndighedens Grænser, har man ment, at den
lovgivende Myndighed i enkelte Tilfælde — men ikke generelt — kan udelukke
Domstolene fra Prøvelse af administrative Akter. Det er sket i en Række Tilfælde,
men danske Domstole har været utilbøjelige til at ville fortolke en Udelukkelses-
klausul saaledes, at de er fuldstændig udelukkede fra Prøvelse, og Domstolene har
krævet, at det skal fremgaa klart af Loven, at de er udelukkede. Netop i de aller-
sidste Aar er Lovgivningsmagten iøvrigt gaaet den stik modsatte Vej, idet den har
givet Domstolene Prøvelsesret — og endda fuld Prøvelsesret — paa særdeles vide og
betydningsfulde Omraader. Jeg kan i denne Forbindelse nævne 1953-Grundlovens
§ 71, Stk. 6, hvorefter Domstolene fuldtud kan prøve en administrativ Friheds-
berøvelse, og Grundlovens § 73, Stk. 3, hvorefter de fuldtud kan prøve ethvert
Spørgsmaa] om Ekspropriationsaktens Lovlighed og Erstatningens Størrelse. Næv-
nes kan endvidere en Lov af 1949 om Regulering af bymæssige Bebyggelser, hvor-
efter Domstolene ogsaa her kan prøve Erstatningens Størrelse. Og som et mere
specielt Tilfælde kan jeg nævne den nye Færdselslovs § 18, der hjemler Domstolene
Ret til at prøve, skønne over, om en Person er ædruelig i færdselsmæssig Henseende
eller ikke. Endelig bør ogsaa nævnes to meget vigtige Love fra 1955, dels Loven om
Tilsyn med Monopoler og Konkurrencebegrænsning og dels Loven om erhvervs-
økonomiske Foranstaltninger. Forholdet er her det, at Administrationens Afgørelse
kan forelægges for Nævn, og disse Nævns Afgørelser, hedder det i Lovene, kan ind-
bringes for Domstolene. Selv om det efter Forarbejderne til Lovene maa antages,
at man har villet give Domstolene en vidtgaaende Prøvelsesret, maa det antages,
at de vil være tilbageholdende m.H.t. at udøve fuld Prøvelsesret, men jeg skal ikke
komme nærmere ind paa dette Spørgsmaal.

Spørger man nu, om danske Domstole i tilfredsstillende Omfang udøver deres
Prøvelsesret over for Administrationens Afgørelser, vil jeg mene, at Svaret maa
blive, at Domstolsprøvelsen under Hensyn til de Muligheder der er for Prøvelse, er
tilfredsstillende, men spørger man, om Mulighederne er helt tilfredsstillende, maa
Svaret blive nej. Som allerede nævnt findes der adskillige Love, der — tilsyne-
ladende ret kritikløst — udelukker Domstolenenes Prøvelsesret. Dette bør ikke
fremtidigt ske. Vil man i ganske enkelte Tilfælde udelukke Domstolene fra Prø-
velsesretten, bør der kunne anføres tungtvejende Grunde herfor. Endvidere findes
der Love, som overlader hele Udførelsen af Loven til Administrationen, uden at der
i Loven eller i en administrativ Bekendtgørelse er angivet nærmere Retningslinier
— for den konkrete Afgørelse —, som Administrationen skal følge. Ogsaa paa denne
Maade har man indskrænket Domstolenes Mulighed for Prøvelse. Et Skridt i den
rigtige Retning er dog f.Eks. den nye Fremmedlov af 1952, idet den — i Modsætning
til den gamle Fremmedlov — bestemmer, i hvilke Tilfælde Justitsministeren kan



Domstolskontrollen med forvaltningens vedtak 219

foretage Udvisning. Det vilde ogsaa fremme Domstolenes Mulighed for Prøvelse,
om man i Lovene anvendte mere præcise og klare Lovudtryk, end det hidtil har
været Tilfældet. Videre maa nævnes, at det vilde være af Betydning, om Admini-
strationen — i alt Fald i et vist Omfang — fik Pligt til at begrunde sine Afhørelser,
saa Domstolene ikke skal nøjes med en Begrundelse, der først fremsættes under
den opstaaede Retssag. Endelig maa nævnes, at det vilde have stor Betydning for
Prøvelsesmuligheden, om der blev givet Parterne Adgang til at gøre sig bekendt
med de Dokumenter vedrørende Sagen, som Administrationen ligger inde med, saa-
dan som det nu er sket ved de nævnte Love om Monopoltilsyn og erhversøkono-
miske Foranstaltninger.

Hvis der indføres saaSanne Reformer, som vil udvide Domstolenes Mulighed for
Prøvelse, og hvis den Udvikling, som er i Gang, fortsættes, saaledes at stadig større
Omraader inddrages under Administrationens Myndighed, er det givet, at Antallet
af Forkvaltningssager vil vokse betydeligt, og paa en eller anden Maade maa der
saa ske en Aflastning af Domstolene. Spørgsmaalet er i første Række, om man bør
overlade hele Prøvelsen til Forvaltningsdomstole. Det er et stort og vanskeligt
Spørgsmaal, som jeg ikke kan komme nærmere ind paa ved denne Lejlighed. Jeg
maa nøjes med at sige, at jeg ikke tror, at der i Danmark vil være Sangbund for at
overlade Prøvelsen til Forvaltningsdomstole. Jeg tror, man vil foretrække, at Prø-
velsen af administrative Afgørelser som hidtil skal ligge hos de almindelige Dom-
stole, hvis Dommere har med alle Slags Sager at gøre og ikke løber nogen Fare
for at blive ensidigt indstillet. Da Grundloven af 1953 blev givet, var man ogsaa
fra Folketingets Side klar over, at Forvaltningsdomstole næppe vilde blive mødt
med samme Tillid fra Befolkningens Side som de almindelige Domstole, og dette —
tilligemed Trangen til at bevare Retsenheden — bevirkede, at man, efter at have
indføjet en Bestemmelse i § 63, der aabner Mulighed for Henlæggelse af Forvalt-
ningssager til Forvaltningsdomstole, tilføjede en Bestemmelse om, at disses Afgø-
relser skal kunne prøves av Højesteret. Jeg er derimod — ligesom Højeste-
retsdommer Wold — tilbøjelig til at mene, at Udviklingen sikkert maa medføre, at
der til Aflastning af Domstolene indføres Nævn paa visse Omraader, hvor Sags-
antallet er stort, hvor der kræves en særlig Sagkundskab, og hvor der skal handles
hurtigt. Faar disse Nævn en virkelig sagkyndig Sammensætning og en forsvarlig
juridisk Ledelse, der er helt uafhængig af Administrationen, vil de antagelig kunne
udføre et godt og betryggende Arbejde og kunne foretage en Prøvelse, som vil være
af stor Værdi, og som vil kunne aflaste Domstolene ganske betydeligt. Men efter
min Mening bør diesse Nævns Afgørelser, saaledes som det er fastsat i Lovene om
Monopoltilsyn og erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, kunne indbringes for Dom-
stolene. Disse skal kunne prøve Lovligheden af Afgørelserne, udøve en Legalitets-
kontrol, og i ganska enkelte Tilfælde maaske have en videregaaende Prøvelsesret.
Ved Domstolenes Prøvelse bør den sædvanlige Instansfølge iagttages, saaledes at
man begynder ved Underret eller — vel nok i de fleste Tilfælde — ved Landsret.
Ved Behandlingen af disse Nævnsafgørelser bør man efter min Mening — lige saa
lidt som ved Behandlingen af andre Forvaltningssager — indføre skriftlig Behand-
ling eller slække paa de Principper, der ligger til Grund for Behandlingen af almin-
delige Retssager. En hurtigere Sagsbehandling kan nok være paakrævet, men det
maa kunne naas ad anden Vej.

Min Konklusion bliver den, at man som Hovedregel fortsat skal overlade —
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ogsaa den første — Prøvelse af administrative Afgørelser til de almindelige Dom-
stole, og at Sagerne her skal behandles efter de almindeligt gældende Retspleje-
principper. Udviklingen vil sikkert føre med sig, at der bliver Brug for Prøvelse
ved Nævn paa visse særlige Omraader, men disse Nævns Afgørelser bør i alt Fald
m.H.t. Lovligheden kunne prøves ved de almindelige Domstole efter sædvanlige
Retsplejeprincipper. Ikke mindst paa Forvaltningsrettens Omraade har Domstolene
en overmaade betydningsfuld Opgave m.H.t. at værne Borgernes Frihed og Ejen-
domsret.

Docenten Gustaf Petrén (Stockholm):
Herr Ordförande.
De nordiska juristmötena är Norge mycken tack skyldig för de utmärkta inled-

ningar rörande förvaltningens rättssäkerhetsfrågor, som vid olika tillfällen kommit
därifrån. Andenæs' översiktliga framställning 1951 om det administrativa rätts-
skyddets problem har blivit en nästan klassisk skrift. Till dagens överläggningar
har vi på samma sätt fått ett av de viktigaste specialproblemen inom det admini-
strativa rättsskyddet mönstergillt belyst av höjesterettsdommer Terje Wold. För
egen del kan jag i stort sett ansluta mig till hans inspirerande inlägg. I alla fall får
jag kanske komma med några personliga kommentarer. Det är därvidlag inte möj-
ligt för mig att fylla de krav, som man i allmänhet uppställer beträffande förvalt-
ningsavgöranden, nämligen att ge motiveringar för varje ståndpunktstagande. Tiden
tillåter det icke; i stället får det bli några mera sammanfattningsvis framförda syn-
punkter.

Jag skulle då först vilja säga litet om definitionen av det ena av de båda
begrepp, som ingår i rubriken för denna diskussion, nämligen administrativa avgö-
randen, förvaltningsbeslut. Jag tror att vi nu, i varje fall i vårt land, har kommit
till en tidpunkt, då det vore önskvärt att man upprepade vad som skedde ett par
gånger under 1800-talet, nämligen en allmän översyn av gränsdragningen mellan
administrationens och domstolarnas områden. Under 1800-talet överfördes i Sve-
rige en hel del saker från förvaltningen till domstolarna; jag tror, som sagt, att då
man ser på det nuvarande läget i Sverige, skäl visar sig finnas att göra en sådan
översyn igen. Domstolarna har hand om tvistemålen; de har vidare brottmålen,
även om det finns tendenser att överflytta beslutanderätten rörande vissa delar av
straffverkställigheten till administrativa organ. Domstolarna sysslar med delar av
utsökningsförfarandet, som vi talade om i går. På detta område kan det också vara
anledning till förskjutningar. Skatteprocessen borde enligt min mening flyttas
från sitt nuvarande administrativa sammanhang över på ett judiciellt plan. Inom
denna finns ju faktiskt de rättsfrågor, som kanske berör medborgarna i gemen mest
intimt. De hör över huvud taget inte hemma inom förvaltningssektorn längre. Även
ärenden om frihetsberövanden bör vandra samma väg. När jag här säger, att
åtskilliga ärendesgrupper bör föras över till det judiciella området, vill jag därmed
inte ha sagt, att alla mål inom detta område skall handläggas av samma domstolar,
men det skall vara domstolar.

Härmed är jag inne på det andra begreppet i rubriken för diskussionen, vilket
också kräver några kommentarer. Man handskas i Sverige tämligen lättsinnigt
med domstolsbegreppet. Man tror, att om man sätter en person i ett högsäte och
hänger en skylt om halsen på honom, där det står »domare», är saken därmed klar.
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Det är en farlig missuppfattning. Skall man ha en domstol, stalls det krav bl.a. på
rekryteringen av domarpersonalen och på förfarandet. När det gäller rekryterings-
frågan, skulle jag vilja framhålla såsom något mycket väsentligt, att de som skall
utöva domaruppgifter också får en verklig skolning som domare. Jag är litet rädd
för en märkbar tendens att utnämna personer utan verklig domarutbildning men
med kanske 20—30 tjänsteår i förvaltningen till domare. Tveksamt är om de med
utnämningen ändrar sitt synsätt vid frågornas avgörande. Jag skulle hellre vilja
rekommendera en grundläggande domarutbildning gemensam för all personal, som
skall rekrytera de olika domstolar, som kan behövas för att täcka hela det judi-
ciella fältet. Vidare måste man ställa kraven på förfarandet så pass högt, att garan-
tier vinnes för att i varje särskilt fall saken verkligen blir så utredd och ett sådant
underlag skapas för avgörandet, att en riktig utgång tryggas.

Om vi nu ser på det egentliga ämnet för diskussionen här, nämligen hur man
beträffande de ärenden, som även efter en sådan här avskalning stannar kvar inom
förvaltningens område, skall ordna en domstolskontroll, måste man göra klart för
sig att det — enligt mitt förmenande — i rättsskyddsavseende finns två olika behov,
som måste tillgodoses. Dels är det behovet av en snabb och billig, tillika allsidig
överprövning av ett förvaltningsavgörande genom ett mera kvalificerat organ än
det tidigare beslutande. Det är ungefär det behov som vårt svenska besvärsinstitut
fyller. Dels är det behovet av att i speciella fall, då en invecklad rättslig fråga före-
ligger, kunna få ett domstolsavgörande beträffande denna rättsfråga i ett verkligt
kvalificerat förfarande; eventuellt måste parterna då räkna med att drabbas av vissa
kostnader. Detta behov är väl tillgodosett i de västnordiska systemen.

I det förra förfarandet, det besvärsmässiga, måste den stora huvuddelen, kanske
95 procent eller mera, av de fall, där missnöje har visat sig föreligga med ett för-
valtningsavgörande, klaras av. De organ, som omhänderhar denna besvärsprövning,
kan självfallet vara av skilda slag. Det kan vara högre förvaltningsmyndigheter,
det kan vara särskilda administrativa besvärsorgan av det slag, som här skildrats,
eller myndigheter inpassade i det system, som höjesterettsdommer Terje Wold har
lagt upp. Det får bero på sakens natur hur många instanser på det förvaltnings-
mässiga planet som skall ställas till den missnöjdes förfogande för en besvärsmässig
prövning av saken i hela dess vidd.

Vad gäller det andra förfarandet, domstolsförfarandet, kan man diskutera, om
de allmänna domstolarna eller särskilda förvaltningsdomstolar är mest lämpade för
uppgiften. Detta tycker jag dock är en detaljfråga, som bör lösas efter praktiska
grunder, vilket också höjesterettsdommer Terje Wold har påpekat i sin inledning.

Betraktar man nu förhållandena i Norden är det ganska uppenbart, att utveck-
lingslinjerna i Nordens båda halvor konvergerar mot samma mål.

I Danmark, Island och Norge har man ju sedan gammalt framför allt väl sörjt
för den rena domstolskontrollen. I dessa länder har man möjlighet att gå till dom-
stol med varje sak. Å andra sidan är det mindre väl sörjt för möjligheterna att få
en sak överprövad i hela dess vidd inom administrationen av kvalificerade organ.
Det är därför ganska naturligt, att man i Norge, där förvaltningskommittén arbetat
med frågan, tydligen kommit fram till den lösningen, att man vill ha kvar domstols-
kontroll men vill komplettera denna med ett system med besvärsorgan inom för-
valtningen. Denna väg vill man s.a.s sålla bort alla löpande rutinfall, där det finns
ett behov av allsidig överprövning. Man skapar alltså möjlighet att snabbt och
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effektivt kunna få ett administrativt beslut överprövat av ett mera kvalificerat för-
valtningsorgan. Det kan i förbigående nämnas, att man i England har kommit till
ungefär samma principiella lösning som i Norge. För c:a fjorton dagar sedan avgavs
där en rapport av en regeringskommitté — the Frank commission — vari konklu-
sionerna nästan stycke för stycke överensstämmer med de slutsatser, som höjeste-
rettsdommer Terje Wold kom till. Man har i parallellt utfört arbete i två skilda
länder nått fram till ungefär samma lösningar på problemet.

Ser vi sedan spörsmålen från Sveriges synpunkt, är det lika klart, att man hos
oss har satsat nästan alla krafter på den första linjen. Man har byggt upp och väl
utvecklat ett system med administrativ överprövning, medan man däremot inte har
gjort någonting åt domstolskontrollen. Nu svaras det genast: ni har ju i Sverige
regeringsrätten. I anslutning till vad professor Herlitz sade skulle jag redan från
början vilja säga, att enligt min mening regeringsrätten i sin nuvarande utformning
och med sitt nuvarande arbetssätt är en felkonstruktion. Man har på regeringsrätten
lagt uppgifter både som dömande instans, t.ex. i skattemålen, och såsom ren för-
valtningsmyndighet i en hel rad ärenden, vilket Terje Wold här har närmare skil-
drat. I dessa senare fall avgör den ärendena från samma utgångspunkter, som den
första instansen, t.ex. landsfiskalen, haft att anlägga, då han prövat ärendet. Rege-
ringsrätten blir då helt enkelt en synnerligen kvalificerad hög förvaltningsmyndig-
het. Vidare arbetar den helt och hållet i administrativa former. Jag kan alltså inte
riktigt förstå och inte heller i närvarande läge acceptera den meningen, att — i och
med att man lägger över ett ärende till regeringsrätten — därmed också frågan om
domstolskontroll blivit löst i det föreliggande fallet. Det finns skäl för en ompröv-
ning av hela frågan om regeringsrättens ställning i det svenska rättssystemet. Den
utvägen som ännu står i förgrunden, att man bara lastar på regeringsrätten ytterli-
gare uppgifter, kan icke innebära någon verklig lösning av de aktuella rättsskydds-
problemen i vårt land.

Jag tror att, när någon tid gått och då de styrande så småningom själva kanske
bemödar sig om att sätta sig in i de administrativa rättsskyddsproblemen och de
politiska lidelserna något har svalnat, man skall se litet mera lugnt på förhållandena.
Då måste man även i Sverige verkligen ompröva spörsmålet från grunden och inte
som hittills bara nöja sig med tillfälliga åtgärder, som blott rör ytan. Regerings-
rättens ställning har blivit aktuell i sammanhang med den överbelastning som nu
har drabbat den. Man måste söka nya vägar för att regeringsrätten över huvud
taget skall hinna med sitt arbete. De nuvarande förhållandena visar enligt min
mening, att det är något felaktigt i själva konstruktionen.

Småningom måste man börja penetrera dessa problem i Sverige trots de politiska
stridigheter, som för närvarande uppkommit kring dem. Det är ganska naturligt,
att då dessa frågeställningar kommit upp, de styrande politiska partierna har värjt
sig mot förslag, innebärande inskränkning i den makt, som nu tillkommer dem. Att
de därvidlag fått stöd av de i verklig mening konservativa är också ganska natur-
ligt. Lika rimligt är, att den politiska oppositionen har gripit chansen att politiskt
komma åt sina motståndare med de här frågorna som slagträ. Men, som sagt, när
de politiska motsättningarna förtonat, tror jag att man kan vinna ganska allmän
anslutning om den målsättning, som på sidan 91 i utredningen formulerats så: Det
er vanskelig å forstå at ikke enhver i et rettssamfunn skal ha adgang til en domstols
beskyttelse når det gjelder hans rett eller plikt.



Domstolskontrollen med forvaltningens vedtak 223

Professor Walter Armas Palme (Helsingfors) :
Herr ordförande, mina damer och herrar.
Finlands och Sveriges gemensamma öden under flere århundraden utgör väl

grunden till, att utvecklingen på förvaltningsrättens område i båda dessa broder-
länder fortskridit även efter skilsmässan år 1809 i det stora hela på ett enahanda
sätt. Detta gäller också domstolsprövningen av administrativa avgöranden. I bägge
dessa länder är denna uppbyggd på ett sådant sätt, att den inte ankommer såsom i
Danmark och Norge på de allmänna domstolarna, utan i regel på förvaltningsdom-
stolar, dock blott i en instans — nämligen i Finland i allmänhet på Högsta förvalt-
ningsdomstolen och i vissa speciella fall på Tjänsteöverdomstolen och i Sverige på
Regeringsrätten. Jag skall inte nu gå in på huvudspörsmålet i denna diskussion,
huruvida systemet med en efterprövning vid allmänna domstolar är bättre än vid
förvaltningsdomstolar, då detta har blivit i tillräcklig mån belyst av höyesteretts-
dommer Wold och av professor Herlitz och också av vissa andra talare, bl.a. av
professor Merikoski, utan jag skall endast beröra en viss detaljfråga, som förefaller
mig att vara av en rätt stor praktisk betydelse.

I Finland har det nämligen visat sig, att en enda domstolsinstans för prövningen
av förvaltningsrättsliga angelägenheter inte är nog för att den enskilde skall kunna
på ett betryggande sätt komma till sin rätt. Detta gäller i synnerhet angelägenheter,
i vilka staten utgör den enskildas motpart. Staten har tyvärr ofta medel att påverka
de förvaltningsmyndigheter, som prövar saken, och den enskilda drar sig för att i
tillbörlig mån poängtera den enskildas rätt i saken. Vederbörande ministerium eller
centrala ämbetsverk låter t.ex. dem förstå, att ett kraftigt understrykande av den
enskildas rätt kan i framtiden medföra vissa konsekvenser i andra angelägenheter,
som är av intresse för den enskilda. Sådana fall är inte så ovanliga, måste man led-
samt nog konstatera hos oss. Under sådana förhållanden står det utom allt tvivel,
att en möjlighet för part att blott i en enda domstolsinstans få saken prövad på ett
betryggande sätt inte motsvarar den fordran man brukar ställa på en god rätts-
skipning, nämligen att samma angelägenhet bör i hela dess vidd kunna av part
underkastas åtminstone två domstolsinstansers prövning. Det är ett minimikrav på
rättssäkerhet, vilket processrätten och även förvaltningsrätten inte vill pruta
på, tror jag, i något av de nordiska länderna. Visserligen medför detta både kost-
nader och dröjtsmål vid handhavandet av domstolsprövningen av administrativa mål,
men dessa är oundgängligen nödvändiga för skapandet av rättssäkerhet på förvalt-
ningens område i våra dagar, då staten effektiviserar och utvidgar sin förvaltnings-
verksamhet allt mer och mer och gör allt större intrång på den privata sektorn.

Man har länge i Finland — och såvitt det är mig bekant jämväl i Sverige —
inom rättsvetenskapen varit bekymrad över den svaghet, som ligger däri, att admi-
nistrativa avgöranden kunna efterprövas blott av en domstolsinstans. I Finland har
i synnerhet vår berömda forskare på förvaltningsrättens område, presidenten K. J.
Ståhlberg, gång på gång påtalat detta missförhållande och uppgjort förslag till dess
avlägsnande. Även under den senaste tiden har man i vårt land strävat till att råda
bot härpå. Jag tänker närmast på inrättandet 1955 av länsrätter i lägre instans —
eller alltså i mellaninstansen — för efterprövning av administrativa avgöranden.
Men tyvärr blev dessa länsrätter sammansatta på ett sådant sätt, att de inte fullt
motsvarar de krav, som man plägar ställa på en domstol. Landshövdingen i länet
kan vara ordförande i en länsrätt även om han inte är jurist och numera förefaller
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det att vara rätt ovanligt att en jurist, som på grund av sin utbildning och erfaren-
het, tycker man, borde vara bäst skickad att förestå en länsstyrelse, skulle hos oss
bli utnämnd till landshövding. Vi kan sålunda inte i Finland skryta med att vi har
en domstolskontroll av det stora flertalet förvaltningsavgöranden i lägre instans,
hur innerligt juristerna i vårt land än hoppades på att detta skulle förverkligas vid
inrättandet av länsrätterna. Trots denna svaghet medförde inrättandet av länsrät-
terna en förbättring av efterprövningen. Vi har ju ett förslag om inrättandet av en
medicinalrätt med jurist som ordförande liggande i riksdagen. Vi hoppas, att denna
lag på ett bättre sätt än lagen om länsrätter skall förverkliga kravet på en god rätts-
skipning på förvaltningsrättens område och att utvecklingen också framgent skall
gå i samma riktning.

Man kunde hos oss med vissa svårigheter övergå till det danska och norska
systemet, som innebär att efterprövningen av förvaltningsavgörandena ankomme på
de allmänna domstolarna. Det vore möjligt att utan alltför stora kostnader och vid-
lyftig omorganisation anordna efterprövningen av administrativa avgöranden vid
hovrätterna och Högsta domstolen. Denna omorganisation skulle innebära att Hög-
sta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, som för närvarande är inrymda i
samma hus, skulle sammanslås och att vid hovrätterna skulle inrättas nya divisioner
och dessa besättas med förvaltnings] urister, då i hovrätterna finnes rätt få ledamöter
med tillräcklig förvaltningsrättslig kunskap och erfarenhet. Härigenom skulle arbets-
bördan vid länsrätterna och vissa andra förvaltningsmyndigheter minskas i så betyd-
lig mån, att flere tjänster kunde indragas och deras innehavare överflyttas till mot-
svarande tjänster i hovrätterna. Det är möjligt, att detta system för staten och den
enskilda bleve något dyrare än det nuvarande, men denna synpunkt, förefaller det
mig, kan knappast tillmätas någon avgörande betydelse. Däremot talar mot detta
system framför allt den omständigheten, att den förvaltningsrättsliga lagskipningen
synbarligen skulle bli mera tungrodd och omsidig än den för närvarande är. Men
det är på intet sätt omöjligt att i avsevärd mån minska denna svaghet. Otvivel-
aktigt skulle en sådan reform medföra ökad rättssäkerhet på förvaltningsrättens om-
råde. Det förefaller dock, som man tillsvidare borde bygga vidare på den grund,
som blivit lagd hos oss på den förvaltningsrättsliga lagskipningens område, och inte
hastigt övergå till ett nytt system innan alla dess för- och nackdelar blivit hos oss
grundligt undersökta och dess lämplighet i vårt land i erforderlig mån prövad. En
sådan undersökning borde dock vidtagas i närmaste framtid, då det är möjligt att
resultatet därav skulle förorda en sådan reform som här ovan uppskisserats och vore
ägnad att i önskvärd mån öka rättssäkerheten på förvaltningsrättens område.

Regeringsrådet Kurt Holmgren (Stockholm):
Mina damer och herrar.
Vi har alla klart för oss, att juridiken mer än andra vetenskaper är nationellt

begränsad och betingad och i fråga om olika juridiska ämnesområden ligger det
i sakens natur, att det sagda i hög grad gäller just förvaltningsrätten. Reglerna på
det området måste ju vara så anknutna till sociala, ekonomiska och administrativa,
traditionella och lokala särförhållanden i de olika länderna, att jag något miss-
tröstar om möjligheten att här få allmänna riktlinjer, åtminstone allmänna linjer av
konkret värde, som kan bli tillämpliga i alla de nordiska länderna. Det förefaller
mig, som om de meningsskiljaktighet er, som har kommit upp under debatten, bär
syn för sägen.
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För min del skulle jag vilja börja med att instämma i en sak, som står redan på
referatets första sida, nämligen att den väsentliga rättssäkerhetsgarantin i förvalt-
ningsverksamheten är att söka hos förvaltningen själv. Har vederbörande ämbets-
män juridisk utbildning och sinne för rättsliga hänsyn och överväganden, innebär
detta en sorts egenkontroll av största värde. Här har vi, såvitt jag förstår både i
Sverige och i Finland, i så måtto varit gynnade, som ända till för ett halvt sekel
sedan administrationens chefsposter, med endast smärre undantag, var besatta med
jurister, ofta jurister som inte bara hade avlagt juridisk examen utan också hade
praktik från domstolarna. Det är oundvikligt och ingenting att klaga över, att när
förvaltningen utsträcks till nya områden och berör sociala, ekonomiska och tekniska
gebit, som staten inte tidigare sysslat med, man inte kan ifrågasätta att chefs-
tjänstemännen i samma utsträckning som förr skall vara jurister. Men det före-
faller mig att vara en nog så viktig sak att bevaka ur rättssäkerhetssynpunkt, att
man vid rekryteringen av de verk och myndigheter, som har att utöva statsmakten
gentemot medborgarna på alla dessa nya områden, inte alldeles glömmer att i led-
ningen också innesluta representanter för juridisk sakkunskap. Oavsett detta
påpekande är det ju klart, att en kontroll över rättenligheten av förvaltningsåtgär-
derna, lovmässigheten, som professor Andenæs säger, behövs, och det är obestridligt
att den bör utövas av utomstående, fristående organ. Den tid är förbi då överhets-
staten kunde undanbe sig kontroll och högdraget avfärda all kritik utan att ingå i
sakligt bemötande. Det går inte längre att svara som ett svenskt domkapitel för
sjuttiofem år sedan, när man anmärkt på bristande följdriktighet i dess beslut: »Än
göra vi si, än göra vi så och än göra vi annorlunda, men alltid göra vi rätt».

Referenten framhåller nu att många möjligheter finns att ordna denna externa
kontroll, som man kallar det. Han nämner de allmänna domstolarna, han nämner
förvaltningsdomstolarna och — utan att anmäla direkt ogillande men med en miss-
tro som man kan läsa mellan raderna — nämner han också de appellations- och
kontrollorgan, som finns i form av nämnder och råd, i England i form av »admini-
strative tribunals», i Norge i form av ankenämnderna, hos oss i Sverige i form av
några råd och nämnder som han namnger, hyresrådet, försäkringsrådet, riks värde-
ringsnämnden, sinnessjuknämnden. De allmänna teser, som höj ester ettsdommer
Wold slutar med på näst sista sidan i sitt referat, kan man nog från svensk sida i
mycket instämma i. Men om inte annat så för diskussionens skull vill jag tillåta
mig en nyansering och kanske också en direkt faktisk skillnad i bedömningen. I
Sverige har vi ju ett system med dels rena förvaltningsdomstolar — framförallt
kammarrätten och regeringsrätten — och dels de nyssnämnda råden och nämnderna.
Jag tror inte att det finns någon önskan hos oss att överge det systemet, och följ-
aktligen kan det, i varje fall inte från min sida, vara något önskemål att i diskus-
sionen såsom på längre sikt överlägsen framställa en kontroll genom just de all-
männa domstolarna.

Vad jag vidare skulle vilja säga i anslutning till höj ester ettsdommer Wolds teser
är, att man inte skall underskatta och inte vara benägen att nedklassa de speciella
appelations- och kontrollorgan som finns i form av dessa »administrative tribunals»
eller dessa råd och nämnder. Skälen mot att hänföra kontrollen över ett antal för-
valtningsärenden till de allmänna domstolarna, har höjesterettsdommer Wold själv
anfört, och det allra förnämsta skälet i mitt tycke är det, att på det här området
kanske mer än på andra rättsliga områden en sen rättvisa är en dålig rättvisa eller

15
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ingen rättvisa alls. De allmänna domstolarnas procedur är — detta sagt med allt
erkännande för den svenska rättegångsreformen, som jag tror är en mycket lycklig
reform — för vidlyftig, för formell och för omständlig för att dessa domstolar i större
utsträckning skall kunna ta sig an förvaltningsrättsliga besvär. Jag tror, att det
skulle vara opraktiskt och olyckligt, om man i större utsträckning försökte hänföra
de ärendena till allmänna domstolar. Det är klart, att också »administrative tribu-
nals», också råd och nämnder, har sina olägenheter. En av dem är, att de inte för-
fogar över den traditionella auktoritet, som de allmänna domstolarna har. Det har
man dock i Sverige försökt råda bot på genom att såsom ordförande och ibland som
ledamöter försöka förvärva framstående representanter för högsta domstolen eller
regeringsrätten eller hovrätterna. Det är signifikativt, att alla de nämnder, som
höj estere ttsdommer Wold nämnde, de har i Sverige för närvarande sådana ord-
förande. En annan och mera väsentlig invändning mot dessa råd och nämnder är
naturligtvis, att det lätt blir en starkt avgränsad praxis och att det kan bli, för det
första felaktigheter s.a.s. inom praxis, som är svåra att rätta till, och för det andra
olyckliga skiljaktigheter mellan praxis i olika institutioner på punkter, där det
lämpligen borde finnas en viss likformighet. Där tror jag på längre sikt man skulle
kunna finna en god lösning genom att i speciella fall, där prejudikatintresse eller
mycket starkt sakintresse föreligger, på sätt höj ester ettsdommer Wold antyder
medgiva fullföljd från vederbörande råd och nämnder till högsta domstolen eller
regeringsrätten, vilket som nu kan vara lämpligast. Denna fullföljdsrätt går kanske
inte att genomföra för dagen, i alla fall inte vad angår regeringsrätten så länge
frågan om regeringsrättens balans och fullföljdsbegränsningen där är olöst, men det
kan kanske låta sig göra senare.

Till sist skulle jag, bara för att belysa hur nationellt betingad hela den här dis-
kussionen ändå måste vara, påpeka — detta inte som kritik men bara som ett fak-
tiskt konstaterande — att i höj ester ettsdommer Wolds framställning nämns inte en
institution, som ingalunda kan kallas domstol, men som ändå under årtionden och
under århundraden haft en utomordentlig betydelse för rättssäkerheten i svensk
förvaltning, nämligen justitieombudsmansinstitutionen. Under de år, jag läste juri-
dik, inträffade det, att en framstående svensk ämbetsman pensionerades från sin
tjänst och i anledning därav intervjuades av en tidning. Han uttalade sig med
ganska stort självmedvetande om de svenska ämbetsverkens självständighet och
kanske också om sin egen insats, och till intervjuarens uppenbara förbluffelse slu-
tade han sitt lilla anförande med att säga: »Vi svenska ämbetsmän frukta endast
Gud och justitieombudsmannen». Jag tillåter mig denna lilla avslutande lustighet
för att illustrera, att i vårt land (och sedan någon tid också i Danmark) finns ytter-
ligare ett organ, som är nog så praktiskt och väsentligt, när det gäller rättskontrollen
av förvaltningen, men som liksom inte passar in i det schema, som höjesterettsdom-
mer Wold i sitt mycket sakrika och synpunktsrika arbete har lagt upp.

Banksjef, dr. juris Sjur Lindebrække (Bergen) :
Herr dirigent!
Jeg har med stor interesse hört höyesterettsdommer Terje Wolds inniegg i dag,

— også fordi höyesterettsdommer Wold ikke bare er talsmann for norsk dommer-
stand, men også representerer en sum av politiske erfaringer som på mange mater
gir hans innlegg en meget interessant og etter min mening verdifull bakgrunn. Jeg
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er sikker på at de aller fleste av oss har fulgt höyesterettsdommer Wolds inniegg i
dag med en helt selvfölgelig sympati, allerede av den enkle grunn at det er i sam-
svar med våre alminnelige demokratiske instinkter å få gjennomfört en judisiell
kontroll så langt det overhodet er mulig. Höyesterettsdommer Wold advarer, såvidt
jeg forstår ham, lovgivningen mot, i den utstrekning lovgivningen måtte ha adgang
til det, å sette domstolsprövningen til side. Jeg tror for min del ikke risikoen er
særlig stor for at de norske lovgivningsmyndigheter — vår nasjonalforsamling —
med rene ord skulle forsöke å sette domstolene ut av spill. Men det kan jo lovgiv-
ningen gjöre på en annen mate. Den kan gjöre det ved formuleringer som i hvert
fall stiller domstolene overfor en meget vanskelig oppgave. For å belyse det, ligger
det nogså nær for meg å nevne et eksempel fra norsk lovgivning som forövrig også
höyesterettsdommer Wold berörer flere ganger i sin avhandling. Det er den berömte
og beryktede norske prislov av 1953 hvis formålsparagraf, paragraf 1, begynner slik:
»Denne lov har til formål å tjene som et ledd i arbeidet for å fremme full syssel-
setting, nytte produksjonsmulighetene effektivt, motvirke avsetningskriser og
fremme en rimelig fordeling av nasjonalinntekten. »

Man må selvfölgelig stille det spörsmål om ikke slike formuleringer kanskje mer
naturlig horer hjemme f.eks. i politiske partiers valgprogrammer, enn egentlig i en
lov. Det vil forövrig i Norge ikke være noe særlig effektivt valprogram, fordi samt-
lige demokratiske norske partier ville erklære seg enig i at det er et fullverdig mål
både å fremme den fulle sysselsetting, öke produksjonen og fordele nasjonalinn-
tekten på en rettferdig mate. Men det som jeg gjerne vil understreke, det er —
og deri ligger et dypt alvor — at nettopp ved å velge slike formuleringer, stiller
man domstolene overfor en åpenbar ytterst vanskelig oppgave, — så vanskelig at
prövningsretten i virkeligheten kan bli illusorisk.

Jeg skal ikke her innlate meg på en diskus jon om hvorvidt og i hvilken utstrek-
ning de norske domstoler i dag har adgang til judisielt å pröve de mange og vidt-
gående inngrep som dekkes av prisloven av 1953. Men jeg vil tilläte meg å minne
om og understreke hva professor Herlitz sa, og hva jeg er så hjertens enig med
ham i: En av konklus jonene av det meget interessante arbeid som höyesteretts-
dommer Terje Wold har foretatt og den diskusjon som föres i dag bör i förste rekke
være et memento til lovgivningen i de nordiske land, til de respektive nasjonalfor-
samlingene, om at de tar seg i akt, og passer på at de gjennom sine formuleringer
ikke vanskeliggjör for våre domstoler deres adgang til å hevde de fundamentale
demokratiske rettsprinsipper som det her dreier seg om.

Professor Halvar Sundberg (Uppsala):
Herr ordförande, mina damer och herrar.
Om man med domstolskontroll menar en rättskontroll, utövad av självständigt

avgörande och ansvariga myndigheter, kan en sådan, såsom av de svenska inläggen
framgått, enligt svensk rätt anses föreligga dels i form av administrativa besvär och
dels i form av talan vid domstol. Enligt mitt sätt att se bör här för reformsträvan-
den gälla icke ett »antingen — eller» utan ett »både — ock».

Det är givetvis önskvärt, att det administrativa besvärsinstitutet erhåller erfor-
derliga förbättringar, och de strävanden, som gå i sådan riktning, måste hälsas med
glädje. Men för min personliga del tror jag, att det föreligger ett mycket sniivt
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utrymme för dylika reformer, därest man icke vill skapa en besvärande tungrodd-
het i första instans, d.v.s. hos beslutsmyndigheterna. Domstolskontrollen föreligger
i vårt land i olika former. Dels kan klandertalan vid domstol föras över vissa för-
valtningsbeslut, dels kan, ehuru i begränsad omfattning, föras skadeståndstalan till
följd av felaktiga förvaltningsbeslut. Dels föreligger, såsom regeringsrådet Holm-
gren erinrade, ämbetsansvaret, vilket gör es gällande vid domstol och utgör själva
grunden till justitieombudsmannens kontroll över förvaltningen, dels föreligger
slutligen den domstolskontroll, som framtvingas genom att förvaltningsmyndighe-
terna måste hänvända sig till domstol för att få böter och viten utdömda eller
tvångs verkställighet genomförd i sådana fall, där förvaltningen icke själv äger
domsrätt. Det är likväl en ganska snäv prövningsmöjlighet, som dessa former av
domstolskontroll skapa. Även om utvecklingen synes mycket försiktigt gå i vid-
gande riktning, så ha vi dock knappast kommit så långt som önskvärt vore. Den
distinktion mellan bundet och obundet skön, som den ärade referenten hävdat,
synes sålunda icke i Sverige hava vunnit erkännande. Jag vill härvid erinra om ett
avgörande från 1919 i samband med den numera sent omsider förolyckade motboks -
lagstiftningens tillkomst. Det fanns då ett bränneriföretag nere i Skåne, som låg
inne med ett lager av cirka 64.000 liter spritdrycker, medan antalet aktier var 200.
Företaget beslöt att träda i likvidation och utdela lagret till aktieägarna. Då ingrep
regeringen och övertog spriten under åberopande av förfogandelagens bestämmelser
om beslagsrätt till »en för befolkningen viktig förnödenhet». Det är svårt att tänka
sig ett mera uppenbart fall av détournement de pouvoir. Lagens bundna skön
ansågs emellertid av domstolarna såsom fritt. Sålunda fann sig högsta domstolen
liksom underdomstolarna böra respektera detta förvaltningens skön.

Emellertid har i bilden inträtt ett nytt moment, som måste eller åtminstone bör
påverka utvecklingen. Det är Sveriges anslutning till Europarådets konvention
angående de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, ty man bör
ju utgå ifrån att denna anslutning är allvarligt menad. Genom konventionen ha vi
förbundit oss att införa domstols prövning ifråga om alla administrativa frihetsberö-
vanden. Vi ha likaledes förbundit oss att tillse, att skadestånd skall kunna utdömas
vid sådan kränkning av konventionens bestämmelse, som går ut över den enskilde.
Däri ligger ett enligt min tanke alldeles avgörande skäl mot förvaltningens önskan
att utesluta en domstolskontroll av dessa åtgärder, nämligen det av referenten
framhållna behovet av rättsordningens enhet. Huru detta behov skall tillgodoses,
det må nu lämnas därhän, men målet måste dock vara, att varje påstådd kränkning
av enskild rätt skall kunna bliva föremål för domstols prövning. Det synes natur-
ligare, att dylika frågor få i första hand prövas av en inhemsk instans, innan de,
såsom enligt Europarådets konvention, hänskjutas till en internationell instans, vil-
ken eljest skulle få exklusiv kompetens.

Regeringsrådet Carl W. U. Kuylenstierna (Bromma):
I anledning av några här framförda synpunkter vill jag gärna säga några ord.
Jag är före detta regeringsråd och talar alltså inte i egen sak. Men jag känner

väl till regeringsrätten. Den fick en smula indirekt kritik av hovrättsassessor Petrén.
Han ville göra gällande — och ungefär detsamma har sagts förr — att regerings-
rätten är ingen domstol. Jag förstod honom så, att han ville på en domstol ställa
vissa krav; fyllas de inte, är det ingen domstol. Även jag skulle kanske kunna
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hitta på definitioner på en domstol, enligt vilka regeringsrätten icke skulle vara en
sådan. Men enligt vanligt språkbruk lär er den vara en domstol, konstitutionellt
likaså. Förfarandet inför regeringsrätten är visserligen skriftligt och ej muntligt.
Men ett skriftligt förfarande är möjligt inför en domstol. Regeringsrättens leda-
möter arbetar under domaransvar och ha en stark känsla av detta ansvar, skall ha
avlagt domareed o.s.v. Man kan alltså inte komma ifrån att regeringsrätten är en
verklig domstol, om man inte vill göra våld på vanliga begreppsbestämningar. Man
kan naturligtvis fråga sig om en domstol av regeringsrättens karaktär och med det
förfarande som där tillämpas är lämplig för sitt ändamål eller ej — det finns mycket
man kan ha olika meningar om — men det förefaller rätt meningslöst att bestrida,
att regeringsrätten är en domstol. Det bara förvirrar diskussionen.

Vad som emellertid närmast kom mig att begära ordet var ett par principiella
uttalanden av inledaren. För Höjesterettsdommerens skrift vill jag gärna lägga en
blomma, ingalunda en begravningskrans utan en vacker levande blomma, och jag
vill gärna ge det största erkännande — ja det låter kanske litet magistermässigt att
säga »erkännande», att uttrycka sin beundran vore väl mera passande — för inle-
darens mycket flotta och eleganta anförande. Detta föreföll mig emellertid, och
det är kanske naturligt, i några punkter rätt mycket mer tillspetsat än skriften.

Kanske jag får anknyta till inledarens uttalande att »det är icke tillfredsstäl-
lande med en enumerationsregel». Professor Herlitz var inne på denna fråga och
jag kan val i det mesta ansluta mig till honom, men jag vill gå något mer in på ett
par synpunkter. Man kan nämligen gärna instämma med Höjesterettsdommeren
att det inte är tillfredsställande med en enumerationsregel. Men jag vill påstå att
hur man än bär sig åt, blir det något i detta sammanhang som icke blir tillfreds-
ställande. Vad man vinner i ena änden förlorar man i den andra, det blir en avväg-
ning och man får pröva var man vinner eller förlorar mest.

Såvitt jag har förstått ha de största klagomålen beträffande det otillräckliga
rättsskyddet i administrativa ärenden åtminstone tidigare kommit från Danmark
och Norge. Helt säkert är avgörandena där i högsta instans mycket förnämliga, och
det är väl också naturligt med det muntliga förfarandet, inför allmänna domstolar
av mycket hög kvalitet. Men hur mycket tid ta dessa avgöranden och vad kosta de?
De kosta parterna mycket pengar och de kosta det allmänna mycket pengar, och,
såvitt jag förstår, så mycket tid att en liknande prövning i ett mycket stort antal
mål borde vara utesluten åtminstone i våra länder, åtminstone med nuvarande dom-
stolsorganisation. Har jag inte alldeles missuppfattat saken, är det ett mycket min-
dre antal mål som i Danmark och Norge underkastas domstolsprövning i sista
instans än i Finland och Sverige hos våra administrativa högsta domstolar. Någon
jämförelse beträffande avgörandenas kvalitet vill jag av naturliga skäl inte inlåta
mig på. Men eftersom man i Danmark och Norge lärer vara nöjd med det slag av
förfarande man där har och anmärkningarna alltså gälla att detta står till förfo-
gande i för liten utsträckning, vad skall man då göra? Man kommer lätteligen som
man gjort i Danmark in på tanken på en ordning med ett högsta förvaltningsorgan
vid sidan av den allmänna högsta domstolen. Ja, finns det någon annan lösning, om
man vill behålla vad man har och inte kan under samma förfarande draga in mång-
dubbla antalet mål?

Inledaren kritiserade som sagt enumerationsregeln och menade, att det skulle
vara möjligt att formulera en generalklausul, som skulle kunna tillämpas. Ja, nog
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kunde den tillämpas. Hade man en generalklausul, måste man helt enkelt tillämpa
den. Den skulle väl innehålla ungefär att rättsfrågor fick prövas i domstolsvag, hos
allmän domstol eller en högsta förvaltningsdomstol. Emellertid är .jag inte över-
tygad om att i de länder där en allmän regel om prövning av rättsfrågor funnits,
den tillämpats alldeles lika och jag vill ifrågasätta om den inte också kan i något
land ha uppfattats olika under olika tider. En generalklausul av antytt innehåll
kan alltså knappast med stöd av erfarenhet sägas ha ett entydigt klart innehåll. Det
är verkligen ofta mycket svårt att avgöra vad som menas med rättsfråga, man kan
alldeles säkert tänka sig vidare eller snävare svar på den frågan. Skulle man plöts-
ligt införa en generalklausul, skulle det otvivelaktigt, åtminstone innan praxis stad-
gat sig, ta oproportionerligt mycken tid att pröva dess tillämpning i de olika fallen.
Det skulle vara en föga produktiv användning av tiden. Redan en enumerations-
regel kan, även om den funnits länge, vara svår att tillämpa. Formella och pro-
cessuella frågor torde överhuvudtaget kräva mycket mer tid beträffande administra-
tiva mål med deras oerhört växlande typer än beträffande judiciella frågor. Jag är
t.ex. rätt säker att sådana frågor ta mycket större rum hos regeringsrätten än hos
högsta domstolen i Sverige. Och det måste ju betecknas som ofördelaktigt.

Med det nu sagda vill jag inte påstå att en generalklausul är otänkbar. Men i
så fall tror jag att det vore bäst med en enumeration i första hand och därtill en
supplerande generalklausul, enligt vilken frågor av viss typ skulle kunna tagas upp
jämte de uppräknade frågorna. Naturligtvis kan man, även om man låter de
uppräknade frågorna få en fullständig sakprövning också i högsta instans, låta de
frågor som komma dit endast enligt generalklausulen innefatta blott en prövning av
giltighet eller ogiltighet, alltså en kassation. Det är emellertid praktiskt taget
mycket betydelsefullt, om man låter sig nöja med en kassation. Ty vid en sådan
måste hela förvaltningsapparaten sättas i gång på nytt, vilket kan vara både dyrbart
och tidsödande med kanske mycket menliga konsekvenser. Om jag tänker på
svenska regeringsrätten, så kunde naturligtvis denna ha dels fullständig sakpröv-
ning i vissa mål, dels enbart kassation i andra. Men principiellt funnes intet hinder
att förlägga kassationsfallen till högsta domstolen. Jag tror inte denna möjlighet
framförts förut, och jag vill personligen inte alls rekommendera den, bara påpeka
att den inte är otänkbar om någon annan skulle vara intresserad av den.

Vad så till sist angår frågan om skillnaden mellan en enumerationsregel och en
allmän regel om prövning av rättsfrågor vill jag, delvis förekommen av professor
Herlitz, understryka att den reella betydelsen av denna skillnad inte behöver vara
så stor. Å ena sidan kan man göra en enumerationsregel så vidsträckt att den tar
med praktiskt taget alla väsentliga fall, å andra sidan kan man förse en allmän regel
om prövning av rättsfrågor med så många undantag att det just icke blir så mycket
kvar.

Att söka en formel för likartad behandling av administrativa frågor i högsta
instans i alla våra länder är kanske föga lönande. De historiska förutsättningarna
äro så olika. Det är helt säkert av stort värde att gemensamt diskutera dessa frågor
och utbyta erfarenheter. Pudelns kärna att vad man med ett visst tillvägagångssätt
vinner i ett avseende förlorar man i ett annat, vare sig man förlägger prövningen till
en allmän högsta domstol eller en högsta förvaltningsdomstol, vare sig man vill ha
en kassation eller en allmän sakprövning hos högsta instansen och vare sig man
begränsar fullföljdsrätten efter ena eller andra huvudmetoden, pudelns kärna, säger
jag, kan man inte komma ifrån.



Domstolskontrollen med forvaltningens vedtak 231

Referenten, høyesterettsdommer Terje Wold (Oslo):
Herr ordförer! Mine damer og herrer!
Får jeg lov til å svare den siste av talerne först. Han var så elskverdig å gi

meg en blomst, og jeg vil gjerne gi ham en tilbake. Jeg kunne av Deres innlegg
tydelig merke at De virkelig har lest mitt referat. Det var en fornöyelse å höre inn-
legget.

For övrig kan jeg naturligvis ikke på dette tidspunkt ta opp alt det som er sagt
her i dag. Jeg må bare takke for de velvillige kommentarer som er gitt til mitt
referat.

Det som var min hensikt med mitt opplegg til diskus jonen i dag, var å få dröf-
telsene mest mulig over på et prinsipielt plan. Det kan være at den siste taler
hadde rett i at mine uttalelser kanskje er satt litt på spissen. Jeg er også oppmerk-
som på at jeg i ganske stor utstrekning er kommet inn på svensk, finsk og dansk
rett. Men la det være min unnskyldning at jeg g j erne ville ha en prinsipiell debatt
i gang og at det spörsmål vi dröfter, i förste rekke er av prinsipiell betydning.

Jeg kan ikke forstå annet enn at dersom man ser på utviklingen — ikke bare
i de nordiske land, men også ute i verden — så går rettsutviklingen på forvalt -
ningsrettspleiens område i retning av gjennomföring av generalklausulen. En gene-
rell domstolskontroll med forvaltningens avgjörelser har etter min mening vunnet
fram så å si i alle land. I mitt referat har jeg sökt å etter vise denne utviklingen fra
enumerasjonsmetoden og over til en alminnelig prövningsrett for domstolene. Jeg
deler derfor på ingen mate det miströstige syn som blant andre Kurt Holmgren
gjorde seg til talsmann for, nemlig at det ikke er mulig å komme fram til en dom-
stolskontroll som bygger på generalklausulen. I motsetning til ham tror jeg at på
samme mate som man når det g j elder rettssikkerheten ellers — således på straf fe-
rettsprosessens og sivilprosessens område — har nådd fram til alminnelige grunn-
prinsipper som alle er enige i, slik er det også mulig når det g j elder rettssikkerheten
på forvaltningens område å nå fram til visse grunnprinsipper som uansett historiske
forhold og tilvante forestillinger til slutt vil slå igjennom. Jeg synes at utviklingen,
sett i större perspektiv, tydelig viser dette.

Så var det en liten bemerkning til min venn professor Herlitz. Vi er ikke riktig
enige når det g j elder spörsmålet om hvilken kompetanse — eller med andre ord
hvilket omfang — domstolsprövningen bör ha. Skal vi holde oss til en legalitets -
prövning — en prövning av lovligheten av forvaltningens vedtak, hva jeg mener er
det riktige — eller er det nödvendig å gå lenger og ta med også visse »skönsfrågor»,
slik som professor Herlitz mener. Jeg kan ikke nå gå inn på den avgrensning av
domstolenes kompetanse som jeg utförlig har behandlet i mitt referat. For meg er
det viktig at man får faste og klare grenser nettopp for prövningsrettens omfang,
både når det gjelder rettsanvendelsen og det frie skjönn. Den linje for avgrens-
ningen som jeg har trukket opp i mitt referat, mener jeg at vi trygt må kunne
fölge; men lenger bör vi heller ikke gå. Jeg tror ikke det er noen domstolsoppgave
å behandle spörsmål som i virkeligheten er forvaltningsmessige hensiktsmessighets-
spörsmål. Ingen regjering kan tilläte at domstolene har slik myndighet. Den los-
ning professor Herlitz er kommet til i »Administrativt Rättsskydd» viser også i vir-
keligheten dette helt klart. Man kan ikke på den ene side ha en generalklausul og
samtidig opprettholde en prövningsrett som går lenger enn til en legalitetskontroll.
Det er en alminnelig prövningsrett av forvaltningsvedtakenes lovlighet som har gått
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sin seiersgang i de fleste land. Også Hammarskiöld var i sin innstilling om Rege-
ringsrätten i 1907 klar over at dersom man innförte generalklausulen, ville man ikke
samtidig kunne gi domstolene adgang til å prove også hensiktsmessighetsspörsmål,
men måtte begrense prövningsrettens omfang til en legalitetsprövning.

Det neste og siste spörsmål jeg finner å burde si et par ord om, er spörsmålet
om den adgang det bör være til å fravike generalklausulen. Dette spörsmål er etter
min mening meget viktig. Under diskusjonen er det nevnt — jeg tror av professor
Herlitz — at vi her er nödt til å gå med på et »kompromiss». Jeg er ikke sikker på
at dette er riktig. Det er nok så at utviklingen i alle land, forvaltningens vekst og
arten av de vedtak som forvaltningen treffer, gjör det nödvendig å fravike den ord-
ning av domstolskontrollen som er den vanlige, fordi den ikke passer på et nytt
eller et sær eget forvaltningsområde. Men dette godtgjör på ingen mate at det er
nödvendig å oppgi selve domstolskontrollen — med andre ord å gå på »kompromiss»
når det gjelder selve adgangen til for alle forvaltningens vedtak å få lovligheten
prövd av en domstol. Mitt syn er at adgangen til rettslig kontroll må kunne opp-
rettholdes uten unntak. Noe annet er det at den form domstolskontrollen har f.eks.
ved de alminnelige domstoler, kan medföre at domstolskontrollen ikke kan tillegges
de ordinære domstoler på enkelte nye forvaltningsområder. Men dette utelukker
ikke at man må kunne finne fram til en annen form for en betryggende domstols-
prövning. Jeg har derfor rettet en ganske sterk kritikk, först og fremst mot den
norske lovgiver, fordi man ofte uten å tenke over det fraviker den alminnelige
adgang til domstolskontroll, kanskje særlig i den form at loven sier at den skjönns-
messige side av et forvaltningsvedtak ikke kan proves. Dette gjöres uten at den
prinsipielle side av domstolskontrollen ofres tilstrekkelig oppmerksomhet. Etter min
mening er det en stor forvaltningsrettslig oppgave å bringe forvaltningsrettspleien
inn i en mer ordnet form nettopp på de områder hvor det på grunn av forvalt-
ningsvedtakets art eller av andre grunner har vært nödvendig å fravike vår almin-
nelige regel om adgang til å få vedtaket prövd av de ordinære domstoler. Jeg
nevner i denne sammenheng utviklingen i England, som også dosent Petrén kom
inn på. I England er det vokst opp en hel skog av såkalte Administrative Tribunals,
som på hvert sitt forvaltningsområde har overtatt forvaltningsrettspleien og erstattet
domstolene. Denne utvikling har man fått fordi domstolsprövningen ved de ordi-
nære domstoler ikke passer. Men resultatet er likevel at man nå har vært nödt til
å ta opp spörsmålet om rettssikkerheten ved de avgjörelser som slike Administra-
tive Tribunals treffer. Behovet for en betryggende rettslig prövning har nemlig vist
seg å være til stede også på de områder hvor man har fraveket den ordinære dom-
stolskontroll. En komite — den såkalte Oliver Frank's Committee — har utredet
spörsmålet om den rettslige kontroll med Administrative Tribunals-vedtak, og
har i disse dager avgitt sin innstilling. Instillingen bygger i store trekk på de samme
synspunkter som jeg har gått inn for i mitt referat.

Sedan justitiekanslern Honka intagit ordförandeplatsen meddelades
resultaten av de samma dag förrättade valen av ledamöter till lokalsty-
relserna.

Ordföranden: När vi nu fått meddelande om sammansättningen av
den svenska lokalstyrelsen, som valts i dag, är vi tvungna att konstatera,


