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I sektion G behandlades under ordförandeskap av sendiherra
ÄRNI TRYGGVASON ämnet

Domstolarnas lagprövningsrätt

Referenten, hæstaréttarlogmaour PÁLL S. PÁLSSON, Island:

I sit fremragende skrift »Log og saga» siger professor juris Ölafur
Lårusson blandt andet et sted:

»Den islandske ret har altid været en nordisk ret, og det er vort
önske, at den også i fremtiden forbliver en nordisk ret.»

De nordiske juristmoder klarlægger og underbygger den tanke, at
alle de nordiske lande må arbejde sammen mod en lösning af juri-
diske problemer indenfor et fælles forum, med henblik på historien,
rettens udvikling i de nordiske lande og nutidens krav til et höjt
udviklet samfund.

Når man analyserer emnet »Domstolarnas lagprövningsrätt» med
henblik på fortiden, viser det sig, at man har skrevet meget om
emnet i de nordiske lande, navnlig på dansk, men også blandt norske
videnskabsmænd, og udviklingen i disse lande er gennemdebatteret i
almindelig kendte juridiske skrifter.

Derimod må det være noget af en gåde for andre forskere end de
islandske, hvorledes udviklingen på dette felt har tegnet sig i Island.

Jeg valgte derfor den vej i mit indlæg at begrænse emnets be-
handling i hovedsagen til en sammenfatning af Islands höjesterets
konklusioner i sager, hvor loves gyldighed har været provet.

Jeg omtalte ganske vist i ringe omfang teorier og sædvaneret i de
andre nordiske lande og andet steds vedrörende dette emne, men jeg
ved, at min lærde korreferent vil udfylde de manglende.

Det er værd at anföre i forbindelse med det emne, der er på pro-
grammet nu, at man i ældre islandske skrifter finder ret indgående
beskrivelser af statsforfatningen og lovgivningen i den islandske re-
publik, der bestod i årene 930 til 1262, og byggede forbillederne på
den norske Gulatingslag, men undergik store ændringer under is-
landske forhold, eftersom tiden forlob. Forskere har i denne sam-
menhæng navnlig bemærket, hvor tydeligt islænderne skelnede mel-
lem lovgivningsmagten og domsmagten.1

1 Altinget havde to hovedopgaver, lovgivende myndighed og dömmende myn-
dighed. Den dömmende myndighed beroede hos særlige domstole indenfor
tinget og lovgivningsmagten var i hænderne på en særlig institution, »Lög-
rétta», der desuden havde det hverv at afsige kendelser om, hvad der
var gældende lov, såfremt der opstod uenighed herom. Dette punkt var af
ganske særlig betydning af den grund, at loven under mere en halvdelen af
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Det er således ikke nogen ny sandhed, når juridiske lærde kommer
til den slutning mange århundreder senere, at det er rigtigst at skelne
skarpt mellem den lovgivende og den dömmende myndighed.

Det er i overensstemmelse med udviklingen af den nordiske ret i
Island, det ældste demokrati indenfor de nordiske lande. Den ene
myndighed affattede lovene mens en uafhængig myndighed, dom-
stolene, skulle domme efter dem i hvert enkelt tilfælde.

Efter at loven blev nedskrevet bortfaldt det af sig selv, at lovgiv-
ningsmagten beskæftigede sig med tydning af lovene.

I den islandske lovsamling »Grågås», der regnes for den mest
omfattende lovsamling, som nogen oldgermansk nation har efterladt
på sit eget sprog, idet de to hovedhåndskrifter, der endnu er forvaret,
menes at være nedskrevet omkring og efter året 1250, tildeles der den
skrevne lov selvstændig gyldighed med de ord, at det, der er ned-
skrevet, skal være lov i Island.

Lovgivningsmagten havde afsluttet sin behandling af lovene, når
de formelt var vedtaget og nedskrevet.

Det var dommernes hverv at udlægge og forklare loven og at
domme efter den. Såfremt loven i praksis gav dårlig erfaring, havde
Altinget altid lejlighed at tage loven til behandling påny og ændre
den.

De ledende mænd i Island synes at have haft et sikkert instinkt
for, at man under den uvished, der iövrigt herskede i disse tider på
rettens område, måtte skelne tydeligt mellem den lovgivende og den
dömmende myndighed.2

Det blev först klarlagt i året 1803 at bestemmelser i den ameri-
kanske forfatning fra 17898 efter ordlyden måtte forstås bogstavligt

fristatsperioden var uskrevet og kun forvaredes i de lovkyndiges hukom-
melse.

De mægtige hövdinger, goderne, der var bosat vidt omkring i landet og som
gav mode på Altinget som beskyttere af slægtinge og venner, i alt 39 goder,
dannede sammen med 9 andre den lovgivende forsamling, »Lögrétta», hvor
de havde stemmeret og havde sæde sammen med to rådgivende bisiddere.

Det er bemærkelsesværdigt, at når de skulle afsige kendelser om, hvad der
var gældende lov, skulle forsamlingen i »Lögrétta» være fuldtallig.

Domstolene indenfor Altinget, en overret for hver af fire landsdele og en
landsret over disse, bestod af dommere, der var udmeldt af goderne, mens
goderne aldrig selv havde sæde der, og ej heller i herredsdomstolene, der
sammenkaldtes en gang om året og gik under navnet vårting.

Den tredie gren af statsmagten, den udövende myndighed, manglede
ganske vist, hvilket til slut förte til fristatens fald, men dette samfund bestod
dog i 330 år uden at det blev omvæltet ved revolution, hvilket beviser at
samfundet havde mange fordele.
2 Det forekommer, at de svenske bönder i kong Olav af Sveriges dage har
været af den mening, at de var i besiddelse af menneskerettigheder, som
selv den mægtige konge ikke kunne fratage dem, jfr. Snorri Sturlusons be-
retning i »Heimskringla» om bondehövdingen Thorgaut Thorgautssons tale.
3 I tredie afsnit, artikel 1 i den amerikanske forfatning fra 1789 hedder det:
»The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme
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således at Höjesteret havde kompetence til at erklære de love for

ugyldige, som var i modstrid med forfatningen. Præsidenten for de

Forenede Staters Höjesteret, John Marshall, fremsatte da en er-

klæring herom, i præmisserne til en dom i sagen Marbury v. Ma-

dison.4 Siden den tid har retten altid fulgt denne regel som en givet

sag.

Hojesteretspræsidenten byggede sin stilling til domstolenes pröv-

ningsret på tre punkter, forfatningens ordlyd, statsmagtens opbyg-

ning og forbundsstatens embedsdommeres embedsed om overholdelse

af forfatningen.

Denne indstilling af de Forenede Staters Höjesteret har haft stor

indflydelse på forfatningerne i genopbyggede og nydannede stater

vidt omkring i verden efter den anden verdenskrig, som anfört i mit

indlæg.5

Udviklingen på dette område i de nordiske lande tager et nyt

skridt fremad, da hvert af landene indförer sin forfatning i sidste år-

hundrede, og man da bygger på principperne om magtens tredeling

og folkets menneskerettigheder.

Der rejser sig det spörgsmål, der især er til debat her: Har dom-

stolene under den nugældende nordiske ret kompetence til at be-

dömme loves konstitutionelle gyldighed?

Dette spörgsmål har erfaringen svaret i praksis for så vidt angår

Danmark, Norge og Island og sandsynligvis også Sverige, selvom det

Courts and in such inferior Courts, as the Congress may from time to time
ordain and establish.» Endvidere, i tredie afsnits art. 2: »The judicial
Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this
Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which
shall be made, under their Authority.»

James Madison, der senere blev de Forenede Staters præsident og var en
af hovedforfatterne af forfatningen af 1789, lod de ord falde ved dens ind-
forelse, at uafhængige domstole ville blive et »impenetrable bulwark against
every assumption of power in legislative and executive.»
4 Ho'jesteretspræsident Marshall tog bl. a. til orde som fölger:

»Thus, the particular phraseology of the Constitution of the United States
confirms and strengthens the principle, supposed to be essential to all
written constitutions, that a law repugnant to the Constitution is void; and
that courts, as well as other departments, are bound by that instrument.»
(Charles A. Beard: The Supreme Court and the Constitution, Prentice-Hall,
1962).
5 Om de Forenede Staters höjesterets stilling til sagen i dag kan jeg anföre et
citat af højesteretspræsident Earl Warren i forbindelse med præmisserne til
en dom om en lovs ugyldighed fra 1958, nr 82 i rækken af kendelser om
loves ugyldighed med henblik på forfatningen. Han sagde bl. a.: »We are
oathbound to defend the constitution. The provisions of the constitution are
not time-worn adages or hollow shibboleths. They are vital living principles
that authorize and limit governmental powers in our Nation. They ^ are rules
of government. When the constitutionality of an Act is challenged in this
Court, we must apply those rules. If we do not, the words of the Constitu-
tion become little more than good advice . . .» Et klart oversigt om ameri-
kansk domspraksis på dette felt giver bogen »Quarrels that have shaped the
Constitution», edited by John A. Garraty, 1962.
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ikke siges positivt i disse staters forfatninger,6 at domstolene har

prövingsret.

Det har vel endnu ikke i Danmark været afsagt en dom, der dom-

mer en lov ugyldig på grund af dens grundlovsstridighed. Der er dog

afsagt nogle domme i höjesteret, der i deres præmisser går ud fra, at

domstolene har denne kompetence.7

I Knophs »Översikt over Norges rett», 1966, kapitlet Rett og retts-

vitenskap, af Birger Stuevold Lassen, siges kort: »Domstolene må

kontrollere at de lovene som de anvender er i orden formelt og

materielt. Hvis en lov strider mot grunnloven, settes den derfor til

side».s

Dette kan efter min mening også henföres på islandsk ret og doms-

praksis, jfr. eksemplerne i mit indlæg fra domme afsagt af Islands

Höjesteret.

Det er ganske vist ikke endnu kommet på prove for Islands höje-

steret, hvorledes det ville forholde sig, hvis Altinget vedtog ved almin-

delig lov at fratage domstolene prövelsesretten, men jeg mener, at det

er sandsynlig og ganske naturligt grundet på den rodgroede sæd-

vaneret, at en sådan lov må tilsidesættes af den grund, at den bör

vedtages i form af statsforfatningslov.

I Robert Malmgrens »Sveriges Grundlagar», niende udgave,

Stockholm 1966, af Robert Malmgren, Halvar G. F. Sundberg og

Gustaf Petrén9 og i Svensk Juristtidning 1966, hæfte 6—7, fore-
G Ved indforeisen af den danske grundlov i 1849 diskuterede man meget, om
der skulle indföjes en bestemmelse om domstolenes prövningsret i forbindel-
se med loves konstitutionelle gyldighed, men resultat blev, at ingen sådan
bestemmelse blev indföjet, hverken for eller imod.
7 Jfr. Poul Andersen »Dansk Statsforf atningsret», 1954, hvor der findes for-
tegnelse over sådanne domme s. 467—468 og folgende konklusion: »I H. t.
disse Domme kan det siges at være aldeles fast Retspraksis, at Domstolene
paakender Spørgsmaalet om Loves materielle Overensstemmelse med Grund-
loven. En Undersøgelse af Højesterets Voteringer i de betydningsfuldeste af
de herhen hørende Retssager viser, at Spørgsmaalet ikke i Højesteret har
givet Anledning til synderlig Tvivl. Domstolenes Prøvelsesret er som tidligere
berørt ikke i de omhandlede Retssager blevet bestridt fra Regeringens Side;
men dette synes man ikke at have tillagt afgørende Betydning.»
8 I sin bog »Statsforfatningen i Norge» (1948, s. 233) siger Johs. Andenæs
bl. a.: »Domstolenes prøvelsesrett overfor lover og forvaltningsavgjørelser må nå
betraktes som fastslått ved konstitusjonell sedvanerett. Den kan derfor heller
ikke oppheves uten grunnlovendring.»

Og Frede Gastberg i »Norges Statsforfatning» (1935, II. hæfte, s. 212):
»Det forekommer i det hele til stadighet at vaare domstoler drøfter spørs-
maalet om tilsidesettelse av en lovbestemmelse som grunnlovstridig. Og li-
kesaa uomtvistelig som den setning er det at regelen herom maa betraktes som
en forfatningsregel av samme art som grunnlovens regler.»
0 »Prövningsrätten i fråga om dylika lagar har varit föremål för delade me-
ningar, men följer emellertid logiskt av den högre valör, som grundlag och sär-
skilt regeringsformen såsom rikets främsta grundlag äger i förhållande till
övriga lagar. Att prövningsrätten omfattar även dylika författningar får i
vart fall numera anses bekräftat, Författningsutredningen har sålunda i sitt
förslag till ny regeringsform förklarat sig utgå ifrån att domstolarna äga en
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kommer det, at svensk ret i dag har anerkendt lovprövelsesretten hos

domstolene som en der i landet gældende retsregel.10

Den finske rets indstilling til dette problem vil jeg ikke komme

ind på, idet den vil blive udforligt behandlet bagefter af den lærde

korreferent ved debatten.

Af det ovenfor anförte fremgår det, at kilderne til den ældste

nordiske ret, som den fik lov til at udvikle sig gennem mere end tre

århundreder i Island, vidner om, at lovgivningsmagten og den döm-

mende magt var tydeligt adskilt. Dette kan måske stå i forbindelse

med det faktum, at man satte individernes ret meget höjt i forhold

til disse tiders skik og brug, jfr. forskellige bestemmelser i »Grågås».

Da de Forenede Staters forfatning og den franske revolution i

slutningen af det 18. århundrede i den grad havde vakt befolkningen,

at statsmagten blev forpligtet til at anerkende individernes rettig-

heder, og disse böiger strömmede ind over de nordiske lande, kan

man sige, at tråden blev taget op igen, hvor man tidligere havde

sluppet den.

Der blev indfort grundlove, og det blev gjort meget vanskeligere

at ændre dem end almindelige love. Love, der var i modstrid med

statens grundlov, måtte vige for denne. Dommerne aflagde ed på at

lagprövningsrätt av angivet slag. Och enligt det av Högsta domstolens leda-
möter avgivna utlåtandet över förslaget har 'utredningen riktigt angivit
vad som anses vara gällande rätt på detta område'.» Og endvidere hedder
det: »Domstolarnas prövningsrätt utgör efter den s. k. parlamentarismens
genomförande den yttersta statsrättsliga garantien för styrande makten såsom
statens representant.»
10 Gustaf Petrén, Lagprövningsrätten (s. 432): »Länge har emellertid saknats
exempel på att grundlagsenligheten av en allmän civil- och kriminallag bli-
vit prövad av domstol. Tvisten har gällt om denna kategori omfattades av
domstols lagprövningsrätt.

Nu föreligger emellertid ett exempel härpå i HD:s dom av d. 13 nov. 1964
(publicerad i NJA 1964 s. 471 och i Nordisk domssamling 1965 s. 429 un-
der rubriken Domstols prövning av lagars grundlagsenlighet). I detta mål
gällde frågan huruvida den vid sin tillkomst lagrådsgranskade butiksstäng-
ningslagen på viss punkt stod i överensstämmelse med § 16 regeringsformen.
HD, som prövade en invändning härom, besvarade frågan om lagens grund-
lagsenlighet jakande.

Härmed torde den diskussion, som tidigare förts i denna sak, få anses av-
slutad. Lagprövningsrätten är nu klart erkänd i praxis. Diskussionen kan här-
efter närmast gälla vilka organ som kan företaga sådan prövning. I och för
sig torde alla domstolar ha denna befogenhet.

Då lagar i allmänhet tillkommer under stor omsorg i vårt land, torde en-
dast ytterst sällan situationer uppkomma då t. ex. en lag uppenbarligen
strider mot grundlag. Den reella betydelsen av lagprövningsrätten i vårt land
blir, så länge denna praxis upprätthålles, ganska begränsad.»

Tomas Löfstedt, Remissyttrandena över författningsutredningens förslag
(s. 451): »I fråga om utredningens uttalande rörande lagprövningsrätten i
gällande rätt erinrar högsta domstolens ledamöter om att frågan om lag-
prövningsrätten under senare tid varit föremål för livlig uppmärksamhet :
både vetenskaplig och politisk debatt. Därvid har också den meningen, att
domstolarna icke är behöriga att pröva grundlagsenligheten av i vederbörlig
ordning utfärdade författningar, i vart fall ej om de grundats på riksdagsbe-
slut, haft auktoritativa företrädare. Enligt ledamöterna har emellertid ut-
redningen riktigt angett vad som får anses vara gällande rätt på området.»



Domstolarnas lagprövningsrätt 245

opretholde grundlovens bestemmelser. Domsmagten var i hænderne
på dommerne. Det faldt i deres lod at læse og fortolke loven og
domme efter den, idet de dog altid skulle have i hu, at en lov kun
kunne finde anvendelse, for så vidt som. den var i overensstemmelse
med grundlovens bestemmelser.

Jeg tror, at det ikke er nogen tilfældighed, at denne opfattelse
uomtvisteligt har været enerådende i Island, hvor enkelte bestem-
melser i »Jönsbök» fra 1281 endnu har gyldighed som lov, og »Grå-
gås» anvendes som kilde ved fortolkning af senere indförte lov-
bestemmelser.

Det er i overensstemmelse med gamle lovbestemmelser at overdrage
til den dömmende myndighed alene at domme efter den nedskrevne
lov, og derfor har man altid fundet det for rigtigt og selvfölgeligt, at
domstolene og de alene, dommer om, såfremt dette kommer i be-
tragtning i sager, der forelægges dem, hvorvidt en lov kan finde an-
vendelse eller ikke efter vejning på landets grundlovs vægtskåle.

Der har ganske vist som tidligere anfört været skrevet meget, navn-
lig i Amerika, men også i de nordiske lande, om hvorvidt denne ord-
ning er den rigtige, men det forekommer, at man ikke er fundet frem
til en anden eller mere logisk vej til at sikre, at bestemmelserne om
menneskerettigheder og andre grundlæggende principper i grund-
loven overholdes.

Det er en selvfölge, at man med visse mellemrum tager dette til
nöje overvejelse og revision indenfor retsvidenskaben. Man må derfor
udtrykke sin glæde over, at denne sag tages til behandling på et
fælles mode blandt jurister fra alle de nordiske lande, som vi håber
herefter som hidtil vil være forende i anerkendelse af individernes
lovhelligede rettigheder.

Korreferenten, professor PAAVO KASTARI, Finland:

Herr Ordförande, mina Damer och Herrar!

Ärade referentens framställning av det förevarande temat både ti-
digare i tryckta referatet och nu här muntligt var utomordentligt in-
tressant och upplysande. Vi får vara särskilt tacksamma för att han
så detaljerat och med så många exempel behandlade i sitt tryckta re-
ferat Islands högsta domstols praxis, som hittills har för mig och kan-
ske också för de flesta andra varit okänd.

Tyvärr har jag inga motsvarande konkreta synpunkter att framföra
från mitt eget land. I Finland försökte man visserligen för ett halvt
århundrade sedan vid stiftandet av den nuvarande regeringsformen
i den inlemma ett stadgande som hade givit domstolarna eller alter-
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nativt endast högsta domstolen rätt att pröva lagarnas grundlags-
enlighet. Riksdagsmajoriteten förkastade likväl detta förslag och bi-
behöll i samband med det stadgande som framhåller laglighetsprin-
cipen (FinlRF 92 §) blott följande 2 moment: »Om ett stadgande
i en förordning står i strid med grundlag eller annan lag, må det ej
av domare eller annan tjänsteman tillämpas». Under intryck av den
högerfärgade folkrörelsen 1931 föreslog regeringen ett tillägg till detta
stadgande, som hade givit högsta domstolen lagprövningsrätt, men
inte ens då erhöll förslaget majoritet i riksdagen. Under dessa för-
hållanden har domstolarna inte ansett sig äga denna rätt, och ur
högsta domstolens praxis torde man knappast kunna finna ens några
tecken på att denna inställning skulle komma att förändras. Uppen-
barligen har det endast i ytterst sällsynta fall inför domstol ens på-
ståtts, att den tillämpliga lagen vore grundlagsstridig, och även då
torde ett sådant påstående ha förbigåtts utan särskilt uttalande i ut-
slaget.

Särskilt i början av 1920-talet har man också i finsk doktrin ener-
giskt förfäktat den tolkningen, att domstolarna trots allt skulle anses
äga lagprövningsrätt i ordets egentliga betydelse — eller med andra
ord: rätt att i efterhand pröva konflikter mellan lagars och grund-
lagars materiella innehåll. Men då praxis inte följt dessa tankebanor
kan de endast värderas som spekulationer.

I de flesta skandinaviska länderna och även i många länder utanför
Skandinavien har visserligen teorin berett en väg genom detta svåra
problem, en väg som rättstillämpningen utan lagstiftningsåtgärder se-
dan så småningom har följt eller håller på att följa, i några länder
beslutsammare, i andra länder försiktigare. Om denna trend får be-
traktas som framtidens utvecklingslinje kan man konstatera, att led-
ningen i de fem nordiska ländernas utveckling ostridigt innehas av
Norge och Island med sina många högstadomstolsutslag, i vilka ett
lagstadgande konstaterats grundlagsstridigt och även lämnats utan
tillämpning. I Danmark återigen anser man genomgående, att dom-
stolarna har en likadan rätt, fastän högsta domstolen, som herr Re-
ferenten sade, inte i praktiken torde ha ansett en enda lag vara grund-
lagsstridig utan nöjt sig med att i sina besluts motiveringar endast
konstatera, att den i princip äger en sådan lagprövningsrätt. Även i
Sverige har man påbörjat eller står åtminstone i beråd att påbörja
utvecklingen mot samma mål, då högsta domstolen för vissa måls
vidkommande synes ha tillägnat sig lagprövningsrätt. Dess utsträck-
ning tycks dock i praktiken vara oklar och man synes under senaste
tid ha livligt debatterat både problemets praktiska och dess princi-
piella sidor.
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Då korreferenten för detta tema valts från Finland, som knappast
ännu kan sägas ha ställt sig vid början av denna förmodade utveck-
lingslin je, kunde man tänka sig, att vi i detta möte skulle börja
dryfta skälen mot och för hela lagprövningsinstitutet. I stället för att
giva sig in på ett sådant spekulativt grubblande torde det åtminstone
för korreferenten vara förnuftigare att försöka behandla de orsaker
som har lett till de olika inställningarna till lagprövningsinstitutet här
i Norden och samtidigt försöka att belysa problemet också ur syn-
vinkeln av en allmännare komparativ granskning.

Statsförfattningarnas betydelse har visserligen i allmänhet — om
också inte alldeles överallt ens i de länder som besitter den högst
utvecklade rättskulturen — under senare tider tilltagit och kom-
mit också till uttryck i en normhierarkisk överordning i förhål-
lande till vanliga lagar. Denna överordning yppas antingen en-
dast vid lagstiftningsskedet eller i det att kvalificerad behandlings-
form fordras för stiftande eller ändring av grundlag eller därjäm-
te också vid tillämpning av grundlag eller med andra ord: vid
upprätthållandet av dess effektivitet vid kollisioner mellan vanliga
lagnormer och grundlagsnormer. Såsom huvudsakliga orsaken till
denna renässans för de konstitutionella synpunkterna torde man å
ena sidan kunna se uppkomsten av de talrika nya staterna och nöd-
vändigheten i att reglera deras uppbyggnad, å andra sidan en reak-
tion mot det sätt, på vilket individens och människans rättigheter
även i så många kulturländer förtrampats av de makthavande före
och under andra världskriget samt på något håll också efter världs-
kriget.

Då man strävat till en systematisk reglering av tvisterna rörande
statsförfattningen, har man i vissa länder upprättat en särskild dom-
stol för konstitutionella ärenden, som utöver lagprövningsrätten eller
den s. k. normkontrollen kan ha givits i uppgift att avgöra också
många andra konstitutionella spörsmål såsom rättskonflikter rörande
rösträtt eller medborgarnas grundrättigheter, eller tvister mellan de
högsta statliga organen eller mellan delstater eller mellan delstat
och förbundsstat. Dessa författningsdomstolars sammansättning, sättet
för anhängiggörande och handläggande av ärenden i dem och rätts-
verkningarna av deras beslut har reglerats mer eller mindre detaljerat
och på ett för ärendenas natur ändamålsenligt vis. Närmast i Öster-
rikes efterföljd har sådana specialdomstolar upprättats bl. a. i Tyska
Förbundsrepubliken och i Italien. En av orsakerna till detta arrange-
mang kan även ha varit, att också den övriga lagskipningen i dessa
länder har varit fördelad på förvaltningsrättsliga och andra special-
domstolar, som uppkommit vid sidan av de allmänna domstolarna.
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Då har nämligen lagskipningens helhetsstruktur utformats så, att det
inte alls har funnits någon högsta instans som enhetligt hade behand-
lat samtliga områden. Utan inrättandet av en ny specialdomstol hade
där alltså fattats en instans, till vilken man lagstiftningsvägen hade
kunnat centralisera de statsförfattningsrättsliga tvisterna på högsta
normnivå eller som genom sin rättstillämpning hade kunnat åtaga sig
denna uppgift.

Man har kunnat konstatera, att en sådan speciellt organiserad
Verfassungsgerichtsbarkeit — som tyskarna säger — i vissa länder
där den uppnått långt utvecklade former i många hänseenden avse-
värt skiljer sig från sättet att handlägga mål i vanliga domstolar.
Man behandlade denna fråga t. ex. 1961 i Heidelberg i ett kollegium,
som hade tillkallats av Max Planck-Institutet. (Referaten och för-
handlingarna har publicerats i institutets serie Beiträge zum aus-
ländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht n:o 36/1962). De
statsförfattningsrättsliga tvisternas särart skulle framstå kanske ännu
tydligare om man ställde dem i ett perspektiv, som sträcker sig ända
till behandlingen av de tvister i specialorgan som rör hierarkiskt
ännu högre belägna normer, såsom sådana rörande Europarådets
konvention om de mänskliga rättigheterna eller överstatliga integra-
tionsorgan eller andra folkrättsliga normer.

Men låt oss återvända till anspråkslösare sammanhang och kon-
statera, att det finns länder med hög rättskultur, vilkas rättsordning
inte alls känner till lagprövningsrätten. Så torde fallet närapå av
inre nödvändighet vara i de länder i vilka inga försvårande form-
föreskrifter ansluter sig till statsförfattningen ens vid dess tillkomst-
skede och i vilka konstitutionen sålunda inte ens i detta skede höjer
sig hierarkiskt över de vanliga lagarna. För att inte alls tala om så-
dana länder som England, där statsförfattningen inte har kodifierats
eller ens i nämnvärd grad normerats genom enstaka lagar utan i hu-
vudsak har lämnats i blotta sedvanerättsliga regler, som de kallar
constitutional conventions. I dessa länder drager statsförfattningen
sålunda inte upp några gränser eller rättsliga hinder för lagstiftaren,
alltså parlamentet, som anses vara fullt suveränt.

För deltagarna i detta möte torde det likväl vara intressantare att
nämna, att det finns länder i vilka en stark tradition visserligen har
givit upphov till kodifierade statsförfattningar och ställt dem med
hjälp av kvalificerad form för stiftandet dessutom tydligt ovanför den
vanliga lagstiftningsnivån, men ändå inte har medgivit domstolarna
någon lagprövningsrätt i tillämpningsstadiet. Som vägvisare för den-
na inställning som bevarades allmänt bland de europeiska staterna
långt in på detta århundrade, ja ända till slutet av andra världskri-
get, har Frankrike fungerat. Orsakerna till denna negativa inställ-
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ning till lagprövningsrätten har varit många, och i början var den
säkert inte minst viktiga orsaken den, att domstolarna, som före den
stora revolutionen i Frankrike hade verkat som det förhatliga enväl-
dets hörsamma hjälpredor, länge därefter led brist på auktoritet och
rentav besvärades av direkt misstroende. I enlighet med den lära, som
understryker folkets suveränitet och som en följd därav parlamentets
suveränitet, ansåg man — och anser man fortfarande denna dag i
Frankrike — att domstolarna inte alls kan taga befattning med den
tolkning parlamentet i sitt lagstiftningsarbete givit grundlagarna.
Med denna synpunkt kumulerades på sin tid i monarkierna stats-
överhuvudets auktoritet, då även han ansågs ha prövat lagarnas
grundlagsenlighet när han sanktionerade dem. (Se Archiv des öffent-
lichen Rechts 1964 s. 90—92).

Denna inställning och åtminstone till någon del också de likartade
förhållandena här i Norden har kanske kännbarast påverkat Sverige
och särskilt Finland. I vartdera landet har lagskipningen i högsta
instans ända intill vår tid varit nära förbunden med den verkställan-
de maktens högsta organ eller alltså regeringen och i detta samman-
hang kommit att taga del också i stiftandet av lagarna. Än i denna
dag tager representanter för de högsta lagskipningsorganen — i
Sverige såsom medlemmar i lagrådet och i Finland såsom medlemmar
i lagberedning eller laggranskningen — del i beredningen av de vikti-
gaste lagförslagen. Och i Finland kan även direkt av högsta domstolen
eller av högsta förvaltningsdomstolen begäras utlåtande rörande en
lagproposition, som skall givas till riksdagen, eller till och med rö-
rande en av riksdagen redan godkänd lag (FinlRF 18 och 19 §). En
sådan organisatorisk ställning kan lika litet som en sådan uppgift
ha undgått att menligt påverka den högsta rättsinstansens självstän-
dighet, särskilt i en sådan situation då den senare borde förklara en
lag grundlagsstridig, alltså en sådan lag som den på sätt och vis
själv varit med om att stifta.

I dessa två länders, Finlands och Sveriges, högsta domstolar var
inte heller domarnas oavsättlighet tryggad ännu för ett halvt år-
hundrade sedan, vilken principsak stadgandet om den s. k. opinions-
nämnden i Sveriges regeringsforms 103 § fortfarande i dag påminner
om, ehuru detta stadgande knappast längre torde ha någon praktisk
betydelse. Det faktum, att det i Sverige och i Finland vid sidan av
den allmänna domstolslinjens högsta instans finns en högsta förvalt-
ningsrättslig domstol, har för dessa två länders vidkommande varit
ägnat att ytterligare försvaga förutsättningarna att såsom i de övriga
nordiska länderna målmedvetet gå in för att tillägna sig lagpröv-
ningsrätt.

Dessa två länders så att säga efterblivenhet i denna förmodade ut-
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veckling finner för Sveriges del vidare sin förklaring i det att stad-
gandet rörande grundlagsskyddet för den medborgerliga friheten —
regeringsformens berömda 16 § •— är så oklart, att man i doktrinen
fortfarande torde vara av olika åsikt om huruvida detta ärevördiga
gamla stadgande alls binder lagstiftaren eller inte. I Finland är pa-
ragraferna rörande grundrättigheterna — som vid tillämpningen av
lagprövningsrätten överallt torde spela en central roll — visserligen
mycket talrikare och många av dem också mera detaljerade än i
Sverige. Vissa av dem har trots en mindre lyckad formulering också
i lagstiftningspraxis en mycket anmärkningsvärd begränsande bety-
delse för parlamentets suveränitet. En förklaring till Finlands ställ-
ning som obestridlig jumbo då det gäller att taga lagprövningsrätten
i bruk är däremot de många historiska eller — för att använda en
modernare term — rättssociologiska faktorer, som djupt påverkat at-
tityderna i Finland.

Under det ryska väldets tid och särskilt under de tjugu sista s. k.
ofärdsåren, alltså 1899—1917, råkade den traditionella rättsordning-
en och i synnerhet statsförfattningen hos oss i Finland ut för en svår
prövning. Därför är Finland ännu i vår tid — om en intuitiv jäm-
förelse tillätes — det kanske mest konstitutionella landet i Norden,
även framom Norge kanske. Förhållandenas tryck riktade sig så
starkt och på ett så exceptionellt sätt mot våra rättsliga och statliga
institutioner, att vårdnaden om grundlagarnas hierarkiska överordning
kom att bli i huvudsak lantdagens, parlamentets, uppgift och beroen-
de av dess tolkning, medan domstolarna, särskilt i det senare skedet,
härvid spelade en mindre framträdande roll. De lägre domstolarna
utmärkte sig visserligen i rättens försvar till den grad, att bland annat
en hel hovrätt fängslades och fördes till S:t Petersburg i fängelse, och
häradshövdingen — sedermera republikens president — Pehr Evind
Svinhufvud deporterades till Sibirien. Men den högsta rättsinstansen,
senatesjustitiedepartementet, tvingades bli förtryckväldets medhjäl-
pare och deltaga i promulgerandet och av tillämpandet av ryska
»lagarna», som stiftats utan hänsyn till Finlands grundlagsordning.
Uppmärksamheten fästes också just vid dessa lagars s. k. formella
lagstridighet. Lantdagarna och särskilt enkammarriksdagen vid detta
sekels första decennieskifte visade under ledning av sin dåvarande
talman, densamme Svinhufvud, trots att kejsaren flera gånger upp-
löst riksdagen, en sådan stridsanda att då hela folkets motståndsvilja
koncentrerades i riksdagen kom denna framom andra att symbolisera
rollen som konstitutionens väktare.

Lagprövningsrättens rötter kan på denna linje kanske återföras
ända till den s. k. allmänna motståndsrätten, fastän den — centrali-
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serad till den högsta rättsinstansen eller anförtrodd en särskild för-
valtningsdomstol — kan betraktas som den längst utvecklade och
mest differentierade formen av rättsvidrighetens bekämpande. På
grund av det jag ovan sagt är det förståeligt, att vid stiftandet av
regeringsformen i Finland 1919 lagprövningsrätt inte ansågs kunna
anförtros högsta domstolen och även det, att våra högsta domstolar
inte har visat tecken på att i likhet med de högsta instanserna i övriga
nordiska länderna på rättstillämpningens väg antaga denna rättighet
och uppgift. Men om det mest centrala organet i den moderna staten,
parlamentet, såsom lagstiftare skulle göra sig skyldig till mycket flag-
rant brott mot grundlag, vore det enligt min uppfattning helt tänk-
bart att också de finska domstolarna skulle resa sig och beträda
samma väg som de övriga nordiska länderna redan gått — några län-
der hunna, andra blott i början av sin färd.

Något behov att allvarligare överväga detta steg har likväl ännu
inte uppenbarats i Finland, och det torde knappast heller finnas skäl
att tro, att ett sådant behov skulle uppstå i en överskådlig framtid.
Riksdagen har nämligen själv såsom hederssak bevarat sin roll som
grundlagsväktare samt utvecklat grundlagarnas hierarkiska överord-
ning i lagstiftningsskedet till ett helt system, som torde vara enaståen-
de i världen. Kärnan i förfarandet är den, att då en lag som skall
stiftas råkar i konflikt med grundlag — i de flesta fallen med para-
graferna rörande grundrättigheterna — då behandlas en sådan lag
som ett undantag från grundlagen med samma majoritet och med
iakttagande av samma försvårande formföreskrifter som gäller grund-
lag. Med ett sådant förfarande, som under senaste halvsekel, alltså
under Finlands självständighetstid, har tillämpats över sexhundra
gånger, har man undvikit konflikt med grundlag och sålunda inte
lämnat något utrymme övrigt för lagprövningsrätten. Det är visserli-
gen inte heller någon lätt uppgift att vid lagstiftningsskedet konsta-
tera en eventuell konflikt med grundlag. Men i Finland har man
likväl inte såsom i Frankrike eller i Belgien skapat något speciellt or-
gan för att avgöra denna fråga. I fyra fall har republikens president
underlåtit att stadfästa en lag, som riksdagen godkänt med enkel
röstövervikt och som i högsta domstolens utlåtande sedermera kon-
staterats grundlagsstridig — alltså i ett utlåtande som avgivits före
man har framlagt lagen för republikens president. Uppgiften att fast-
ställa en sådan konflikt och kräva att den ordning skall följas som
erfordras för stiftande av grundlag, koncentreras likväl främst på
riksdagen själv och där i sista hand på grundlagsutskottet och tal-
mannen. (Angående systemet i Finland se Statsvetenskaplig tidskrift
1959 s. 285 ff.)
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Lagprövningsrätten som rättsligt problem giver juristens intel-
lektuella nyfikenhet och särskilt det efter vidare och djupare sam-
manhang strävande forskarsinnet en utmaning, som är direkt stimule-
rande. Den är desto intressantare då man kan konstatera, att också
här i Norden har blotta domstolspraxis stödd av rättsvetenskapen gått
in för en avgörande ändring i en fråga av så grundläggande betydelse
för rättsordningens upprätthållande. Det är intet under att redan våra
föräldrars generations rätts- och statslärda samlades kring samma
problem i Stockholm 1930. (Se Statsvetenskaplig tidskrift 1930 s.
317). Mot bakgrunden av den nära befryndade och likartade rätts-
och samhällsordningen i de fem skandinaviska länderna är deras olika
inställning till lagprövningsrätten ett exempel på hur segt rättsnor-
merna — även oskrivna och kanske särskilt just oskrivna — är för-
bundna med sociologiska faktorer och framför allt med starkt upp-
levda skeenden i nationens förflutna.

Professor HALVAR G. F. SUNDBERG, Sverige:

Den ärade referenten har i sin framställning uttalat, att rättspraxis besvarar
spörsmålet om domstolarnas lagprövningsrätt obestämt i Sverige, ehuru han,
såvitt jag uppfattade det, var mera positiv i sitt anförande här. Och pro-
fessoren Kastari har anfört, att visserligen HD, Högsta Domstolen, för vissa
måls vidkommande synes ha tillägnat sig lagprövningsrätt men att dennas
utsträckning dock i praktiken tycktes vara oklar. Det synes mig som om des-
sa uttalanden i någon mån hänför sig till ett övervunnet skede. Det är upp-
lysande, att i Malmgrens här citerade grundlagsedition jämföra kommenta-
rerna till 47 § regeringsformen i upplagorna från 1921 och 1926 och om-
skrivningen 1937. En liknande utveckling skedde för övrigt hos hans Upp-
salakollega G. A. Reuterskiöld. Till denna åsiktförskjutning torde ha bi-
dragit såväl det omförmälda statsrättsmötet i Stockholm 1930 som ett av-
görande av Högsta Domstolen från 1934. I förevarande hänseende har alltså
en rättsutveckling ägt rum. Dess första otvetydiga steg togs som nämnt 1934;
dess senaste och, synes det, slutliga bekräftelse gavs i det häfte av Nytt
Juridiskt Arkiv, som utdelades denna sommar, alltså tre decennier senare.

I den rättsvetenskapliga litteraturen har ju frågan varit länge diskuterad,
och varierande meningar från rent negativa till deras positiva motsats har
framkommit. Sedan spörsmålet nu har principbesvarats av rättspraxis torde
det ha mindre intresse att här omtugga denna diskussion. Den idémässiga
grunden till domstolarnas lagprövningsrätt bildar, såsom referenten framhål-
lit, maktfördelningsläran — av våra grundlagsstiftare proklamerad med or-
den att de sökt bilda en styrande makt, en lagstiftande makt och en domare-
makt, den senare självständig under lagarna, och sökt rikta dessa till in-
bördes återhåll. Under regeringsformens första århundrade förelåg emel-
lertid, såsom också nämndes, en viss persongemenskap mellan statsrådet el-
ler regeringen och Högsta Domstolen, först genom statsministerns ledamot-
skap av HD, Konungens principiella medlemskap i Högsta Domstolen, och
deltagandet av två justitieråd i justitieärenden. Men allt detta försvann slut-
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ligt i samband med 1909 års grundlagsändringar och därigenom hade do-
maremaktens självständighet också formellt kommit till ett klarare uttryck.

Svensk lagstiftning eller statsrätt bygger ju på, som många andra nämnt,
att vi har lagar av olika statsrättslig valör beroende av vem som är lagstif-
tare och lagstiftningsformerna. Vi har grundlag med dubbla riksdagsbeslut,
kyrkolag med kyrkomötets samtycke, civil- och kriminallag med lagrådets
medverkan, annan lag, skattelagar utfärdade av regeringen efter riksdagens
bemyndigande, regeringens ekonomiska lagstiftningsmakt och lokala förord-
ningar av underordnade myndigheter. Enligt principen om den formella
lagkraften så kan ju en lag ändras allenast genom en akt av samma eller
högre statsrättslig valör, och konsekvensen måste ju då bli, att vid kollision
mellan olika lagar den av lägre natur får vika för den som är av högre va-
lör. Härpå föreligger i praxis en mångfald exempel med början såvitt jag
har sett år 1885. Hur kollisioner mellan grundlag och lagar stiftade av
Kungl. Maj: t ensam eller av Kungl. Maj: t och av riksdagen och mellan
kyrkolag och annan allmän lag skall bedömas har varit mera omstritt och
ovisst. Visserligen finns det ett par rättsfall från 1907 och 1912, där Högsta
Domstolen underkänt av Kungl. Maj: t utfärdade reglementen, som berö-
vat tjänstemän tidigare stadgade pensionsförmåner, men konflikterna torde
därvid ha uppfattats såsom icke grundlagsfrågor — som de kanske egent-
ligen var — utan som kränkningar av förvärvade civila rättigheter.

De grundlagsstadganden på vilka lagprövningsrätten kan upphängas är
liksom vår grundlag ålderdomliga, vilket i sin mån kan ha föranlett den
tvekande hållningen. Det finns en hel del sådana stadganden, som jag inte
skall här gå in på. Men det dröjde ungefär två och ett halvt decennium
efter 1909 innan Högsta Domstolen tog klar ställning i en lagprövningsfråga.
Ett nästan drastiskt belysande exempel på motsatsen uppvisar ett rättsfall i
NJA 1919 sid. 246, omnämnt redan vid ett tidigare möte. Det gällde där
en förtullningsfråga. Vid införandet av det numera här avsomnade regle-
ringssystemet för sprit och vin, den s. k. motboken, monopoliserades han-
deln med dylika varor. Ett bolag, som i följd härav inte kunde fortsätta rö-
relsen men låg med ett lager på 64 000 liter brännvin, beslöt då att träda i
likvidation och utdela lagret till aktieägarna. Kung]. Maj:t förordnade i
anledning härav på framställning av kontrollstyrelsen om beslag på bränn-
vinet under åberopande av 1917 års förfogandelag, som bemyndigade till
dylikt beslag i fråga om »en för befolkningen viktig förnödenhet». Syftet var
ju närmast uppenbart nykterhetspolitiskt och beslutet alltså en synnerligen
klar détournement cle pouvoir och åtgärden att avhända en medborgare
hans egendom uppenbarligen oförenlig med grundlagen. Domstolarna fann
sig emellertid med något skiftande motiveringar förhindrade att pröva le-
galiteten av beslagsåtgärden. I ett rättsfall från följande år, som gällde en
förflyttning av en inamovibel tjänsteman och sålunda stred mot regerings-
formen § 36, var det i domstolarna allenast en ledamot — en ledamot av
HD —• som berörde grundlagsfrågan. Övriga domare utgick från att de ad-
ministrativa författningarna ägde ovillkorligt bindande kraft. Men åtta år se-
nare, eller 1928, fick Högsta Domstolen åter ta ställning till grundlagsspörs-
målet. I ett fall gällde det en tvångsförflyttning av en tjänsteman; det andra
fallet avsåg förtullning av en vara till en retroaktivt förhöjd tull, fram-
tvingad på en omväg genom ett förbud mot varans uttagning ur frihamnen i
avvaktan på avgiftshöjningen. I det förra fallet fann två ledamöter av hov-



254 Halvar G. F. Sundberg

rätten förflyttningen grundlagsstridig och underkände författningen, varemot
rådhusrätten och hovrättsmajoriteten ansåg domstolarna sakna prövnings-
rätt. I det senare avvisade samma domstolar enhälligt dylik rätt. Men
Högsta Domstolen valde en ur förevarande synpunkt obestämdare avfatt-
ning, nämligen att påståendet om grundlagsstridighet icke förtjänade avse-
ende. Men rubriceringen i rättsfallssamlingen av det senare rättsfallet synes
indicera, att en lagprövning måste ha ägt rum, därför att den lyder: »Äger
domstol pröva huruvida av Kungl. Maj: t utfärdade förordningar är mot
grundlag stridande?» Och sex år senare, 1934, när en tjänsteman förflytta-
des från en högre tjänst till en lägre med den verkan, att han omedelbart
tvingades i pension, så förklarade rubriceringen öppet att »Domstol prövar
väckt fråga huruvida bestämmelser i viss administrativ författning strider
mot regeringsformen § 36». Här hade alltså lagprövningsrätten uttryckligen
erkänts.

I domstolspraxis förekommer några fall, där en administrativ författning
påstås ingripa på område tillhörande civillagstiftningen, men saken prövats
också ur grundlagssynpunkter. Det ena finns i regeringsrättens årsbok —
vår administrativa högsta instans, som här har domsrätt. Där ansågs den
administrativa författningen icke kunna verka rubbning i det kyrkorättsliga
privilegiestadgandet. Det andra gällde ett administrativt åläggande för en
offentligrättslig korporation att överlämna sina tillgångar till ett kyrkligt
förvaltningsorgan. Här underkände två ledamöter av fem i Högsta Dom-
stolen regeringens kompetens att besluta en dylik sak, varemot tre hade mot-
satt mening.

I fråga om kollisioner mellan administrativ författning och grundlag kan
man hänvisa till rättsfallet från 1934, som lär få anses vara prejudikatsbil-
dande. Ett senare rättsfall från 1949 avser spörsmålet om verkan av att
den administrativa författningen innehållande avlöningsbestämmelser till-
kommit med stöd av riksdagens beslut. Kronan gjorde här gällande, att
författningen i följd av denna sin tillkomst borde bedömas som civillag.
Detta underkändes emellertid av underdomstolarna och två ledamöter av
Högsta Domstolen — de ville alltså icke tillämpa författningen — men
Högsta Domstolens majoritet ansåg den administrativa författningen bin-
dande. I fråga om domstolarnas rätt att pröva grundlagsfrågan var emel-
lertid alla ense. Men i ett plenimål fem år senare ändrade Högsta Dom-
stolen sakståndpunkt och fann, att kungörelsen icke ägde verkan som all-
män civillag och alltså icke kunde påverka tjänstemannens rättsställning.

Frågan om grundlagsenligheten av skatteförfattningar, vilka ju för sin till-
lämpning förutsätter riksdagens samtycke, har varit föremål för prövning
även efter 1928 års tobakstullfall. I det ena fallet, från 1948, gällde det en-
ligt rubriceringen fråga om grundlagsenligheten hos administrativa föreskrif-
ter om viss avgiftsskyldighet för apoteksinnehavare. Domstolarna ansåg, att
dessa bestämmelser kunde ha utfärdats utan riksdagens medgivande och
alltså icke var grundlagsstridiga. Ett annat fall gällde — för att citera rubri-
ceringen »Fråga om grundlagsenligheten av förordningen om kvarlåten-
skapsskatt», som alltså prövades — det var 1951 — men fick liknande ut-
gång.

Emellertid saknades exempel på en domstolsprövning vid kollision mel-
lan allmän lag och grundlag, och tvekan har också rått, om lagprövnings-
rätten skulle sträcka sig därhän. I avböjande riktning skulle kunna tydas,
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att Högsta Domstolen i 1954 års rättsfall åberopade att kungörelsen icke
ägde verkan såsom civillag. Dylika kollisioner torde ju också vara möjliga
endast i extrema fall, enär lagrådet medverkar i dylik lagstiftning. En kol-
lision måste alltså förutsätta antingen att lagrådet icke skulle ha påpekat
lagförslagets grundlagsstridighet eller att statsmakterna genomdrivit lagen
mot lagrådets anmärkning. Tveksamheten på denna punkt torde numera
få anses hävd. I ett mål om ansvar enligt butikstängningslagen från 1964,
vilken lag är stiftad enligt 87 § regeringsformen, d. v. s. som allmän civil-
lag, har sålunda enligt rättsfallsrubriceringen prövats huruvida lagens ut-
formning i visst avseende är stridande mot grundlag. Frågan gällde där,
om en administrativ myndighets avgörande om lagens tillämplighet var ovill-
korligen bindande för domstolarna. Det underkändes av rådhusrätten i Gö-
teborg, men hovrätten fann den egenartade anordningen icke stridande mot
grundlag, och därvid åberopades i domsmotiveringen, att denna anordning
vid lagrådets granskning av lagen lämnats utan erinran. Högsta Domstolen
åberopade bland annat dessa av hovrätten anförda skäl.

Frågan om domstols lagprövningsrätt lär väl därför få anses vara av rätts-
praxis positivt besvarad. Justitiekanslern hade redan i ett yttrande 1954,
rekapitulerat 1961, konstaterat, att domstolarna frånkänt administrativa för-
fattningar giltighet på den grund, att de ansetts stridande mot en av Kungl.
Maj: t och riksdagen stiftad lag. Vidare har författningsutredningen i sitt
förslag till grundlag förklarat sig utgå ifrån, att domstolarna äger en lag-
prövningsrätt, och enligt det av Högsta Domstolens ledamöter avgivna ut-
låtandet över förslaget har utredningen riktigt angivit, vad som får anses
vara gällande rätt på detta område. Därmed lär väl principfrågan få vara
klarlagd. Emellertid skall tillika framhållas, att, om man frånser kollisio-
nen mellan administrativa författningar och civillag eller privilegielag, någ-
ra rättsfall inte föreligger, där domstol vid prövningen underkänt en för-
fattning i följd av grundlagsstridighet. Ett skäl härtill har varit den i dom-
skälen några gånger framträdande uppfattningen, att ett underkännande
förutsätter att grundlagskränkningen måste vara uppenbar, och därvid har
man, synes det, ställt kraven synnerligen — för att icke säga extremt —
högt. Detta framgår såväl av 1919 års détournement de pouvoir som kanske
än mer av kvarlåtenskapsskattefallet, där hovrätterna intagit den mindre
heroiska attityden att först i remissyttranden förklara skatten grundlagsstri-
dig för att sedan vid domstolsprövningen likväl tillerkänna den giltighet,
enär domstolen icke kunnat finna grundlagsstridigheten uppenbar. De un-
derkännanden som faktiskt förekommit både hos underdomstolar och leda-
möter av överdomstolarna har emellertid endast en gång vunnit Högsta
Domstolens gillande. I betraktande av den långa tid som det tagit för lag-
prövningsrätten att vinna klart erkännande torde det emellertid kanske än-
nu vara för tidigt att beteckna domstolarnas principiella hävdande av en
dylik rätt som en form utan innehåll, »obestämt» eller »oklart».

Landsretssagfører AAGE SPANG-HANSSEN, Danmark:

Hr. formand, mine damer og herrer!

Korreferenten var i sit indlæg inde på et aspekt, som har stor betydning og-
så for den danske stilling til prøvelsesretten, nemlig hvad man kunne kalde
den politiske tradition. Hvis man ser den praksis, som har udviklet sig in-
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denfor den danske Højesteret, har spørgsmålet om prøvelsen af den for-
melle tilblivelse kun få gange været fremme. De sager, der har været ført
frem, og som har givet anledning til diskussion i litteraturen, har næsten alle
vedrørt spørgsmålet om grundrettighederne, særlig spørgsmålet om ejen-
domsrettens ukrænkelighed. Det hedder her i den danske grundlov: »Ejen-
domsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden
hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstæn-
dig erstatning».

Den linie der er lagt på dette område fra Højesterets side ligger tilbage
fra 1921, hvor der blev forelagt Højesteret nogle spørgsmål i forbindelse
med landbrugslovgivningen. Det var således, at man i 1919 fra rigsdagens
side ønskede en vis omlægning af landbruget til fordel for de mindre brug
på godsernes bekostning. Det gav anledning til tre højesteretssager, og i et af
tilfældene var forholdet det, at en godsejer ifølge loven havde måttet afstå
et mindre brug til en tidligere fæster for et beløb, som ret klart lå under
den værdi, ejendommen faktisk havde. Godsejeren fik medhold ved lands-
retten, men ikke ved Højesteret. Det siges i Højesterets dom: »Efter alt,
hvad der foreligger, kan det ikke med den sikkerhed, som måtte kræves, for
at domstolene skulle kunne tilsidesætte bestemmelserne i en på grundlovs-
mæssig måde vedtaget lov som grundlovstridige, statueres, at appellanten,
(d. v. s. godsejeren) ikke vil få fuld erstatning for ejendommen.» Denne til-
bageholdne holdning er også kommet senere til udtryk, og som referenten
nævnte, er der ikke i noget tilfælde sket det, at den danske Højesteret har
tilsidesat en lov som grundlovstridig. Der har været gjort flere forsøg. I se-
nere år har man f. eks. fra Grundejerforeningernes side gjort gældende, at
lejerestriktionerne, altså begrænsningerne i adgangen til at forhøje huslejen
for udlejningsejendomme, indebar en sådan indskrænkning i husejernes ret,
at den kunne sidestilles med en ekspropriation, men heri har man ikke fået
medhold.

Når man skal vurdere den samfundsmæssige betydning og den samfunds-
mæssige stilling til prøvelsesretten, så er det i hvert fald i Danmark meget
karakteristisk, at hele problemstillingen så at sige har koncentreret sig om
ekspropriationsinstituttet. Det ligger således, at de socialistiske eller socialis-
tisk orienterede partier er imod en prøvelsesret, væsentligst på grund af den
her citerede bestemmelse om ejendomsrettens ukrænkelighed. Denne be-
stemmelse må ret nærliggende for en politisk opfattelse, der tilsigter en om-
fordeling af aktiverne, kunne opfattes som en hindring, og på logisk facon
har det været således, at prøvelsesretten har sine tilhængere blandt de par-
tier, der bygger på den liberalistiske samfundsopfattelse. Pudsigt nok kan
man se den samme divergens repræsenteret, hvor spørgsmålet er om de ju-
ridiske forfattere, der har ytret sig om emnet, idet de forfattere, som er af
venstreorienteret tilsnit, er gået ind for en begrænsning i prøvelsesretten,
mens de liberalt indstillede er gået ind for en effektivere prøvelsesret. Man
kan altså med andre ord her se en sammenhæng mellem prøvelsesretten og
det, der prøves. Havde vi i Danmark f. eks. ikke haft nogen grundlovsmæs-
sigt sikret ejendomsret, så tror jeg ikke prøvelsesretten ville have givet an-
ledning til nogen diskussion eller være blevet et politisk spørgsmål.

Nu ligger det imidlertid efter dansk ret fast, at domstolene har prøvel-
sesret. Der er hver gang i præmisserne taget stilling til, om en ekspropria-
tion er krævet af almenvellet og navnlig taget stilling til spørgsmålet om
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fuld erstatning, og man kunne så rejse det spørgsmål, om domstolene burde
gøre deres til at gøre den grundlovsikrede ejendomsret mere effektiv ved
i videre omfang at tilsidesætte lovbestemmelser.

I retspraksis har man forstået udtrykket »afstå ejendom» så snævert, at
det kun sigter til afståelse af ejendom i teknisk forstand, og efter den danske
praksis kan der næppe blive spørgsmål om at underkende skattelovgivning,
selvom denne fører til samme resultat. Hvis man tænker sig, at folketingets
flertal ønskede at gennemføre en konfiskation af formuer på over f. eks.
200 000 kronor, så ville en lov, der foreskrev en sådan konfiskation, være
grundlovstridig. Men man kunne opnå det samme resultat i alt fald på
længere sigt ved en forhøjelse af arveafgiften, »kvarlåtenskapsskatten», f. eks.
til 90 procent. En sådan forhøjelse ville efter hidtidig dansk praksis næppe
blivet anset grundlovstridig. Eller man kunne forhøje formueskatten til 5
eller 6 procent. Det ville føre til samme resultat men være udenfor det man
kalder for afståelse af ejendom.

Man når altså frem til, at domstolenes prøvelse er så teknisk begrænset, at
det forsåvidt er forståeligt, at domstolene er veget tilbage, hvor egentlig po-
litiske spørgsmål har været inde i billedet, fordi en fast politisk vilje i folke-
tinget til at opnå et bestemt resultat, under alle omstændigheder vil kunne
nås ved at iklæde en lovgivning en anden juridisk form end afståelse af ejen-
dom. Jeg kan nævne som et kuriosum, at jeg tilfældig er bekendt med, at en
af de højesteretsdommere, der deltog i voteringen i 1921 bagefter har givet
udtryk for, at hvis Højesteret ikke havde frifundet staten, så ville det blot
være gået godsejerne meget værre, som han udtrykte sig, d. v. s. så kunne
man ved en anden lovgivning have nået samme resultat, blot på en måde,
som Højesteret ikke havde nogen mulighed for at tage afstand fra.

Det aspekt, der her er fremført, vedrører med andre ord den snævre sam-
menhæng mellem prøvelsesretten, og det der står i loven. Prøvelsesretten
bliver forsåvidt indholdsløs jo mer begrænsede frihedsrettighederne er. Jeg
tror, at i alt fald efter dansk praksis vil det område, der bliver tilbage for en
effektiv prøvelse, sikkert være relativt snævert, som i de tilfælde, hvor man
kan se, at lovgivningen teknisk har fejlet og altså har behandlet en lov som
ikke ekspropriation, hvor den efter en korrekt juridisk opfattelse er ekspro-
priation, med andre ord en vis juridisk korrektion af lovgivningsmagten i
enkelte tilfælde, mens man ikke skal kunne forvente sig noget langvarigere
og mere effektivt værn, i hvert fald ikke for den bestemmelse, der vedrører
ejendomsretten.

Til de teser, som referenten har fremsat, kan man for Danmarks vedkom-
mende klart sige, at Højesteret naturligvis nyder stor tillid, og jeg tror lige
så stor tillid som i de øvrige lande, men med den politiske tradition og den
refererede tradition for en snæver fortolkning af grundloven, er det på den
anden side klart, at man som nævnt ikke kan forvente sig noget politisk
eller varigt værn. Hvad angår betydningen af domstolsprøvelsen i de nye
stater kommer det igen frem, at denne vil være afhængig af hvad der står i
landenes forfatning. Indeholder forfatningen ingen frihedsrettigheder, ingen
grundrettigheder, så vil domstolsprøvelsen blive af rent formel karakter og
selvfølgelig nok have sin betydning, men man skal være varsom med på for-
hånd at overvurdere, hvilken demokratisk garanti der kan lægges heri.

17—653503
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Professor JOHS. ANDENÆS, Norge:

Herr Ordförande, mine Damer og Herrer!

Norge er det land i Norden hvor domstolenes prövelsesrett overfor lover
har den lengste historie. Den förste dom går tilbake så langt som til 1822.
Det var den gang en ny lov som hadde berövet en embetsmann de ökono-
miske rettigheter som han var tilsagt ved sin ansettelse. Han anla sak ved
domstolene, og Höyesterett underkjente loven fordi den var i strid med
grunnlovens § 97, som forbyr å gi en lov tilbakevirkende kraft. Allikevel var
spörsmålet noe omstridt og usikkert utover i det 19de århundrede, men iall-
fall fra århundreskiftet har det vært fastslått som en sikker setning i norsk
forfatningsrett, at domstolene kan og skal sette tilside en lov som er grunn-
lovstridig. Og denne oppfatning har også på en mate fått lovgivningsmak-
tens sanksjon. I 1926 fikk vi en ny lov om Höyesterett, som bl. a. har be-
stemmelser om plenumsbehandling i tilfelle hvor det er spörsmål om å un-
derkjenne en lov fordi den er i strid med grunnloven. Det var foranlediget
av et tilfelle som man hadde hatt like i forveien, hvor den ene avdeling av
Höyesterett hadde godtatt en skattelovsendring som grunnlovmessig, mens
den annen avdeling hadde underkjent loven som grunnlovstridig. Det har
vært hevdet at prövelsesretten har vært brukt med större försiktighet og
hatt mindre betydning i årene etter krigen enn tidligere. Det er kanskje
vanskelig å domme helt sikkert om det. Det er riktig nok at det ikke har
vært mange avgjörelser etter krigen hvor lover er blitt underkjent som grunn-
lovstridige, jeg kan bare nevne to, men prövelsesrettens betydning lar seg
ikke måle bare ved antall saker hvor den förer til underkjenning av loven.
Prövelsesretten hörer til de kjensgjerninger som den lovgivende myndighet
tar hensyn til ved forberedelsen av sine lovgivningsprosjekter, og det har
vært hevdet, at prövelsesretten nettopp på denne mate aldri har hatt större
betydning enn i årene etter krigen. Jeg har nylig hört dette synspunkt frem-
holdt av en höyerestående kommunal tjenestemann som har med regule-
ringssaker å gjöre, og som ut fra sitt politiske grunnsyn er meget misfor-
nöyd med det sterke vern om ejendomsretten som grunnloven og domsto-
lene gir. Han mener at som en bremse på lovgivningen har prövelsesretten
hatt meget stor betydning.

Vel, prinsippet om domstolenes prövelsesrett er fastslått nok hos oss, og
det er heller ikke noen tvil om at det er et konstitusjonelt prinsipp i den for-
stand, at det måtte en grunnlovendring til for å avskaffe prövelsesretten.
Den tanke som i Danmark har været luftet av professor Ross, at prövelses-
retten skulle kunne avskaffes ved vanlig lovgivning, virker fremmed for
norske jurister. Man kan si etter de redegjörelser vi her idag har fått for
rettsstillingen i de forskj eilige nordiske land, at de befinner sig på et
spektrum hvor man på den ene siden har Island og Norge, hvor prövelses-
retten er fast anerkjent og faktisk blir utövet, på den annen side har vi
Finland, og så et sted innimellom Danmark og Sverige, hvor prövelsesret-
ten nok er anerkjent i prinsippet — i Sverige först meget nylig — men hvor
den hittil ikke har fört til underkjennelse av lover.

Den praktiske betydning av en prövelsesrett for domstolene avhenger na-
turligvis av en hel serie forskjeilige ting. Et moment er det som den danske
deltager i diskusjonen — jeg oppfattet dessverre ikke hans navn — var nok-
så inngående inne på, nemlig grunnlovbestemmelsenes art og utformning. Jo
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mer vidtgående, jo mer detaljerte bestemmelser til vern for individets eien-
dom, frihet og rettssikkerhet grunnloven har, jo mer aktuell blir naturligvis
domstolenes prövelsesrett overfor lovgivningen. En grunnlov som vesentlig
innskrenker seg til organisatoriske bestemmelser, og i höyden har noen rent
alment holdte setninger til vern for individet — slik som den svenske rege-
ringsformens § 16 — gir mindre grunnlag for bruk av prövelsesretten.

Et annet moment henger sammen med domstolenes innstilling, hvorvidt
domstolene er mer eller mindre innstillet på å utfylle de grunnlovbestem-
melser som finnes med sine egne vurderinger. Her er det den amerikanske
forbundshöyesterett som er det ekstreme eksempel, her som på så mange
andre felter. Den amerikanske höyesterett i Washington har på dette områ-
de spilt en veldig rolle og brukt grunnlovbestemmelser som er så alment
holdt, at nordiske dommere formodentlig bare ville ha sett dem som gene-
relle prinsipperklæringer som ikke kunne brukes til å öve noen sensur med
lovgivningsmakten. Disse bestemmelsene har den amerikanske höyesterett
lagt et presist innhold inn i. Bestemmelsen om at ingen kan beröves liv, fri-
het eller eiendom without due process of law har således i de senere år fört
til en helt revolusjonerende utvikling på straffeprosessens område. Höyeste-
rett har f. eks. sagt at det er i strid med prinsippet om due process of law
hvis en tiltalt ikke har forsvarer, og prosesslover — det dreier seg om lov-
givning i enkeltstatene — som ikke har gitt tiltalte krav på forsvarer, er blitt
underkjent, og tilsvarende på en hel rekke andre områder. Hvis nordiske
dommere hadde hatt den samme innstilling, den samme vilje til å la sine
egne politiske og sosiale vurderinger slå igjennom i rettslivet, ville de
kanskje ha kunnet bruke også bestemmelser, som de vi har i den svenske re-
geringsformen § 16, til å före kontroll med lovgivningen på en mate som det
er vanskelig å ha översikt over. Og vi har også sett at i Amerika har retts-
praksis ved tolkingen av konstitusjonen skiftet med det politiske og sosiale
syn som har vært dominerende i höyesterett.

Et tredje moment er lovgivningsmaktens dristighet. Hvis lovgivningsmak-
ten beveger sig med försiktighet når den kommer i nærheten av det grunn-
lovbeskyttede område, blir det mindre bruk for en intervensjon fra domsto-
lenes side. Det er nok her en viss vekselvirkning, idet denne försiktighet fra
lovgivningens side kan ha sin bakgrunn i frykt for domstolenes ingripen.
Men det er ikke bare det. Hvis vi f. eks. tenker oss at et politisk skifte förer
sosial-radikale partier til makten, og de går igang med å reformere samfun-
net, kan det före til at grunnlovens bestemmelser til vern om eiendomsret-
ten, og derfor også prövelsesretten, blir mer aktuell enn den var under et
tidligere konservativt politisk styre.

Det er flere momenter som kunne nevnes, man kunne f. eks. nevne dom-
stolenes teknikk når det gjelder å tolke lover slik at de ikke kommer i mot-
strid med grunnlovbestemmelsene. Man kan jo nemlig bringe overensstem-
melse ikke bare ved å underkjenne de lovbestemmelser som står i strid med
grunnloven, men også ved en hårdhendt tolking, idet domstolene sier at
»nei, her kan ikke lovgiveren ha ment det som han har sagt, for det ville jo
stå i tvilsom harmoni med grunnloven», og så kommer man forbi konflikten
på den maten.

Jeg skal til slutt si noe om det spörsmål som referenten har reist i sine te-
ser, spörsmålet om en prövelsesrett for domstolene overfor lovgivningen er
heldig eller uheldig. En prövelsesrett for domstolene medförer naturligvis at
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effektiviteten av grunnlovens bestemmelser til vern for enkeltindividet blir
större enn den ellers ville ha vært. Men der har man også så og si prövel-
sesrettens akilleshæl, for i samme öyeblikk oppstår muligheten for en kon-
flikt mellom det standpunkt som domstolene tar med grunnloven i ryggen,
og det standpunkt som de politiske myndigheter tar, kanskje med et stort
flertall i folket bak seg, med det spenningsforhold mellom domstoler og fol-
kevilje som kan bli fölgen. Det er etter min mening — og jeg tror det er
nokså innlysende — ikke mulig å gi noe generelt svar på spörsmålet om
hva som her er å foretrekke — at grunnlovbestemmelsene blir gjort mest
mulig effektive ved domstolenes hjelp eller at man nöyer seg med at de er
retningsvisere for lovgivningsmakten. Det kommer an på en rekke av de
faktorer som jeg allerede har nevnt, hvordan grunnlovbestemmelsene er ut-
formet, domstolenes innstilling, sosiale og politiske forhold o. s. v. Man kan
ikke gi noe generelt svar, et svar som gjelder for alle land. Men heller ikke
når det gjelder forholdene i et enkelt land, kan man gi et svar som kan
gjöre krav på objektivitet. Den enkelte bedömmers politiske og sosiale syn
vil være avgjörende, jeg henviser igjen til den danske deltager i diskusjonen.
Den ene av oss vil kanskje se med giede på prövelsesretten hvis grunnloven
har utförlige bestemmelser til vern om den private eiendomsrett, mens en an-
nen kanskje i den situasjon vil be Gud fri og bevare seg for prövelsesretten.
På den annen side: Hvis vedkommende grunnlov vesentlig har bestemmel-
ser — ikke til vern for eiendomsretten, men til vern for individenes likhet
og frihet mot sosial diskriminering, mot inngrep i pressefrihet og slike ting,
da vil det være de som vurderer disse verdier höyt, som vil være interessert
i prövelsesretten.

Hovrättsrådet GUSTAF PETRÉN, Sverige:

Herr Ordförande!

Sedan vi nu lyssnat till redogörelser från samtliga fem nordiska länder kan
tillfället vara kommet för några mera spridda betraktelser över ämnet.

Först en systematisk-terminologsk fråga: När vi talar om lagprövningsrätt,
är det — som har framgått av debatten här — i allmänhet den situation,
som avses, då en prövning äger rum mellan å ena sidan grundlag och å
andra sidan andra författningar av skiftande art. Emellertid har begreppet
lagprövning också en något vidare innebörd, i varje fall i sådana länder där
man som i våra nordiska har stadganden av olika lagteknisk kvalitet. I den
normhierarkiska rättsordning, som professor Kastari talar om i sitt inlägg,
uppkommer på alla nivåer behov att pröva om en författning av lägre kva-
litet står i överensstämmelse med en av högre. Man har i stort sett, även i
de länder som har varit försiktiga när det gällt att erkänna grundlagspröv-
ningsrätten, accepterat en prövning som avsett författningar på lägre nivå,
t. ex. en prövning av om en av regeringen utfärdad förordning står i över-
ensstämmelse med en av riksdagen stiftad lag. Efter svenskt synsätt omfattar
lagprövningsrätten alla dessa olika slag av prövningsmöjligheter.

En annan aspekt på problemet avser uppdelningen i formell och materiell
lagprövning. När man talar om formell prövning, menar man en prövning
huruvida den norm, varom det är fråga, har kommit till under de villkor
och de förutsättningar och på det sätt som är föreskrivet för en norm av
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ifrågavarande art. Den materiella lagprövningen återigen avser huruvida in-
nehållet i normen står i överensstämmelse med vad högre konkurrerande
normer fordrar. Gränserna mellan formell och materiell lagprövning skär
ibland över varandra. Det kom tillsynes t. ex. i det svenska rättsfallet be-
träffande kvarlåtenskapsskattens grundlagsenlighet. Där gällde det skenbart
en formell lagprövning, när det hävdades, att författningen rörande denna
skatt icke tillkommit i riktig ordning, nämligen i de former, som kräves för
en civillag. Det materiella innehållet var nämligen sådant, att det bort iklä-
das civillags form. I realiteten blev det alltså även en prövning av det mate-
riella innehållet, ehuru prövningen i sista hand avsåg huruvida det formella
förfarandet vid förordningens tillkomst hade varit det som grundlagen före-
skriver för regler av det innehåll som förordningen hade.

Det är inte alldeles självklart, att man skall ge samma svar på frågan om
den formella lagprövningsrättens omfattning som på frågan om den mate-
riella prövningsrättens räckvidd. Har en lag eller en författning utkommit i
det skick, vari man är van att finna den, är det inte alldeles givet, att den
myndighet, som har att tillämpa den, skall äga gå bakom denna yttre oan-
tastliga form och undersöka huruvida alla de krav, som är uppställda för en
sådan norms tillkomst, också blivit vederbörligen uppfyllda under tillkomst-
förloppets olika stadier.

I typiska fall, då fråga är om materiell lagprövning, är situationen den,
att en domstol, då den har att avgöra en viss rättsfråga, har framför sig två
eller kanske flera normer av inbördes motstridande innehåll. Domstolen står
då inför tvånget att välja att följa endera normen, eftersom inte båda kan
tillämpas på fallet. Det finns då i huvudsak två olika vägar att lösa dilem-
mat. Antingen kan domstolen säga, att grundsatsen om att lex specialis tar
över mera generella regler skall brukas, d. v. s. domstolen tillämpar den
lagstiftning som är mera direkt inriktad på det föreliggande fallet, eller ock-
så utgår domstolen från det systemet, enligt vilket den författning, som är
av högre konstitutionell kvalitet, tar över den författning, som är av lägre
kvalitet. När man i många länder inte har accepterat domstolarnas lagpröv-
ningsrätt, innebär detta förhållande, att man har valt den första linjen,
d. v. s. att den speciella lagen skall ha företräde framför den mera allmänna.
Eftersom grundlagen generellt sett är den mera allmänna normen, blir följ-
den, att grundlagarna får stå tillbaka för de speciella bestämmelser som har
utfärdats med sikte på det särskilda fallet.

Ser man på dessa situationer som ett val för domstolen mellan olika rätts-
regler intagna i författningar av skilda kvaliteter, framstår läget närmast som
präglat av spörsmålet: vilken lag skall tillämpas i det föreliggande fallet?
Det blir då snarare ett lagtillämpningsspörsmål än ett konstitutionellt pro-
blem med inverkan av maktdelningsläran och andra statsrättsliga teorier.

Jag har den uppfattningen, att bakom den svenska rättsutvecklingen lig-
ger mera av lagtillämpningssynsättet än av ett medvetet konstitutionellt be-
traktelsesätt. Domstolarna har ställts inför tvånget att avgöra frågan: »Skall
vi tillämpa grundlagsregeln här eller skall vi tillämpa t. ex. den relevanta
avlöningsförfattningen?» Så småningom har man i praxis kommit in på den
linjen att låta den högre normen ha företräde.

En annan sak är att, eftersom den högre normen vanligen är mycket all-
män, man i allmänhet kan tolka in nära nog vad för någonting som helst un-
der den. Därigenom kommer man till det rent praktiska resultatet för Sve-
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riges del, att lagprövningsrätten har visserligen accepterats, men den leder i
tillämpningen nästan aldrig till att den lägre normens innehåll underkännes,
därför att domstolarna, som utgår från att rättsöverensstämmelse skall råda,
i allmänhet lyckas subsumera även de mest besynnerliga stadganden under
den allmänna grundlagsnormen.

I vad här sagts om två skilda synsätt ligger delvis också svaret på frågan
som har ställts här några gånger, huruvida lagprövningsrätten kan avskaffas
för vårt lands vidkommande genom en allmän lag eller om därför kräves
grundlag. Är lagprövningen ett konstitutionellt inriktat spörsmål, måste för
dess upphävande grundlagsregler till. Ser man spörsmålet som en lagtillämp-
ningsfråga, skulle man i varje fall teoretiskt kunna tänka sig, att en lag stif-
tades för domstolarnas lagtillämpning, angivande att då olika författningar
rörande samma sak innehåller regler, som strider mot varandra, den speciel-
la lagen skall gå före. Huruvida en sådan lag skulle kunna stiftas i Sverige,
kan diskuteras med hänsyn till regeln i § 47 regeringsformen om att domsto-
larna skall döma »efter lag och laga stadgar», men i varje fall är en lösning
av detta slag teoretiskt tänkbar.

Slutligen skall jag kort beröra två frågor som har blivit aktuella genom
rättsutvecklingen och genom den politiska utvecklingen. För det första reser
sig för svensk rätts del frågan hur lagprövningsrätten ställer sig för våra sär-
skilda förvaltningsdomstolar. Regeringsrätten, som är den högsta förvalt-
ningsdomstolen, har — såvitt jag har mig bekant — aldrig uttalat sig med
full tydlighet i detta spörsmål. I rättsfallet RÅ 1943: 30 har regeringsrätten
dock åsidosatt i administrativ ordning tillkomna regler, vilka inkräktade på
vissa förmåner av privilegienatur, för vars upphävande krävdes lagstiftning.
Ses problemet som ett lagtillämpningsspörsmål, måste dock situationen vara
exakt densamma för regeringsrätten som för Högsta domstolen. Om man i
ett aktuellt besvärsärende har två författningar av olika kvalitet, vars inne-
håll strider mot varandra, måste regeringsrätten träffa ett val. Det finns i
och för sig inte någon anledning att antaga, att regeringsrätten skulle i detta
läge intaga någon annan position än Högsta domstolen. För man emellertid
resonemanget vidare, leds man över till att konstatera, att i Sverige, där det
finns ett speciellt administrativt system med självständigt beslutande myn-
digheter, även en vanlig generaldirektör, som skall avgöra en sak av rättslig
karaktär och som har framför sig två motstridiga bestämmelser, vilka båda
skall tillämpas men som inte går att förena, kommer i precis samma dilem-
ma som en domstol i motsvarande situation. Här uppkommer spörsmålet hu-
ruvida lagprövningsrätten kan tillkomma även organ utanför domstolskret-
sen. Detta tema har inte diskuterats närmare. Det är kanske specifikt svenskt,
eftersom vi här har mera av sådana självständiga myndigheter, till vilka det
inte finns någon riktig motsvarighet på samma sätt i alla våra grannländer.
Här blir det närmast att sätta ett frågetecken.

För det andra skulle jag i viss anslutning till professor Andenæs vilja er-
inra om att den frågeställning han tog upp, nämligen betydelsen av lagpröv-
ningsrätten — då närmast som en grundlagsprövningsrätt — i samband med
rättighetskataloger, håller på att få eller kanske redan har fått och säkerli-
gen i den fortsatta debatten än mera kommer att få aktualitet i vårt land i
samband med den pågående diskussionen om en eventuell ny svensk grund-
lag. En av de nyheter, som den svenska författningsutredningen framlade,
var att en rättighetskatalog skulle infogas i en ny grundlag. Just denna del
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av författningsutredningens betänkande gav anledning till en ganska vidlyf-
tig diskussion. Omfattande meningsskiljaktigheter framkom i remissbehand-
lingen och i direktiven till den nya grundlagsberedning, som nu har tagit
vid, behandlas frågan om rättigheternas inskrivande i grundlag med relativt
stor utförlighet. Det är alldeles uppenbart, att en av de lösningar, som er-
bjuder sig på detta problem, är att man accepterar någonting i likhet med
— om än kanske inte så långtgående — vad som gäller i amerikansk eller
västtysk författningsrätt, nämligen att en katalog av rättigheter införes i
grundlagen och att det sedan överlämnas till domstolarna att tillse — på det
sätt som professor Andenæs antydde — att katalogens rättigheter verkligen
blir skyddade. En sådan lösning förutsätter också en viss omvärdering från
domarnas egen sida av uppgifterna.

Det är kanske inte sannolikt att denna lösning kommer att slutligen väljas
i Sverige, men den diskuteras. Sannolikheten har kanske minskat efter vad
som inträffade i somras, då den tyska författningsdomstolen fann att parti-
stödet var grundlagsstridigt. Det är kanske inte troligt att de politiska par-
tierna efter att ha fått den minnesbetan är villiga att låta en oavhängig dom-
stolsinstans utöva något inflytande på hur de medborgerliga rättigheterna
skall tolkas.


