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Statsmagtfordelingsprincippet er anerkendt i de nordiske lande. Og
i andre lande synes det at nyde stadig tiltagende anerkendelse. I de
nyoprettede staters konstitutioner nu i de sidste år rundt omkring i
verden lægges der vægt på denne ordning af statsmagten til sikring
af demokrati og værn af menneskerettigheder.1

Magtfordelingsprincippet medförer, att den dömmende myndig-
hed skal være i hænderne på uafhængige embedsmænd, dommere.

Dommere skal i udövelsen af deres embede domme efter lovene.
Det fölger heraf, at inden en dommer afsiger en dom i en sag, må han
göre sig klart, hvilke bestemmelse loven foreskriver om den, og klar-
lægge dette i dommens præmisser.

Det kan tænkes, at der ved udgivelsen af en lov er sket fejl hvad
den formelle side angår. Men hvis den lovgivende forsamling har
vedtaget loven, til trods for at formen for ekspeditionen på et eller
andet trin var mangelfuld, og hvis den rette ihændehaver af den
udövende myndighed har underskrevet den som lov, ville domstolene
i almindelighed være nödsaget til at anerkende den som sådan. Man
må dog slutte, at såfremt prövelsesretten af loves gyldighed tilkommer
domstolene, må disse fejl såvel som andre vurderes på en sådan måde,
at lovene eventuelt kan omstödes.

Man kan tænke sig, at der foreligger det tilfælde, at en lovbestem-
melse der medförer, for eksempel, straf for overtrædelse af en an-
den lovbestemmelse, der stadig formelt er i gyldighed, men at domme-
ren finder det for indlysende, at anvendelsen af denne ville genop-
vække en retspraksis der for længst er forkastet. Det kan også fore-
komme, at en dommer finder det for rigtigt at have henblik i sine

1 The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age (Report on
the proceedings of the South-East Asian and Pacific Conference of Jurists,
Bangkook, Thailand, Febr. 1965), s. 40. Geneva 1965. The Rule of Law in a
free Society (Report on the International Congress of Jurists, New Delhi,
India, 1959) s. 6—7. Geneva 1959. African Conference on the Rule of
Law, Lagos, Nigeria, Jan. 3—7, 1961, s. 1—2. Geneva 1961. Executive Action
and the Rule of Law (A Report on the Proceedings of the International Con-
gress of Jurists, Rio De Janeiro, Brazil, Dec. 11-—15, 1962), s. 12. Geneva
1963.
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domme på en lovbestemmelse, der ikke formelt er gyldig som lov. Som
et eksempel fra islandsk lovpraksis herpå kan jeg anföre höjesterets-
dom 1954, s. 490, hvor höjesteret mener at auktionsforordning for
Danmark og Norge af 19. des. 1693, som aldrig er blevet offentliggjort
1 Island, og som således ikke kan betragtes som forordnet lov i landet,
er blevet helliget af praksis og af yngre love og har opnået gyldighed
som islandske retsregler. Jævnfor endvidere höjesteretsdom 1940, s.
239, hvor höjesteret henviser til afsnit i gamle love, i forbindelse med
lovfortolkning, blandt andet til bestemmelser i Grågås (der blev
nedskrevet 1150 og tidligere) og ikke er optaget i den islandske lov-
samling, som stadig gældende lov.

Men det punkt i domstolenes prövelsesret, som har vakt mest spe-
kulation hos nordiske juridiske skribenter, er spörgsmålet om loves
gyldighed med henblik på konstitutionen d. v. s. rigets grundlov.

Skal domstolene i deres domme slutte som så, at de ikke skal folge
love, der er i uoverensstemmelse med grundlovsbestemmelser?

I praksis forholder det sig således i de nordiske lande, at hvad an-
går Norge2, Danmark3 og Island besvares spörgsmålet bekræftende,
men ubestemt i Sverige.3 Min koreferent vil rimeligvis forklare den
ærede forsamling, hvordan det forholder sig i Finland, der på mange
måder indtager en særstilling med hensyn til vedtagelse og udgivelse
af forfatningslove4. Måske har nordiske videnskabsmænd så ofte be-
skæftiget sig med emnet, fordi det ingen steder direkte omtales i de
nordiske landes forfatninger.

Det forholder sig anderledes i andre stater, som f. eks. U. S. A.5,
som man oftest anförer som eksempel på en stat, der ligefrem har en
bestemmelse om prövelsesretten i sin forfatning. Dette synes også at
være tilfældet med forfatningerne i nogle andre stater, hvor de er
vedtaget efter krigen mere eller mindre efter amerikansk forbillede,
bl. a. kan man nævne Japan, 1946.6

Nogle stater, som f. eks. Tyskland7 og Italien8, henlægger prövel-
sesretten i henhold til forfatningen til særlige domstole.
2 Johs. Andenæs: Statsforfatningen i Norge, Oslo 1948, s. 33. Frede Gastberg:
Norges Statsforfatning II, Oslo 1955, s. 210.
3 Alf Ross: Dansk forfatningsret, Kobenhavn 1959, s. 168 og s. 163. Malm-
gren, Robert: Sveriges författning, 1945 og 1948.
4 Kaira, Kaarlo: Om omfattningen och betydelsen av grundlagstiftningen i
Finland (Festskrift til Poul Andersen, Kobenhavn 1958, s. 240—253).
5 Mayers, Lewis: The American Legal System (Chapter 10: The Courts as a
Check on Legislation, Chapter 11: The Courts as Moulders of the Law).
Revised edition 1964. Beard, Charles A: The Supreme Court and the Consti-
tution, New York, 1962.
6 Tanaka, Kataro: Democracy and Judical Administration in Japan (Journal
of the International Commission of Jurists, Volume II, 1959—'60, bis. 9).
7 The Rule of Law in the Federal Republic of Germany. Publ. by the Inter-
national Commission of Jurists, The Hague, 1958.
8 The Rule of Law in Italy, The Hague 1958.
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Det internationale samarbejde mellem jurister i form af »the Inter-
national Commission of Jurists» har vendt sögelyset mod staternes
forfatninger overalt i verden, som de er formet i dag, og bekendt-
gjort resultaterne i deres skrifter, »The Journal», der er udkommet
siden 1957, »The Bulletin», der er udkommet siden 1950 og forskellige
pjecer vedrörende emnet »The Rule of Law». Denne sammenslut-
nings indstilling (jfr. endvidere resolutioner fra dens moder) til dom-
stoles prövelsesret synes at være positiv, retten betragtes som en sik-
kerhed for, at individernes rettigheder under forfatningen ikke un-
derkendes af den udövende myndighed eller den almindelige lovgi-
vende myndighed.

Spörgsmålet om domstoles prövelsesret synes især at have været
genstand for debat i Danmark, og det er af særlig interesse for os i
Island at få kendskab hertil, idet vores forfatning i den oprindelige
form (fra 1874) er formet efter den dagældende grundlov i Dan-
mark. Allerede ved indforeisen af den danske grundlov i 1849 her-
skede der strid herom,9 og efter, at domspraksis afgjorde tvivlsspörgs-
målet, er det kommet til gentagne stærke debatter i rigsdagen og fol-
ketinget, om hvorvidt domstole skal fratages retten.10 I forbindelse
hermed er den opfattelse kommet frem, at noget sådant ville være
muligt der i landet ved almindelig lov11, men andre har dog været af
modsat opfattelse.

Om de forskellige opfattelser hos danske videnskabsmænd af dom-
stolenes prövelsesret er der blevet skrevet meget, både for og imod.12

Om dette emne foreligger der ikke meget på tryk i Islandske skrifter,
med undtagelse af professor Olaf ur Johannessons bog »Stjörnskipun
Islands» (Islands statsforfatning), som nu anvendes ved undervis-
ningen ved Islands universitets juridiske fakultet.

På den anden siden foreligger der indtil 26 domme fra Islands
höjesteret siden den blev oprettet i året 1920 indtil udgangen af året

9 Alf Ross: Dansk Statsforfatningsret I, s. 166—-167.
10 Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret, Kbh. 1954, s. 463—464.
11 Alf Ross: Kan domstolenes kompetence til at prove loves grundlovsmæssig-
hed beröves dem ved lov? (Festskrift til Poul Andersen, s. 356—370).
12 Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret, 1954, s. 464. »I teorien... har
Meningerne vært delte». Af de Forfattere, som ikke mener, at der tilkommer
Domstolene nogen Prövelsesret, skal nævnes Nellman og Holck. Örsted udtalte
sig i Rigsforsamlingen og i sin Bog: Prövelse af de Rigsforsamlingen forelagte
Udkast til en Grundlov og en Valglov imod, at der i Grundloven indførtes en
Bestemmelse, der tillagde Domstolene Prövelsesret. Blandt dem, der anerken-
der Domstolenes Prövelsesret, skal nævnes V. C. Ussing, A. W. Scheel, Mat-
zen, Berlin og Eyvind Olrik. Troels G. Jörgensen, som tidligere har udtalt sig
imod Domstolenes Prövelsesret, mener, at der nu foreligger en statsretlig
Sædvane, der maa medföre, at det er uberettiget at kræve Afvisning af Grund-
lovsindsigelsen. Ernst Andersen anerkender principielt en Prövelsesret, men
indenfor en meget snæver Begrænsning.
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1965, der i större eller mindre omfang beskæftiger sig med spörgsmålet
om domstoles ret til at bedömme loves gyldighed med henblik på
grundlovens bestemmelser.

I det folgende vil jeg komme ind på, hvilke slutninger man kan
drage af disse domme til klarlæggelse af det her foreliggende emne.

Forinden vil jeg fremhæve, at i modsætning til erfaringen i Dan-
mark synes der aldrig i Island at have hersket strid om, at domstolene
skulle have det sidste ord, hvis de fik en sag til behandling for retten,
om hvorvidt en lov var i uoverensstemmelse med grundloven. Dette
har domstolene selv samtykket, og det er en hævdvunden domsprak-
sis. Sagen har ikke været genstand for strid i altinget. Så vidt bekendt
har denne fremgangsmåde ikke været kritiseret af den almindelige
befolkning, hverken i skrift eller tale. Höjesteret anses af den alminde-
lige befolkning for den kompetente myndighed, idet det også er meget
almindeligt at man siger, at den ene eller den anden lovbestemmelse
er uforenelig med grundloven, og at det er nödvendigt, at höjesteret
afsiger dom om dens gyldighed.

Stærke politiske stridigheder i altinget og den politiske partiindde-
ling har medfört, at det ikke falder folk ind at tage myndigheden fra
höjesteret på dette område og overdrage den til selve den lovgivende
forsamling.

Til klarlæggelse af dette punkt kan det anföres, at de vigtigste stöt-
ter i den islandske grundlov til sikring af dens stabilitet er folgende:
Til ændring af de fleste af dens bestemmelser behoves samtykke af to
på hinanden folgende altingssessioner, med nyvalg mellem sessionerne,
foruden præsidentens samtykke. Desuden skal præsidenten, altings-
medlemmerne og embedsmændene, deriblandt dommere, aflægge ed'
på forfatningen.

I forbindelse med det her foreliggende emne anföres det, at det
anses for et tvivlsspörgsmål, om domstolene kan kende en lov for
ugyldig, hvis den ikke er sat af en kompetent myndighed. Man mener
at de islandske domstole stiltiende i praksis har anerkendt de love
som gyldige, som altinget vedtog i 1941—1942, efter at der ikke var
foretaget nyvalg til altinget i sommeren 1941 ifölge grundlovens
bestemmelser, idet altingsmændene med resolution forlængede deres
mandater indtil videre, hvilket i praksis var en udsættelse af val-
gene i et år.

I sin dom af 19. april 1950 tog höjesteret stilling til spörgsmålet, om
hvorvidt domstole kan påkende tvivlspörgsmål, om en lov er sat på
forfatningsmæssig måde. I lov om lakse- og forelfangst, nr. 112/1931,
var forskellige ord defineret i lovens indledende bestemmelser. På
grund af en fejltagelse blev en af definitionene kun vedtaget af den



Domstolarnas lagprövningsrätt 7

ene af altingets to afdelinger, men dog medtaget i loven. Höjesteret
fandt, at denne lovbestemmelse ikke havde gyldighed som lov, da den
ikke var blevet til på forfatningsmæssig måde (Hrd. 1950, s. 175).

Ejendomsrettens ukrænkelighed i artikel 67 (tidligere 62) i den
islandske grundlov er oftest kommet til overvejelse i forbindelse med
formodede overtrædelser af grundloven. I nogle tilfælde har Höje-
steret ment, at lovbestemmelser af denne art var i uoverenstemmelse
med grundloven.

Hrd. 1937, s. 493: I lov nr. 55/1921 § 28, gik man ud fra, at ejeren
af et grundstykke, der blev optaget i en ny byplan for en köbstad,
ikke fik en erstatning, för end den nye byplan, der afskaffede den
tidligere byplan, blev udfort i praksis. Retten fandt, at i henhold til
den grundlæggende regel i grundlovens artikel 62, havde ejeren af
grundstykket ret til straks at få fuld erstatning.

Hrd. 1946, s. 346: Ved lov nr. 66, 1931 fik byen Dalvik tildelt ejen-
domsret over et areal, der stod under vand ved laveste vandstandlinie
i havnen. Der opstod senere der en landforögelse. Den tidligere ejer
af forstranden fandtes at være ejer af forstranden og det nydannede
areal, til trods for nævnte lovbestemmelse, idet der ikke var foregået
ekspropriation.

Hrd. 1948, s. 589: Lov nr. 61, 1939 var sat af altinget på foranled-
ning af regeringen for at bilægge en lönkonflikt. Loven indeholdt en
bestemmelse om, at fiskere på trawlere skulle være fritaget for ind-
komstskat af en del af en såkaldt krigsrisikogodtgörelse. Loven blev
afskaffet i 1947. Majoriteten af höjestrets dommere fandt, at lignings-
myndighederne ikke havde beföjelse til at påligne skat i året 1948 af
indtægter i form af nævnte godtgörelse, indtjent af fiskere i året 1947.

Minoriteten, en höjesteretsdommer, mente at retten til fritagelse
for skat var værnet af grundlovens art. 67 indtil krigens afslutnings
men ikke længere.

Hrd. 1955, s. 431: I lov nr. 15, 1923, § 25, bestemtes det, at der
ikke skulle ydes erstatning fra köbstaders styre for vand til vandforsy-
ning, hvis anvendelsen af vandet var ganske uden skade for grund-
ejeren. Köbstaden Akureyri lod lede en kilde i en bjergegn fra en
naboejendom ind i sit eget kildeområde i samme bjerg. Höjesteret
fandt, at vand henhörte under værdifulde rettigheder, således at der
tilkom grundejeren erstatning for de udnyttede kilder, jfr. grund-
lovens art. 67.

Hrd. 1958, s. 609: I lov nr. 113, 1952, § 10, bestemmes det, at om-
kostninger ved overskönsforretninger ved der omhandlet ekspropria-
tion skal udredes af vedkommende, der anmoder om skön, hvis over-
skönsforretningen ikke falder ud til fordel for ham, men ellers skal
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hver af parterne udrede halvdelen. Sidstnævnte bestemmelse fandt
höjestret (4 dommere af 5) i uoverensstemmelse med grundlovens
art. 67 og således ikke gyldig som lov. I henhold til grl. art. 67 skal
der ydes fuld erstatning for ejendom, der eksproprieres. Retten til
erstatning var beskåret, hvis vedkommende, der måtte tåle skon, selv
skulle bære omkostninger ved fastsættelse af erstatningsbelöbet. En
af dommerne gik imod konklusionen og henviste bl. a. til, at lignede
bestemmelser havde eksisteret i islandsk lov i 40 år, uden at deres lov-
lighed havde været bestridt for retten.

Hrd. 1959, s. 759: I lov nr. 44, 1957, § 2 i. f., om skat på store
formuer findes der en bestemmelse om, at under skatteyderens skatte-
pligtige formue skal henregnes forskudsvis udbetalt arv, som vedkom-
mende har fået udbetalt i det sidstforlöbne år, inden loven trådte i
kraft.

Höjesteret stadfæstede underrettens konklusion om, at det kan ud-
ledes af grundprincippet i grl. art. 67, at bestemmelsen ikke kan op-
retholdes som lov.

I forbindelse med sidstnævnte lov, såvel som tidligere lov om lig-
nende emne, nr. 22, 1950, rejstes der processer, hvor lovenes gyldig-
hed i betragtning af grundlovens bestemmelser kom på pröve, se
Hrd. 1952, s. 435, Hrd. 1953, s. 143, Hrd. 1958, s. 753, men påstande
om at få lovene omstödt blev ikke taget til fölge. I præmisserne til
sidstnævnte dom påpeges forskellige skavanker ved loven, men »når
man betragter disse forhold i helhed, finder man ikke helt tilstrække-
lig anledning til at slutte, at den kurs i beskatning, der anlægges i lov
nr. 44, 1957, er i modstrid med grundlovens art. 67».

Disse domme viser, at höjesteret fölger en meget varsom kurs i sin
bedömmelse af gyldigheden af love overfor grundloven.

I nogle tilfælde har höjestret i præmisser til domme, hvor påstande
om, at love er i modstrid med grundloven, forkastes, givet indgående
begrundelser af konklusionen, jfr. Hrd. 1965, s. 494, hvor striden stod
om den konstitutionelle gyldighed af en beskatningsbeföjelse i lov
nr. 75, 1962, § 4, nr. 2, om påligning af en afgift på 1 % af solgte
landbrugsprodukter, der skulle tilflyde Landbrugets investeringsfond,
og som forskellige bönder og landbosammenslutninger mente var
grundlovsstridige.

I præmisserne hedder det bl. a. »Ejendomsrettens ukrænkelighed i
henhold til grundlovens art. 67 har ikke stået i vejen for den almin-
delige lovgivningsmagts hævdvundne ret til at sætte almindelige og
reglementerede grænser for ejendomsretten. I henhold til grl. art. 77
skal skatter reguleres ved lov. Den almindelige lovgivningsmagt har
en utvivlsom grundlovsmæssig ret til pålægge samfundsborgerne skat-
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ter og offentlige afgifter efter saglige og regelrette synspunkter og
ligeledes til, når særlig anledning foreligger, at beskatte særlige sam-
fundsgrupper på en naturmæssigt ræsonabel og saglig måde til spe-
cielle eller endog enhver slags almindelige formål. De juridiske be-
grundelser, som disse beskatningsbeföj eiser hos den almindelige lov-
givningsmagt hviler på, medförer endvidere, at denne lovgivnings-
magt har kompetence til at pålægge specificerede særlige samfunds-
grupper afgifter i penge ud fra naturmæssigt ræsonable og saglige
synspunkter, til fyldestgörelse af behov hos de samfundsgrupper, der
er genstand for beskatningen. I betragtning af disse bemærkninger
kan man ikke finde, at den almindelige lovgivningsmagt med vedta-
gelsen af bestemmelserne i § 4, jfr. § 6, i lov nr. 75, 1962, har over-
skredet sine konstitutionelle beföjeiser.»

Hrd. 1963, s. 322 kommer til det resultat, at forbudet i lov nr. 54,
1957, mod at lade stodheste gå löse, selv i bönders hjemmegræsgange,
ganske vist begrænser bönders handlefrihed i husdyrbrug, men da
hensigten med det er at beskytte bönders græsgange i almindelighed,
er det hverken i modstrid med bestemmelserne i grl. art. 67 eller 69
(erhvervsfrihed).

Med Hrd. 1961, s. 361 tilbagevistes den invending, at lov nr. 110,
1951, om ratificering af forsvarsoverenskomsten mellem Island og
U. S. A. indeholdt bestemmelser om ulovlig begrænsning af erhvervs-
friheden, for så vidt som ansættelse af islandske statsborgere (hos de
amerikanske forsvarsstyrker) var underkastet den islandske stats
samtykke.

Flere eksempler kan anföres fra höjesterets domspraksis vedrorende
bestemmelserne i grl. art. 69 om erhvervsfrihed. Loves gyldighed har
ikke været omstödt grundet på forment uoverensstemmelse med den-
ne grundlovsbestemmelse.

Provisorisk lov, Hrd. 1937, s. 333: Provisorisk lov nr. 49, 1934, for-
bod producenter at forhandle upasteuriseret mælk direkte til for-
brugere udenfor deres produktionsdistrikter. En bonde påberåbte sig
bestemmelsen i grl. art. 64 (nu art. 69) og mente, at betingelsen om
almenvel manglede. I præmisserne hedder det: »Man kan ikke tage
denne argumentation til folge. Den almindelige lovgivningsmagt har
bedömt de foranstaltninger, der her er tale om, som t jenende almen-
vellet, og i denne sag kan man ikke omstöde denne bedömmelse. Man
finder ej heller, at appelanten kan få medhold i den påstand, at be-
stemmelserne i en provisorisk lov midlertidigt strider mod grl. art.
23.»

Lignende konklusioner finder man i præmisser til Hrd. 1964, s.
.960: »Den almindelige lovgivningsmagt har bedömt de i denne sag
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omhandlede foranstaltninger til begrænsning af antallet af hyrevogne
som tjenende almenvellet, og denne bedömmelse kan ikke omstödes.»
(I anledning af forment uoverensstemmelse med grl. bestemmelse om
erhvervsfrihed). Ligeledes i Hrd. 1959, s. 454, (underretsdommens
præmisser). Endvidere i Hrd. 1965, s. 190, (underretsdommens præ-
misser) vedrorende ekspropriationsbeföjelse.

Hrd. 1943, s. 241: I lov nr. 127, 1941, § 2, forbeholdes den island-
ske stat eneret til udgivelse af skrifter, der er forfattet för året 1400.
Retten fandt, at lovbestemmelsen var i modstrid med grl. bestemmel-
se om trykkefrihed, idet der forud blev lagt hindringer i vejen for ud-
givelse af skrifterne.

I henhold til ovenfor anförte eksempler fra islandsk domspraksis
har de almindelige domstole i Island ikke betænkt sig på at tage
stilling til spörgsmålet, om hvorvidt love var i overensstemmelse med
grundlovens bestemmelser.

Det kan tilföjes, at Félagsdomur (den faste voldgiftsret), der skal
afgive endelig dom eller kendelse i bestemte stridigheder mellem ar-
bejdsgivere og arbejdere, i en sag den 4. juli 1945 tog stilling til
spörgsmålet, om hvorvidt bestemmelserne i en lönoverenskomst var
gyldige, idet der var fremkommet påstand om, at de ikke var i over-
ensstemmelse med grundlovens bestemmelser om erhvervsfrihed og
forsamlings- og foreningsfrihed og således ikke nöd lovens beskyttelse.

Jeg vil her holde inde angående rettens stilling til domstolenes
prövelsesret.

Konklusioner til dr'Öftelse:
1. Island er blandt dem af de nordiske lande, hvor domstolene i prak-
sis anerkender prövelsesretten og har anvendt den. Denne ret har
ikke været draget i tvivl af befolkningen, videnskabsmænd, skribenter,
altingsmedlemmer eller menigmand — så vidt bekendt —, idet hö-
jesteret da også nyder almindelig tillid. Kan det tænkes, at dette for-
holder sig anderledes i dag i de andre nordiske lande?
2. I juristers og deres sammenslutningers kamp rundt omkring i ver-
den for grundlovsreformer i ældre stater og affattelse af forfatninger
for nye stater, anses en uafhængig dömmende myndighed med prö-
velsesret for forbilledlig og önskelig. Er der sandsynlighed for, at en
anden ordning er bedre til sikring af menneskerettigheder og demo-
krati mod fejlgreb hos den almindelige lovgivningsmagt end den at
overlade prövelsesretten til domstolene?
3. Er det nödvendigt at optage en bestemmelse om prövelsesretten i
forfatningen, til trods for dens sædvanebetingede anvendelse, for at
forhindre, at den almindelige lovgivningsmagt kan fratage domsto-
lene retten ved almindelig lov?
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Det sidste punkt forekommer at være noget omstridt i Danmark,
men jeg tror, at man i Island vil finde, at der må en grundlovsænd-
ring til for at fratage domstolene denne hævdvundne ret.


