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Diskussionsfrågan har formulerats ur domstolarnas perspektiv. Men, som jag försöker 

att argumentera, det finns också en annan synvinkel på problematiken: de politiska 

beslutsfattarnas, d.v.s. riksdags- och regeringsmedlemmars perspektiv. Då blir frågan 

hur de politiska beslutsfattarna får eller icke får försöka påverka domstolarnas 

beslutsfattande. Granskningen ur dessa alternativa perspektiv leder inte nödvändigtvis 

till identiska slutsatser. Det är ju t.ex. tänkbart att man kommer till den slutsatsen att 

regerings- eller riksdagsmedlemmar fritt får uttala sig om anhängiga rättsmål även om 

domstolarna inte är förpliktade eller även tillåtna att ta dylika uttalande i beaktande. 

Jag skall börja med den förra, domstolarnas perspektiv. 

 

1 Rättskälleläran och dess konstitutionella motivering 

Ur detta perspektiv torde svaret på diskussionsfrågan förefalla oss nordiska jurister 

nästan självklart. Ja, domstolarna är bundna vid lagstiftarens synpunkter såtillvida 

dessa kommer till uttryck i själva lagar, d.v.s. lagstiftningsprocessens slutprodukter, 

och även förarbeten måste tillmätas ganska högt rättskällevärde. Nej, synpunkter som 

regerings- eller riksdagsmedlemmar framför utanför den konstitutionellt reglerade 

lagstiftningsprocessen äger ingen direkt rättslig relevans och borde inte anlitas som 

rättsliga argument i domstolarnas beslut. 

Men varför verkar detta svar på diskussionsfrågan självklart? Den bakom 

liggande faktorn är den traditionella skandinaviska rättskälleläran som i stort sett år 

gemensam för alla nordiska länder fastän den förstås också påvisar vissa 

landsspecifika säregenheter. I den ”östskandinaviska” delen av Norden kodifierades 

den traditionella rättskälleläran på 1980-talet av Alexander Peczenik och Aulis 

Aarnio. Rättskällorna ger oss information om den gällande rätten. Den härskande 

rättskälleläran åtskiljer rättsliga argument från icke-rättsliga synpunkter samt 

bestämmer deras interna prioritetsförhållanden. Peczenik – och Aarnio i hans följd – 

delade rättskällorna i tre grupper: starkt förpliktande eller måste-källor, vagt 

förpliktande eller borde-källor och tillåtna eller fårkällor. De starkt förpliktande 

källorna måste domarna alltid ta i beaktande och de har företräde framför andra källor. 

Vagt förpliktande källor borde domarna också beakta men de kan få vika inför andra, 

tyngre argument som härstammar från antingen bör- eller andra måste-källor. 

Slutligen innefattar de tillåtna källorna argumentationskällor som domaren får men 

inte är förpliktad att anlita. I denna tredelning placerar Peczenik och Aarnio 

lagstiftningen i de starkt förpliktande måste-källorna och förarbetena bland de vagt 

förpliktande borde-källor, medan synpunkter framförda utanför lagstiftningsprocessen 

inte alls omfattas av indelningen; de tillhör inte ens de tillåtna får-källorna. 

Vid sidan av centrala rättsbegrepp och rättsprinciper är den härskande 

rättskälleläran en central del av den professionella rättskulturen. Vi internaliserar 
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denna rättskultur redan under våra studier, och det är dess kvasi-automatiska 

behärskande som egentligen gör oss till jurister: den utgör den tysta juridiska 

aktörskunskapen, vår juridiska förförståelse, som vi dagligen tillämpar i våra juridiska 

aktiviteter. Men visst är den professionella rättskulturen i allmänhet och 

rättskälleläran i synnerhet också öppen för och även i behov av en kritisk och 

refleksiv (själv-)granskning.  

Rättskälleläran, sådan som den har artikulerats av, t.ex., Peczenik och 

Aarnio, är en normativ doktrin och således i behov av en normativ referensram som 

en inte enbart justifierande men även en kritisk måttstock. Vid en normativ 

granskning av de nationella domstolarnas rättskällelära utgörs den normativa 

referensramen först och främst av grundläggande konstitutionella principer, tolkade 

och kanske även modifierade i ljuset av människorättskonventionerna och EU-

rättsliga förpliktelser. Denna tes utgör också min främsta kritik mot Peczeniks och 

Aarnios formuleringar av den traditionella rättskälleläran. I stället för en 

konstitutionell förankring har t.ex. Aarnio sökt stöd för sin rättskällelära i 1734 lags 

rättegångsbalk, enligt vilken domen skall grundas i lag eller landssed (1:11). Det som 

jag förespråkar är en konstitutionalisering av rättskälleläran. 

I den nordiska varianten av den demokratiska rättsstaten utgörs de centrala 

normativa premisserna för en konstitutionellt förankrad rättskällelära av å ena sidan 

maktfördelningsprincipen, med domstolarnas oavhängighet som sin väsentliga 

beståndsdel, och å andra sidan demokratiprincipen, som kommer till uttryck i 

parlamentets ställning som högsta statsorgan. Maktfördelningsprincipen och 

demokratiprincipen står i ett åtminstone potentiellt spänningsfullt förhållande till 

varandra: även i rättskälleläran kan demokratiprincipen åberopas i stöd för slutsatser 

som strider mot maktfördelningsprincipen. Den traditionella rättskälleläran återpeglar 

en viss syn på lösningen på spänningen mellan dessa två principer. Så är det ju 

demokratiprincipen som motiverar lagstiftningens bindande verkan i domstolarna och 

det är också den nordiska demokratiuppfattningen som förklarar förarbetenas 

traditionella höga position i rättskällornas interna hierarki. Å andra sidan är det 

domstolarnas oavhängighet som sätter hinder för de politiska beslutsfattarnas – 

riksdags- eller regeringsmedlemmars - påverkan på domstolarnas beslutsfattande 

utanför den konstitutionellt reglerade lagstiftningsprocessen.  

Domstolarnas oberoende är inte bara förankrad i den konstitutionella 

maktdelningsprincipen utan också i Europakonventionens bestämmelse om rättvis 

rättegång (som i Finland har uttryckligen fastställts även av grundlagen). I 

straffrättsliga mål bör man också beakta laglighetsprincipen, som är fastställd i artikel 

7 av Europakonventionen. Åtminstone i Finland, där laglighetsprincipen också har 

intagits i grundlagens grundrättighetskatalog, har lagbegreppet tolkats i formell 

mening: enligt den regeringsproposition som introducerade grundrättighetsreformen i 

mitten av 1990-talet (RP 309/1993 rd) innehåller legalitetsprincipen bl.a. ett krav på 

straffrättsliga normer på lagnivå. Legalitetsprincipen tillför ytterligare skydd för 

domstolarnas oberoende genom att förutsätta såväl de straffbara gärningarnas som 

själva straffens definiering genom riksdagslag.  

Här kan jag kort kommentera referentens första tes, enligt vilken lagstiftarens 

och domstolarnas arbetsfördelning i i definieringen av straffnivåer skulle vara ”i alt 

væsentligt et retspolitisk og ikke et juridisk spørgsmål’. Legalitetsprincipen kan påstås 

kräva att strafflatituderna definieras i lag och att lagen inte lämnar alltför vitt skön åt 



Vilken vikt bör i rättstillämpningen läggas vid lagstiftarens synpunkter och signaler i 

och utanför lagstiftningsärendet? 

 

 

791 

 

domstolarna. Det är dock ytterst svårt att ge exakta koordinater här. Man måste också 

hålla i minnet att det även finns konstitutionella argument som förutsätter 

domstolarnas möjlighet att beakta ett straffmåls konkreta omständigheter. 

Straffrättsskipningen påverkar direkt den åtalades självbestämmanderätt och genom 

ett utdömt straff potentiellt även hans personliga frihet eller egendom. Ytterligare kan 

vissa kriminaliseringar beröra även sådana i grundlagen särskilt tryggade 

grundrättigheter som yttrandefriheten och församlingsfriheten. De straffrättsliga 

kriminaliseringarnas grundrättighetsanknytningar förutsätter känslighet för enskilda 

falls särdrag vid såväl bestämmandet av straffart som straffmätningen. Man kan 

argumentera för att speciellt nödvändighet och proportionalitet, som enligt den finska 

doktrinen hör till grundrättigheternas allmänna begränsningsförutsättningar (se GrUB 

10/1994 rd), förutsätter beaktande av omständigheter från fall till fall. 

Begränsningsförutsättningarna har inte enbart relevans vid stiftandet av lagar utan 

även vid tillämpandet av dem. 

Fastän den traditionella rättskälleläran fortfarande präglar vår juridiska 

förförståelse, är den inte mera så självklar som på 1980-talen då Peczenik och Aarnio 

publicerade sina skrifter. För redan 25 år sedan, i Festschrift för Torstein Eckhoff, 

introducerade Henrik Zahle sin idé om rättskällornas polycentri. Men det som Zahle i 

grund och botten påstod var att olika rättsliga aktörer anlitade sinsemellan olika 

rättskälleläror. Detta var ett empiriskt påstående som inte nödvändigtvis ifrågasatte 

den traditionella doktrin som hade utformats ur domarperspektivet. Kanske mera 

långtgående är påståendet – i Finland framförts av t.ex. av professor Juha Karhu - att 

olika utvecklingsfaktorer såsom rättens fortskridande denationalisering har lett till att 

vi är på väg till en fri marknad av rättsliga argument som inte kan disciplineras genom 

en hierarkisk rättskällelära. Men alldeles så långt har vi inte ännu kommit: rättens 

europeisering har komplicerat preciseringen av rättskällefaktorn ”lagar”; europeisk 

domstolspraxis måste tillmätas större betydelse än vi har brukat tillerkänna inhemska 

prejudikat; förarbetenas hierarkiska position has försvagats av nya, främst 

internationella eller transnationella rättskällor som kan i konfliktfall överväga dem; 

och gruppen tillåtna argument har vuxit som man kan se t.ex. i hänvisningar i 

domstolsbeslut inte bara till de europeiska domstolarnas men även andra länders 

nationella domstolars praxis. Karhu och andra kritiker har rätt i att den traditionella 

rättskälleläran står i gungning, att vi lever mitt i en ganska fundamental rättskulturell 

förändringsprocess. Men jag skulle inte ännu vara beredd – i varken empiriskt eller 

normativt hänseende – att uppge vissa centrala utgångspunkter i den traditionella 

rättsläran, såsom behovet av kriterier som åtskiljer rättslig från icke-rättslig 

argumentation samt en viss, även om mindre strikt och undantagslös hierarki bland 

dessa kriterier. Utgående från dessa premisser ser jag inget behov att ifrågasätta det 

svar som vår rättskulturella förförståelse ger på vår diskussionsfråga och som kan 

motiveras med den traditionella, konstitutionellt förankrade rättskälleläran.  

I slutdelen av mitt inlägg skall jag anta den empiriska och normativa 

relevansen av den traditionella uppfattningen och diskutera vissa aktuella frågor mot 

dess bakgrund. Samtidigt inför jag ett nytt perspektiv: nu är problemet först och 

främst vad lagstiftaren eller de politiska beslutsfattarna i allmänhet bör eller får göra. 

Den första frågan beträffar begränsningar för lagstiftarens befogenhet att påverka 

lagskipning. Frågan kunde – och även borde – också diskuteras ur domstolars 

perspektiv; då blir problemet hur domstolarna borde förhålla sig till lagar där 
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lagstiftaren har överskridit sin befogenhet. Men grundlagskontrollens aktuella 

problem är värda en särskild diskussion, och jag skall lämna dem nu åt sidan. Vad 

gäller förarbetenas betydelse skall jag nöja mig med att hänvisa till min svenska 

kollegas slutsatser: domstolarna bör beakta ”normförtydligande motivuttalanden som 

håller sig inom ramen för den ifrågavarande lagen”. Men även inom den ramen kan ett 

motivuttalande kan, om det finns skäl för det, sättas åt sidan. 

 

2 Lagens gränser  

Lagstiftaren påverkar domstolarnas beslutsfattande genom att stifta en generell lag 

som domstolarna bör åtfölja i kommande rättsmål. Men lagstiftarens befogenhet att 

påverka ens kommande mål genom generell lagstiftning är inte obegränsad. I 

brottsmål inskränks lagstiftarens kompetens av den straffrättsliga legalitetsprincipen 

som innehåller ett förbud mot retroaktiv lagstiftning. Enligt artikel 7(1) 

Europakonventionen får ingen “fällas till ansvar för någon gärning eller underlåtenhet 

som vid den tidpunkt då den begicks inte utgjorde ett brott enligt nationell eller 

internationell rätt. Inte heller får ett strängare straff utmätas än som var tillämpligt vid 

den tidpunkt då brottet begicks”. Den finska grundlagen inkluderar en motsvarande 

bestämmelse:  

Ingen får betraktas som skyldig till ett brott eller dömas till straff på grund av 

en handling som inte enligt lag var straffbar när den utfördes. För brott får inte dömas 

till strängare straff än vad som var föreskrivet i lag när gärningen begicks (§ 8). 

Vad gäller annan, civil- eller förvaltningsrättslig lagstiftning, finns det inget 

motsvarande generellt förbud mot retroaktiv lagstiftning, d.v.s. lagstiftning som 

tillämpas i kommande mål men som tillämpas till fakta som har realiserats före lagens 

ikraftträdande. Inskränkningar till lagstiftarens kompetens kan dock följa t.ex. av 

konstitutionellt egendomsskydd som i dag bör tolkas i ljuset av Europakonventionens 

protokoll 1 samt vid behov även av EU-rättsligt grundrättighetsskydd. I Finland har 

riksdagens grundlagsutskott sedan länge ansett att avtalsförhållanden är skyddade mot 

lagstiftarens retroaktivt ingripande. Efter EU-medlemskapet har utskottet anammat 

doktrinen av skyddet för legitima förväntningar och börjat utsträcka egendomsskyddet 

också till de lagstadgade villkor under vilka avtalen ingåtts. 

Även retroaktiv lagstiftning tillämpas i kommande rättsfall (eller rättsmål 

som har anhängiggjorts men inte avgjort före lagens ikraftträdande): retroaktivitet 

betyder inte ingripande i redan avgjorda fall utan enbart att lagen tillämpas till rekvisit 

som har realiserats redan före lagens ikraftträdande. Men kan lagstiftaren ingripa i 

redan avgjorda rättsfall? 

Straffmålen är igen i särställning. Enligt § 105.2 finska grundlagen kan 

(allmän) amnesti utfärdas genom lag. Å ena sidan äger lagstiftaren inte befogenhet att 

besluta om benådning i enskilda fall: här tillkommer befogenheten republikens 

president som dock först måste inhämta utlåtande av högsta domstolen. 

Enligt min bedömning är allmän amnesti det enda fall där den finska 

grundlagen tillåter lagstiftarens ingripande i ett redan avgjort rättsmål på ett sätt som 

upphäver domstolsbeslutets konkreta rättsverkningar gentemot parterna. Min 

bedömning gäller både allmänna lagar och lagar in casu som beträffar enskilda mål. 

Bägge typer av lagar ingriper i den användning av dömande makt som enligt 

maktfördelningsprincipen tillfaller oavhängiga domstolar. 
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Här kunde man invända med hänvisning till demokratiprincipen. Borde inte 

lagstiftaren, parlamentet som det högsta statsorganet, ha rätt till att reagera med ny 

lagstiftning även på enskilda domstolsbeslut? Så har t.ex. enskilda beslut av högsta 

förvaltningsdomstolen i Finland lett till förändringar i skattelagstiftning. Står detta 

inte i fullständig harmoni med den parlamentariska lagstiftarens roll i en demokratisk 

rättsstat? 

Vi måste göra en viktig skillnad mellan två slags rättsverkningar av 

domstolars, i synnerhet de högsta domstolarnas, beslut: å ena sidan 

prejudikatverkningar med hänseende till kommande rättsfall och å andra sidan 

konkreta rättsverkningar gentemot parterna. Lagstiftaren har utan tvivel befogenheten 

att omintetgöra domstolsbeslutets prejudikatverkningar genom en allmän lag som 

tillämpas i kommande rättsmål. Men om lagstiftaren upphävde genom lag ett 

domstolsbesluts konkreta rättsverkningar, skulle den tränga sig in i ett område som 

maktfördelningsprincipen förbehåller oavhängiga domstolar. I Finland har man 

diskuterat möjligheten av en såkallad Vuotos-lag som skulle tillåta byggandet av den 

omstridda Vuotos-bassängen i Lappland trots ett beslut av högsta 

förvaltningsdomstolen där projektet inte ansågs uppfylla de villkor som vattenlagen 

ställer. Diskussionen har påvisat att distinktionen mellan en generell lag som tillämpas 

i kommande förvaltningsprocesser och en lag som upphäver de konkreta 

rättsverkningarna av en redan avslutad process åtminstone bland politikerna är allt 

annat än klar. Diskussionen tyder också på att maktfördelningsprincipen inte är så 

djuprotad i den finländska rättsliga och politiska kulturen som man ofta hävdar. 

Denna slutsats stöds av en proposition från 2005 där regeringen, för att få slut på en 

gränsbevakarsstrejk, föreslog en lag in casu som skulle ha upphävt de konkreta 

rättsverkningarna av ett beslut av arbetsdomstolen (RP 83/2005 rd). Propositionen 

hann dock inte ens behandlas av grundlagsutskottet innan regeringen av politiska - 

och inte konstitutionella – skäl återtog den. 

I betraktningen av icke avgjorda rättsfall är skillnaden mellan allmänna lagar 

och lagar in casu relevant. Vid allmänna lagar återkommer retroaktivitets-

problematiken. Lagförändringarna bör beaktas även i fall där rekvisitet har realiserats 

före förändringarnas ikraftträdande, om motsatta konstitutionella synpunkter såsom 

den straffrättsliga legalitetsprincipen eller egendomsskyddet inte motiverar en annan 

slutsats. Lagarna in casu bör bedömas i ljuset av maktfördelningsprincipen: En lag 

som skulle avgöra eller bestämma utslaget ett enskilt fall under behandling i en 

domstol skulle också intränga i det område som maktfördelningsprincipen förbehåller 

den dömande makten. Men, som den danska Tvind-saken påvisar, även en lag som 

beträffar en viss inte ännu påbörjad men dock sannolik rättegång kan ingripa i 

användning av dömande makt på ett sätt som strider mot maktfördelningsprincipen. 

En lag som avgör en individualiserad förvaltningssak är konstitutionellt problematisk 

på två grunder: lagstiftaren inkräktar både verkställande och dömande makts 

privilegier. Den danska Højesterets utslag beträffade en lag som berövade Tvind-

föreningen rätten att få statsbidrag till privata skolor. Højesteret argumenterade att 

lagen stred mot den konstitutionella maktfördelningsprincipen då den omöjliggjorde 

domstolsbehandlingen i en konkret förvaltningssak. 
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3 Uttalanden utanför lagstiftningsprocessen 

Som sagt, är den traditionella rättskälleläran klar på denna punkt: uttalanden av den 

lagstiftande eller verkställande maktens representanter beträffande anhängiga rätte-

gångar äger inget självständigt rättskällevärde, inte ens som får-källor. Jag skulle vara 

mycket förbehållsam även i att tolka sådana uttalanden som uttryck på gällande 

samhällsmoral eller rättsmedvetande och ge dem indirekt rättskällevärde i samband 

med dylika får-källor (eller reella hensyn, som man brukar säga i Norge). 

Men borde politiska beslutsfattare helt återstå från kommentarer eller har de 

rätt att delta i den diskussion som i en sund demokratisk rättstat omger lagskipning, 

även anhängiga rättegångar? Detta är en fråga där det är ytterst svårt men kanske 

också onödigt att dra en klar gränslinje mellan å ena sidan rättsliga kriterier och å 

andra sidan måttstockar som snarare hör hemma i den politiska kulturen och moralen. 

I Finland blev frågan aktuell då en före detta justitieminister, som nyligen har valts till 

utförande för grundlagsutskottet, upprepade gånger offentligt uttalade sin mening i 

ännu inte avgjorda rättsmål.  

Här måste man påminna om själva kärnan i domstolarnas oberoende: 

oavhängighet i enskilda rättsfall från påverkan av andra statsorgan, både den 

lagstiftande och verkställande makten. Mot denna bakgrund borde det vara klart att 

ministerns både offentliga och icke-offentliga försök att påverka ett enskilt rättsmåls 

utgång är klandervärt åtminstone ur den politiska kulturens och moralens synpunkt. 

Ministern bär det politiska ansvaret för lagförberedningen inom sin förvaltningsgren. 

Han äger förstås all rätt, även plikt, att följa med domstolarnas lagskipning, även i 

enstaka fall, först och främst förstås i fall med högt prejudikatvärde. När han bedömer 

behovet av en lagförändring kan ha också ta offentlig ställning till lagskipningen, även 

i enskilda redan avgjorda fall. Här är det inte fråga om konstitutionellt problematiskt 

ingripande i användningen av domsmakten utan konstitutionellt tillåtet och även 

förväntat deltagande i lagförberedning. En annan sak är uttalanden i anhängiga mål. 

Man kan kräva en viss återhållsamhet även i formuleringen av kritik i redan 

avgjorda fall. Om kritik framförs borde den motivera igångsättandet av 

lagförberedning och inte ifrågasätta domstolsbeslutets riktighet som uttryck för den 

gällande rätten. Riktighetsbedömningen tillfaller inte den verkställande eller 

lagstiftande makten, och de politiska beslutsfattarnas kritik av domstolarnas 

lagtolkning är ägnad att rubba den ställning som tillhör oberoende domstolsväsende i 

en demokratisk rättsstat. Låt oss hoppas att den hårda kritik som statsminister 

Lipponen framförde i riksdagen mot högsta förvaltningsdomstolens utslag i Vuotos-

fallet förblir en enstaka obetänksamhet i Finlands politiska och rättshistoria.  

Den före detta justitieministern försvarade sina uttalanden med hänvisning 

till yttrandefrihet som enligt honom tillhör även ministrarna. Argumentet övertygar 

inte. Då ministern tar ställning till en pågående rättegång, kan hans position inte 

jämföras med privatpersonerna: då ministern framträder i offentligheten kan han inte 

lösgöra sig från sin institutionella roll. Denna bedömning gäller oavsett hur offentliga 

uttalanden betraktas med hänseende till sådan ämbetsutövning som täcks av 

ministeransvaret. Ministern bör använda sig av sin yttrandefrihet inom gränserna för 

sin institutionella roll, gränserna som medbestäms av maktfördelningen och 

domstolarnas oberoende som kräver att domstolarna i sin lagskipning är fria av den 

verkställande maktens påverkningssträvanden. Kravet beträffar inte enbart politiskt 
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färgade mål – t.ex. straffmål där ministerns politiska bundsförvant eller opponent står 

under åtal – utan alla fall som domstolarna behandlar.  

Samma krav på återhållsamhet är motiverat med hänseende till den 

lagstiftande maktens representanter, i synnerhet dem som har valts till en framhävd 

institutionell position, såsom talmän eller utskottsordföranden. Då riksdagens 

vicetalman inkallar en presskonferens för att uttala sig i ett anhängigt rättsmål där 

hans systerdotter är part överskrider han i min mening klart det som kan anses 

passande i hans institutionella roll. Här hänvisar jag till en händelse i Finland i 2004. 

Det är inte förvånande att FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i sin rapport från 

2004 var bekymrad över domstolarnas oberoende i Finland:  

The Committee notes with concern the overt attacks made by political 

authorities (members of the Government and Parliament) on the competence 

of the judiciary with a view to interfering in certain judicial decisions. The 

State party should take action at the highest level to uphold the independence 

of the judiciary and maintain public trust in the independence of the courts 

(arts. 2 and 14 of the Covenant). CCPR/CO/82/FIN, para 13. 

Jag kan helt instämma i referentens tes 6: ”Domstolene må – som andre centrale 

offentlige institutioner – tåle kritik i den offentlige debat.” Den offentliga 

diskussionen spelar ju en väsentlig roll i den demokratiska kontrollen av 

domstolsväsendet en demokratisk rättstat. Men jag skulle kanske förhålla mig litet 

mera återhållsamt än referenten i sina efterföljande teser till kritik från de politiska 

beslutsfattarnas sida, vad gäller både ännu anhängiga och redan avgjorda mål.  




