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Till statsrådet Reidunn Laurén

Genom beslut den 19 december 1991 bemyndigade regeringen statsrådet
Laurén tillkalla kommitté med högst tio ledamöter med uppdragatt atten

fråganutreda grundlagsskydd för äganderätten frågansamtom m.m. om
vidgade möjligheter till domstolskontroll.

Med stöd detta bemyndigande utsågs den 7 januari 1992 hovrätts-av
presidenten Carl Axel Petri till ordförande. Till övriga ledamöter utsågs
den 23 januari 1992 riksdagsledamoten Ylva Annerstedt fp, numera
advokaten Ulf Brunfelter nyd, dåvarande riksdagsledamoten Odd
Engström tredje vice talmannen Bertils, Fiskesjö c riksdags-samt
ledamöterna Birger Hagård Rolf Nilsonm, L. Thagev, G Peterson
s, Yvonne Sandberg-Fries ochs Ingvar kds.Svensson Den 10
februari 1993 entledigades Odd frånEngström uppdraget ledamotsom av
kommittén. Till ledamot utsågs dag docenten Björn Sydowny samma von
s.

i kommittén förordnadesSom den 23 januari 1992experter numera
kanslirådet Håkan Berglin och expeditionschefen Göran Regner.numera

27 januari 1992 förordnadesDen hovrättspresidenten Bo Broomé att vara
i kommittén. Professorn Aleksander Peczenik förordnades den 24expert

april 1992 i kommittén. Den 17 augusti 1992 förordnadesatt expertvara
också professorn Nils Stjemquist att expert.vara

Till biträdande sekreterare kommittén förordnades den 31 januari
1992 hovrättsassessorn Anna-Karin Lundberg. Till sekreterare för-

5 februariordnades den l992 byråchefen Persson.Göran
tillföra kommittén sakkunskap från berörda fackdepartementFör haratt

till knutitskommittén referensgrupp bestående hovrättsassessornen av
Utbildningsdepartementet, kanslirådetLars Borg, Madeleine Holst och

hovrättsassessorn Henrik Lagergren, Miljö- och naturresursdepartementet,
kammarrättsassessom Liljegren, Näringsdepartementet,Ronald kansli-
rådet Eskil Nord, Finansdepartementet hovrättsassessorn Mariannesamt
Tejning, Arbetsmarknadsdepartementet.

Kommittén har antagit Fri- och rättighetskommittén.namnet
Kommittén får härmed överlämna Fri- rättighetsfrågor.betänkandet och
Betänkandet resultatet uppgörelse mellan företrädarna förutgör av en

socialdemokraterna, samlingspartiet, folkpartietmoderata liberalerna och



SOU 1993:40

reservationer.avgivit någradärför inteledamöter harcenterpartiet. Dessa
Ulfledamöternareservationerfogas däremotTill betänkandet av

Nilson och Ingvar Svensson.Brunfelter, Rolf L.
yttranden.särskildahar avgivitBirger Hagård och Ingvar Svensson

fortsätter sitt arbete.Kommittén

april 1993Stockholm i

Carl Axel Petri

Bertil FiskesjäUlf BrunfelterAnnerstedt}7va

Thage PetersonNilson GRolf L.HagårdBirger

SydowBjörnSandberg-Fries Ingvar SvenssonYvonne von

Göran Persson

LundbergAnna-Karin
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Innehållsförteckning

DEL A

Förkortningar 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sammanfattning 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Författningsfärslag 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Inledning 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 Våra direktiv 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2 Utredningsarbetet 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Rättighetsregleringens utveckling 35. . . . . . . . . . . . .

3 Egendomsskyddet 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Äldre3.1 bestämmelser och förslag 39. . . . . . . . . . . . . .3.2 Regeringsformen och dess förarbeten 40. . . . . . . . . .3.3 Frågans fortsatta behandling i riksdagen 43. . . . . . . . .3.4 Den innebördennärmare 2 kap. 18 § RF 43av . . . . . .3.4.1 Vem skyddas bestämmelsen 43av . . . . . . . . .3.4.2 Mot bestämmelsen skydd 44ettvem ger .. . . .3.4.3 Vilka slags åtgärder omfattas bestämmelsen 46av
3.5 Grundlagsbestämmelsens tillämplighet vid olika for-

rättsenliga ingrepp. En genomgång författ-mer av av
ningsbestämmelser berör egendomsrätten 47som . . . . .3.5.1 Expropriationslagen 1972:719 48. . . . . . . . .3.5.2 Plan- och bygglagen l987:10 50

. . . . . . . . . .3.5.3 Naturvårdslagen 1964:822 57. . . . . . . .. . . .3.5.4 Lagen 1987:l2 hushållning med natur-om
59resurser m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5.5 Miljöskyddslagen 1969:387 59

. . . . . . . . . . .3.5.6 Lagen 1987:11 exploateringssamverkan 60om .3.5.7 Väglagen 1971:948 60. . . . . . . . . . . . . . . .3.5.8 Lagen 1939:608 enskilda vägar 61om . . . . . .3.5.9 Vattenlagen 1983:291 61. . . . . . . . . . . . . .3.5.1O Minerallagen l991:45 62. . . . . . . . . . . . . .3.5.11 Lagen 1988:950 kulturminnen 63om . . . . . . .
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Sammanfattning

Vi i detta betänkande våra övervägandenpresenterar och förslag i
fråga skyddet för de medborgerliga fri- och rättigheterna och iom
fråga lagprövningsrätten Del vårtA ställningstagande tillsamtom
frågan inkorporering Europakonventionen i svensk rätt Delom av
B.

våra direktivI uttalades vi borde ha frihet olikaatt stor att ta upp
frågor på de områden uppdraget avsåg. I direktivensom anges
emellertid vissa särskilda frågor vi borde gå in på i syfte attsom
förstärka den enskildes rättssäkerhet. Först nämndes därvid tillrätten
enskilt ägande grundläggande betydelse för vårtsom anges vara av
samhällssystem. Trots det har äganderätten inteännu fått något
starkare skydd i regeringsformen. ansågsDet därför angelägetsom

skyddet för äganderätten skrivs in i grundlagen påatt ett ut-mer
tryckligt försätt än närvarande. Det framhölls emellertid det äratt
ofrånkomligt vissa inskränkningar måste få igöras äganderätten.att
Vi skulle försöka utforma regel så distinkt och precistetten som
sätt möjligt vilka inskränkningar skall tillåtna.som anger som vara
Vidare konstaterades skyldigheten erlägga skatter och avgifteratt att
till och kommun har beröringspunkter med frågan vilka in-stat om
skränkningar i äganderätten kan Vi borde därföraccepteras.som
försöka klarlägga beskattningsmakzens direktivenI uttaladesgränser.
vidare rätten driva näring och utöva yrke såär grundläggandeatt att
i fritt samhälle även borde överväga inte ochett att närings-om
yrkesfiiheten borde grundlagsskydd. Enligt direktiven har denettges
s.k. föreningsrättennegativa också betydelser för närings- och
yrkesfriheten. Vi borde därför överväga även denna skullerättom

ökat grundlagsskydd detta måste vägas bl.a.ett värdetmotges men
upprätthålla principen avtalsfrihet. Vi borde ocksåatt taav om

ställning till frågan Europakonventionen bör införlivas medom
svensk rätt. Lagprövningsrätten har nära samband med fri- ochett
rättighetsskyddet. Vi borde således även överväga förutrymmetom
lagprövningsrätten skall vidgas. Vad i första hand skullesom
övervägas kravet på uppenbar motstridighet med över-var om en
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gäller i fråga lagarenligt kap. 14 RFförfattning 11 §ordnad omsom
möjlighetmildras. Enskall bort ellerförordningaroch tas somannan

domstolsinstansernanågon de högstakunde övervägas att avvar ge
ytterligareEttlagprövningsrâtten.behörighet utövaexklusiv atten

formtillskapa någonkunde övervägasalternativ att avvarsom
uppgift.författningsdomstol med denna

vii direktiven haruttryckligen nämndesdessa frågorUtöver som
regeringsformenrättighetsregleringen ifn— ochdet iockså prövat om

till utbildning,till liv,grundlagsskydd förbör införas rättenrätten
Viför allemansrätten.fackliga rättigheterarbete ochtillrätten samt

rättighetsbegränsande lagstift-förfarandet vidocksåhar prövat om
förändras.behöverning

Egendomsskyddet

kanpâ något sättlagstiftninggenomgång dengjortVi har somaven
lagstiftningfunnit dendärvidVi haregendomsrätten.berörasägas att

enskildesför denstarkt skyddi dagi Sverigegäller ettgersom
likaintedäremotför egendomsrätten ärGrundlagsskyddetegendom.

i vårt land.starkt utvecklat
vuxit framharför egendomsrättentill skyddrättsregler vi harDe

förstsådan aktualiseradesgrundlagsregel. Enstödutan av en
regerings-nuvarandealltsedan deni och för sighar1940-talet. Det

värdefulltdet ärbred enighetrått attformens tillkomst attom
regelinnehållerrâttighetskapitletfri- ochregeringsformen i omen

Frågan hurtill sin egendom.enskildesför den rättskydd om
varit omdisku-dockgrundlagsskydd harböromfattande detta envara

tid.fråga under långterad
i regerings-egendomsskyddetbestämmelsennuvarandeDen om

expropriation ellersikte på ingreppendast annatformen tar genom
från denegendomÖverföringardvs. tvångsvisaförfogande,sådant av

ibegränsningarsådanainteomfattar däremotStadgandetenskilde.
egendomsin fastautnyttja främstmöjligheterenskildesden att som

ellernaturvårdslagenplanlagstiftning,ibestämmelserföljer t.ex.av
miljöskyddslagstiñning.

regeringsformen bordehävdatsdiskussionen haroffentligadenI att
skallegendomenskildesdenprincipiell regelinnehålla attomen

möjlighetfall måste ägai vissadet allmännaokränktlämnas attmen
viss egendom.användningenegendom eller reglerai anspråkatt ta av

ivid ingreppersättningsprincipernahävdatshar vidareDet att annans
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egendom på klarare sätt än vad falletett är borde skrivas insom nu
i grundlagen. Slutligen har också hävdats den svenska allemans-att
rätten är betydelse för allmänhetensstor möjligheter fåsom av att
tillgång till för rekreation också bordenaturen grundlags-ettges
skydd.

Vi är inom kommittén eniga bestämmelserna i Europakon-attom
ventionen skall betraktas grundläggande åtagandeett ochsom

också för Sverige. Genomnorrnsystem Europakonventionenatt nu
föreslås bli inkorporerad i svensk tillgodosesrätt i princip de ovan
angivna kraven på hur grundlagsbestämmelse egendoms-en om
skyddet bör utformas.

Europakonventionens ofta allmänt hållna principer tolkas i första
hand konventionsorganen, dvs. Europakommissionen och Europa-av
domstolen. fleraAv avgöranden från dessa tolkningsinstanser kan den
slutsatsen dras innehållet i den nationellaatt rätten är deen av om-
ständigheter ligger till grund för tolkningen konventionsbe-som av
stämmelsen. Om det således införs regel i vår regeringsformen
beträffande egendomsskyddet slår fast de principersom som
konventionsbestämmelsen vill skydda kan utgå ifrån dennaattman
regel kommer beaktas konventionsorganenatt vid prövningenav av
eventuella mål Sverige i framtiden.mot

Vi har denna bakgrund funnit detmot är önskvärt iatt att rege-
ringsformen närmare precisering det egendomsskyddge en av som
Europakonventionen Vi därför det finns skäl ävenatt attanger. anser
låta rådighetsinskränkningar avseende mark och byggnader omfattas

grundlagsskyddet. Det gäller vidare i regeringsformen slå fastattav
skall ha tillgång tillatt enligt allemansrätten. En sådannaturenenvar

regel är inskränkning i de normalprinciper äganderättenen om som
eljest gäller i värt samhälle, dvs. bl.a. medborgarnas egendom äratt
tryggad ingen kan tvingas avstå sinatt egendom till detgenom
allmänna eller till någon enskild expropriation eller annatgenom
sådant förfogande eller inskränka användningenatt mark ellerav
byggnad när det krävs för tillgodoseutom angelägna allmännaatt
intressen.

I regeringsformen bör således föreskrivas ingrepp iatt annans egen-
dom expropriation eller sådant förfogande ellerannatgenom genom
inskränkningar i rätten använda mark eller byggnaderatt endast får
ske för tillgodose angelägna allmänna intressen.att Den närmare
innebörden begreppet angelägna allmänna intressen inteär möjligav

precisera. Det slutliga ställningstagandetatt till vad är ettsom
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fall i politiskafrån fall till denintresse får görasangeläget allmänt
vigenomgång harvill här framhålla denVibeslutsprocessen. att som

egendomingrepp iförfattningar tillåtergjort gällande annanssomav
i fråga dennapå något sätt sättagivit anledninginte har attoss

uppfattning anpassad till devår väldenna enligtlagstiftning ärutan
sammanhang.sig gällande i dessaallmänna intressen görsom

lagstiftning kommer såledesbefintligförhållande tillRättsläget i
vidersättning föreskrivastillLiksom hittills bör rättförskjutas.att

tidi-förfogande.sådant Somexpropriation elleringrepp annatgenom
rådighetsinskränk-uppfattningvår ävenredovisats dethar är attgare

grundlagsbe-bör omfattasoch byggnaderningar avseende mark av
härmed böregendomsskydd. konsekvens även rättenIstämmelsen om

grund-rådighetsinskrânkningarersättning vid sådanatill ettges
grundlagsbestämmelsen rättvår uppfattning börlagsskydd. Enligt om

huvudprincipermedutformas i enlighet deersättning i dessa falltill
rådighetsinskrånkningar i svenskersättning vidgäller i frågasom om

rådighetsinskränkningarersättning vidtillrätt. rätten ettAtt gesnu
itill ersättningsåledes i sig inte rättengrundlagsskydd innebär att

gäller.till vad redani förhållandefall utvidgasdessa nusom
omdiskuterad hur ersätt-varit ärfråga länge harEn annan som
skall bestämmas. Denexpropriativa ingreppningen vid t.ex. nu-

anvisning häromingenregeringsformenbestämmelsen ivarande ger
uppfattning tidigaredenvanlig lag. Vi delarhänvisar tillutan som

lämpligt ellervarkensammanhang det äri dessaofta har framförts att
ersättning skallvilkaprecisera efteri grundlagönskvärt att normer

ersättningsbestämmelsernautformningenbestämmas. Den närmare av
Enligt våri vanlig lag.alltjämt skevår meningsåledes enligtbör

ändringar i deföreslåskälinte någrafinns det hellermening att nu
omfattassituationeritill ersättning dereglerarlagar rätten somsom

grundlagsbestämmelsen.föreslagnadenav
kan detför allemansrättengrundlagsskyddetVad gäller synas vara

svenskdefinierad i rättklartdenna inte ärproblem utanattett
tolkningarmotsatsvisafrämstinnehållfår sittallemansrätten genom

dock innebördenmeningvår ärstraffstadganden. Enligtvissa avav
inrotatså välkänd och allemansrättenså väl ärallemansrätten ett

inskrivanågot hindersvenska folkethos detbegrepp mot attatt
lämpligföreligga. Enkanregeringsformen inteidenna rätt anses

egendoms-grundlagsbestämmelsenifunnitlösning har att omvara
tillförsäkras sinenskildedenden rättsärskiltskydd att somange

allmänheten nyttjarnågot hinderinteegendom utgör naturenmot att
följer allemansrätten.vadenligt avsom
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Beskattningsmaktens gränser

har rått enighetVi erinrar här till början det sedan längeatten om
måste utformas pårättighetsskyddet i regeringsformen ettattom

till några förskjutningar i detsådant sätt det inte upphovatt ger
enligt vår uppfattningvanliga politiska maktsystemet. Detta blir

börjar diskutera grundlagsregleringsärskilt aktuellt när en avman
för beskattningsmakten. torde få instrumentDetgränserna somvara

genomförandet politiska viljan justså viktiga för denär somav
beskattningsrätten.

behov i grundlagenVi har ändå det finns någotövervägt attavom
skattelagstiftning skulle kunnainföra skydd sådan sättasett mot som

då främst med hänsyn tilli fråga från konstitutionell synpunkt och
förVi har emellertidskyddet för den enskildes egendom. stannat att

bestämmelse.inte föreslå någon sådan
i 2 10 andra stycketVi bestämmelsen kap. §har även övervägt om

effektivskattelagstiftning tillräckligtförbud retroaktiv ärRF motom
förändras. Enligt vår uppfattninghärom borde äreller reglernaom

för den nuvarande regleringenåberopades till stödde argument som
erhållitutformning bestämmelsen haralltjämnt hållbara. Den som

också lämpligt avvägd.synes vara
defini-i grundlagen föra inVi har slutligen också övervägt att en
sighar emellertid visatbegreppen skatter och avgifter. Dettion attav

skattebegreppetsvårt utforma definitiondet mycketär att somaven
samtidigtskatteforrnernatäcker alla de olika existerande ensom

förnågorlunda enkel och klarsådan definition måste att systema-vara
lämpligfinnaregeringsformens regelsystem.tiskt in i Att enpassa

eftersomsig svårarevisat ändefinition för avgiftsbegreppet har
skattebegreppet ävenflytande inte baragränserna är motutanmot ren

funnittjänst. Vi harprissättning för eller attsammantagetenen vara
skälstarkare debetydligt ängrundlagsregel ärskälen sådanmot en

fram någotfrån läggaavstår därförför sådan. Vikan tala attsom en
förslag del.i denna

yrkesfrihetenNärings- och

principidetnäringsområdet utgår frånlagstiftning påGällande att
näringlandet drivahär ifrihet för svenska medborgareråder full att

omfattandevuxit frammindre har detoch yrke. Inte destoutöva en
tillkommitreglering har dock inteområde.reglering på detta Denna
etableradeför skydda de redanhindra konkurrens ellerför attatt
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näringsidkarna denna har framför tillkommitallt förutan att
tillgodose säkerhets-, hälsovårds- arbetarskyddsintressen.och

Närings- och yrkesfriheten enligt vår mening såär grundläggandeav
betydelse för det moderna samhället detta bör föranledaatt att
närings- och yrkesfriheten skydd i fri- och rättighetskapitletettnu ges
i regeringsformen. Tidigare försök till grundlagsstiftning på detta
område har misslyckats främst beroende på de föreslagna be-att
stämmelsema har varit alltför allmänt hållna. Detta problem kvarstår.
Vi emellertid det finns särskilt i närings- ochatt ett momentanser
yrkesfriheten lyftas frambör lämplig utgångspunkt försom som en

grundlagsbestämmelse. den s.k. likhetsprincipen, kanDet ären som
innebärasägas alla skall ha möjlighet konkurrera likapå villkoratt att
förutsättningunder de i övrigt uppfyller de krav kan ställasatt som

på kompetens. Det måste emellertid i fortsättningenäven finnast.ex.
möjligheter föreskriva inskränkningar ide närings- och yrkes-att
friheten från allmänna utgångspunkter bedöms angelägnasom som av
hänsyn till miljö, säkerhet, utbildning och andra liknande intressen.
Vi föreslår därför grundlagsbestâmmelse innehåll be-atten av
gränsningar i driva näringrätten och utöva yrke endast får införasatt
för skydda angelägna allmänna eller enskilda intressen och aldrigatt
i syfte enbart ekonomiskt vissa eller företag.att gynna personer

genomgång vi har gjort de författningsbestämmelserDen som av
på något sätt kan innebära inskränkning i närings-ochsägassom en

yrkesfriheten inte föranlett någothar förslag från vår sida änannat att
vi förelår det i grundlagsbestämmelsen införs uttryckligtatt ett
grundlagsstöd för den lagreglering gäller i frågasom om samernas
renskötselrätt.

tillRätten arbete

Vi ställt frågan det skulle gå skapahar stadgandeatt ettoss om om
till rättsligt bindanderätten arbete har karaktären föreskriftsom av en

till skillnad från det målsättningsstadgande i dag finns i kap.lsom
2 Vi har emellertid kommit fram till det inte möjligt§ RF. äratt att
i grundlagen föra in regel alla medborgare rättgaranteraren som en
till arbete. Vi inte heller funnit möjligthar det i regeringsformenatt
slå fast någon undre för det allmännas skyldighetgräns skapaatt
sysselsättning eller bidrag vid arbetslöshet. Vi avstår därför frånutge

lägga fram något förslag i denna del.att
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Skydd för fackligade rättigheterna

Vi framhåller fackliga fri-de och rättigheterna främst strejk-att -
rätten utgör väsentlig del de medborgerliga fri- rättig-ochen av-
heterna. fackliga fri- och rättigheterna har emellertid,De med undan-

flit strejkråtten, skyddats vanlig lag och inte uttryckligentag genom
i grundlagen eftersom det förhållandenrör mellan enskilda parter.
Naturligtvis traditionella fri- rättigheternahar de och i grundlagen -
föreningsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten storm.m. -
betydelse för skyddet fackliga fri-även och rättigheter. Vi harav nu
diskuterat uttryckligt skydd för de fackliga fri- och rättig-ettom
heterna, det redan finns för strejkrätten, införas iutöver börsom
grundlagen. Då för närvarande pågårdet översyn den arbets-en av
rättsliga lagstiftningen, vilken omfattar frågor skyddöversyn även om

fri-för de fackliga och rättigheterna, har vi emellertid funnit att man
bör avvakta med ställningstagande till eventuellt grundlags-ett ett
skydd för dessa rättigheter.

negativa föreningsfrihetenDen

område där behovet reglering den negativa förenings-Det en avav
friheten främst diskuterats förhållandena på arbetsmarknaden, dvs.är
förhållanden mellan enskilda. Sådana regler saknas emellertid även
på områden utanför arbetsmarknaden.

Vi kommit fram till det inte praktiskt möjligt ihar äratt att
skyddet för dengrundlag in generell reglering negativata en av

föreningsfriheten med tanke på de konsekvenser sådan regleringen
få såvitt förhållandet enskilda. skulle i så fallskulle mellan Manavser

ändå helt kunna överblicka verkningarna regelsystemetutan att av --
vilkatvingas till reglering så detaljerat beteendenangav somen som

förbjudna och vilka påföljder skulle knytas till de uppställdavar som
förbuden till följd sin omfattning svårligen kundedenatt av rymmas
inom rimligt tilltagenen ram.

ytterligare problem skulle uppstå den negativaEtt som om
föreningsfriheten skrivs in i grundlagen hur denna skall förhållaär

avtalsfrihet. grundlagsregleringsig till principen En denom av nega-
frågantiva föreningsfriheten nämligen upphov till denna skallomger

exempelvisinnefatta förbud vissa avtalsklausuler,mot typer avanses
s.k. organisationsklausuler. Vi principen avtalsfrihetenattanser om

så viktig denna inte bör inskränkas i de fall dåär änatt annat
avtalsfriheten klart missbrukas. enligt vår mening inte möjligtDet är
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på lämpligt denna avgränsning i grundlagsregel.sätt göraatt ett en
Vi avstår således från lägga fram några förslag till regleringatt av

den negativa föreningsfriheten i grundlagen.

till utbildningRätten

Rätten till utbildning för inskriven i 2är närvarande 1 kap. RF§ som
målsättningsstadgande. Något krav på viss utbildning kan denett en

enskilde inte framställadock med stöd detta stadgande. Vi harav
funnitemellertid till utbildning bör starkare skyddrättenatt ettnu ges

i grundlagen i form rättsligt bindande föreslårgaranti. Viettav
således det i regeringsformen förs in stadgandet tillrättenatt ett om
utbildning för varjerätt barn kostnadsfritt erhålla grund-attsom ger
läggande utbildning i allmän skola. Rättigheten den rättmotsvaras av
till grundskoleutbildning följer den nuvarande skollagen.som av

givetvis vikt förDet är den enskilde han kan erbjudasstor attav
utbildningäven den i grundskolan. allmännaän Detannan som ges

således eftersträvar medborgarna skall ha tillgång också till högreatt
utbildning, framför allt alla gymnasieskolansökande till skallatt
beredas sådan undervisningsplats. Någon ovillkorlig till vissrätt en
gymnasieutbildning kan den enskilde eleven dock inte sägas ha i dag,
då skollagen medger urval mellan behöriga sökande till de olika
gymnasielinjerna. Vad gäller högskoleutbildning så föruppställs
tillträde till sådan utbildning krav på allmän behörighet i flestaoch de
fall särskild behörighet. därför föräven Det skulle leda långt att
i grundlagen föra in rättsligt bindande stadgande tillrätt ävenett om
högre utbildning. lämpligtVi har emellertid funnit det i grund-att
lagen uttryck för den skyldighet ligger på det allmänna attge som
även till det finns möjlighet erhålla högre utbildning änatt attse
grundskoleutbildning landet.i

Vad gäller föräldrarätten har kommit till den slutsatsen denatt
inte finns skäl särskilt grundlagsfästa denna. Vi erinraratt attom
föräldrarätten tillkommer positivt uttryck i svensk rätt våragenom
förslag till inkorporering Europakonventionen.av

Rätten till liv

Den grundläggande de mänskliga rättigheterna tillär rättenmest av
liv. Vi därför fråganhar tagit till liv skall erhållarätten ettupp om
särskilt skydd i fri- rättighetskapitlet i regeringsformen. Vioch har
emellertid funnit befintlig lagstiftning väl de kravatt motsvarar som
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kan ställas i rättsstat. Vi lägger därför inte fram några förslag ien
denna del.

Formerna för rättighetsbegränsande lagstiftning

Vi har även övervägt formerna för rättighetsbegränsandeom
lagstiftning behöver förändras på något sätt. Vad vi närmast har
funderat på är det skall införas krav på kvalificerad majoritetettom
för sådana lagstiftningsåtgärder.

Vi har emellertid funnit förfarande med kvalificerad majoritetatt ett
lagtekniskt vållar problem. sådantEtt problemrent hurärstora man

i grundlagen på lämpligt skall kunnasätt avgränsa de frågorett som
skall omfattas kravet på kvalificerad majoritet. Det är nämligenav
inte rimligt varje begränsning fri- och rättigheternaatt skallav
omfattas sådant krav. Vi har därför övervägt kravet påettav om
kvalificerad majoritet endast skulle gälla vid inskränkningar störreav
betydelse eller vid lagförslag inskränker i fri- och rättigheternassom
väsentliga innehåll. Vi har dock funnit sådan avgränsning bliratt en
så oklar iden praktiken inte kan fås fungera.att att

Tveksamhet kan också uppstå huruvida lagförslag innebär be-ett en
gränsning rättighet, det innebär minskar rådandeattav en om man en
begränsning eller det endast innebär neutrala ändringar. För attom
undvika detta tolkningsproblem kan naturligtvis låta allaman
lagförslag med ändringar falla in under det kvalificerade förfarandet.
Följden härav blir emellertid mängd lagförslag skulle kommaatt en

kandrabbas detta förfarande, vilket medföraatt riksdagenattav
många gånger blir handlingsförlamad.

Vi det även principiellt finns skäl införaatt rent mot att ettanser
krav på kvalificerad majoritet vid rättighetsinskränkande lagstiftning.

sådantEtt förfarande skulle nämligen utgöra från majori-ett avsteg
tetsprincipen, är grundläggande inslag i den politiskaettsom
demokratin. Vi lägger därför framinte något förslag till lagändring
i denna del.

Lagprövningsrätten

Vår utgångspunkt när det gäller frågor medborgerliga fri- ochom
rättigheter är inskränkningar i dessa rättigheter endast fåratt göras
för tillgodose ändamål godtagbara iär demokratisktatt ettsom
samhälle och aldrig gå utöver vad nödvändigtär med hänsyn tillsom
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föranlett den. sådant medför meddet ändamål har Ett synsättsom
till effektiv och verksam lag-nödvändighet möjligheternaatt en

på olikamåste Vi klara detta kan skeprövning är över attgaranteras.
sätt.

alternativet inrättai enlighet med direktivenVi har övervägt att en
exklusiv behörighet grund-särskild författningsdomstol med prövaatt

intresse från konstitutionelllagsenligheten beslut ärsom avav
särskildemellertid funnit medsynpunkt. Vi har att ett system en

förena rättighets-författningsdomstol svårt med kravetär attatt en
politisk förs till ickefår innebära makt överreglering inte att

centralisering normkontrollenRedan denpolitiska av somorgan.
blir aktuellt med politiskinnebära detskulle gör attsystemet mera en

skulle i sin kunnadömande verksamheten. Detstyrning den turav
politiska och den dömandeonödiga spänningar mellan denleda till

till med befarad politiseringsvårt komma rättamakten. Det är att en
lämpligt förkonstruerasådan domstol ett systemattgenomav en

ifrån resultatetkan inte kommatillsättning dess ledamöter. Man attav
politisk-juridisk prövningform blandadlätt kan bli någon ettavav

enligt vår meningeftersträvar. anförda utgörslag vi inte Det nusom
författningsdomstol i vårt land.skäl införandetmotett tungt av en
framförts särskild för-invändning harEn mot enannan som

förse med till-det skulle bli svårt denfattningsdomstol är attatt
arbetsuppgifter.räckliga

domstolar och för-komplikation med ordning därEn enannan
frågortvingade hänskjuta allavaltningsmyndigheter skulle attvara

författningsdomstol skulle dettanormkontroll till attvaraenom
avseende påavsevärd fördröjning medsannolikt skulle medföra en

sådan fråga uppkommit.mål eller ärenden däravgörandet de enav
ofta åberopadetidigare i dessa sammanhangSlutligen tillkommer det

skulle innebära heltförfattningsdomstol ettargumentet att en
kan bortserättskultur. Vi intefrämmande inslag i vår att mananser

inte någonEnligt vår mening det hellerfrån ärdetta argument. av
domstol utför lag-betydelse vilken instans elleravgörande typ av som

lämnasprövningsuppgiften det viktiga vilketär utrymmeutan som
slutligen förinom. Vi har därfördessa instanser attstannatatt agera

särskild författnings-inrättafram något förslaginte lägga attom en
domstol.

Europakon-anförts föreslår i detta betänkandetidigareSom att
Emellertidvanlig lag.i svensk rättventionen inkorporeras gergenom

då vi föreslårsärskild betydelseockså konventionenvi nyttetten
får meddelas iföreskrifter interegeringsformenstadgande i attom
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strid med konventionen. Därigenom blir det klart markerat att
konventionens regler inte skall kunna åsidosättas stiftadgenom senare
lag. Vi det bör ankomma på lagstiftaren löpande tillatt attanser se

den inhemska rätten överensstämmer konventionenatt med även
sedan denna inkorporerats i svensk rätt. De svenska domstolarnas och
myndigheternas tolkning konventionen bör därför göras medav
försiktighet och lagstiftaren skall i fortsättningenäven ha det primära

för rättsreglerna inte kommer i konfliktansvaret med konventio-att
Således bör efteräven inkorporering Europakonventionennen. en av

den nuvarande balansen mellan den lagstiftande och den dömande
makten upprätthållas. Vi vill emellertid framhålla lagprövningenatt
i fortsättningen även måste innefatta prövning Europa-gentemoten
konventionen.

Vi har vidare övervägt lagprövningen skall bestå i sinom nuvaran-
de utformning eller det finns skäl för utvidga de råttstillämpan-attom
de lagprövningsrätt borttagande det s.k.organens genom av uppen-
barhetsrekvisitet, vilket ibland har kritiserats.

harDet således hävdats otillfredsställandedet är tvådeatt att
högsta skall åtnjuta felmarginalstörre än andrastatsorganen en norm-
givande detnär gäller föreskrifts förenlighet med över-organ en
ordnad författning. Riksdagen lika väl alla andra offentligasom organ
är bunden gällande rätt. Emellertid enligtär grundlagen riksdagenav
den främste lagstiftaren. Endast riksdagen kan stifta grundlag och
vanlig lag. Detta talar för det riksdagenår den instansäratt som som
är bäst ägnad pröva viss lagföreskrift är grundlagsenligatt om en
eller ej. Normalt kan givetvis utgå från statsmakternaatt utanman
vidare följer grundlagens bestämmelser. lagprövningen kontroll-som
medel därförär endast tänkt verka säkerhetsanordningatt som en som
utlöses i sällsynta fall då lagstiftningen inte utgjort tillräckligtett
skydd för fri-de medborgerliga och rättigheterna.

Genom den ordningen domstolarna myndig-nuvarande har och
heterna inte politiska maktfaktorer. harfått någon ställning Desom
härigenom förtroendekapital,möjligheter utnyttja oförbrukatatt ett

ingripande undantagsvis måstenär till fri- rättigheternas skyddochett
ske. Vi finner således nuvarande ordningen med kravdenatt
uppenbar ochmotstridighet föreskrift i eller förordningmellan lag
överordnad författning för åsidosättande lagen eller för-att ett av
ordningen skall få ske motiverad. därförär Vi föreslår inga ändringar
vad gäller den materiella regleringen lagprövningsrätten.av
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EuropakonventionenInkorporering av

tillämplig i svensk rätt. Dettai inte direktEuropakonventionen dagär
därfördet naturligtViovanlig ordning i Europa.år attanseren

sådan åtgärdmed svensk Enkonventionen rått.införlivarSverige nu
dessför svensk och klargörbetydelse rättkonventionensmarkerar

direktuttryckligt underlagocksåskapasDärigenom attettstatus.
rättstillämpandedomstolar och andravid vårakonventionentillämpa

myndigheter.
Europakonventionen ärinförlivandeförviktigtEtt ettargument av

antalGenomingår i den s.k. EG-rätten.också denna ettatt av-
rättigheterna i Europakon-fri- ochEG-domstolen hargöranden av

grundläggandeerkännasgradvis kommitsålundaventionen att som
skallEES-samarbeteGenomrättsprinciper inom EG-rätten. ett

ochinförliva EES-avtaletgällerområden samarbetetSverige på de
SverigeEES-avtalet harsvensk rätt. Genommeddärmed EG-rätt

i avtaletde bestämmelsertolkaförbundit sig motsvarasatt avsom
tilltolkar dessa. RedanEG-domstolenpå sättEG-rätt samma som

tillämpligEuropakonventionenfår såledesEES-avtaletföljd ansesav
befästsförhållandeEG-rätt. Dettaområdenpå de motsvaras avsom

kommeri då EG-rättenmedlemskap EGeventuelltytterligare vid ett
Europakonventionenordning därSverige. sådandirekt i Engällaatt

EG-rätt änområdeninom defår motsvarasstatus avsomen annan
olämplig.områden finnerinom andra

Europakonventionen börjustfråga sig varförnaturligtviskanMan
andra konventionerfallet medså intemedan ärinförlivas i svensk rätt

sig emellertidEuropakonventionen skiljerrättigheter.mänskligaom
dess rättigheterkonventionerinternationellafrån övriga attgenom

förmaterielldå grundar rättdomstol devidgällandekan göras en
tillämpning och verk-konventionensenskilde ochden attgenom

förhållanden harjuridisk grund. Dessastriktpåställande bygger en
effektivasteabsolutdenEuropakonventionen ärmedförtockså att

rättigheter.mänskligaskyddagällerdetkonventionen när att
åtagandena i dennabestämmelser hurfinns ingakonventionenI om
dualistiskaPå grund vårti nationell rätt.uppfyllas systemskall av

införlivandet. Vilagstiftningsakt för ettdock attdetkrävs anseren
inkorporeringEuropakonventionen bör skeinförlivande avgenomav

konventionen i lag.
utformningenförbetydelsehaftEuropakonventionen har stor av

konventionen ochratificeringVidlagstiftningen.svenskaden av
genomgångar denföretagittilläggsprotokoll hardess avmansenare
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ilagstiftningen för förvissa sig denna stårsvenska attatt om
överensstämmelse med konventionen. Sverige har därefter löpande

lagstiftning isin till konventionens regler samband medanpassat nya
följd från europeiskalagförslag eller till avgöranden de konven-av

tionsorganen. för denna utredning har även vi gjortInom ramen en
översiktlig genomgång svensk lagstiftnings överensstämmelse medav

funnit lagstiftningkonventionens regler och praxis. Vi har svenskatt
svårigheterstår i överensstämmelse med Europakonventionen. Några

inkorporera konventionen vi därför inte föreligga.att ser
ställning frågan vilken Europakon-Vi har också tagit till status

deventionen skall få i svensk vid inkorporering. Reglerrätt en om
mänskliga fri- rättigheterna sådan vikt de normalt haroch är attav

vi dock redan omfattandesin plats i grundlag. I Sverige har enen
regeringsformen,reglering fri- och rättigheterna i andra kapitletav

stadgas vilka förutsättningar fri- och rättigheternavari också under
reglering till del utformad med Europa-får begränsas. Denna är stor

inkorporering kon-konventionen inspirationskälla. En avsom
dubbelregleringventionen med grundlag skulle leda tillstatus enav

får inskränkas. Vigrundlagsnivå vissa rättigheter och hur dessaav
införas någon form garantiemellertid det bör motatt avanser

Europakonventionen. bör enligt vårlagstiftning i strid med Detta
rättighetskapitlet i regerings-det i fri- ochmening ske attgenom

föreskrift intestadgande lag ellerformen förs in ett nytt att annanom
i strid med Europakonventionen. Härigenom markerasfår meddelas

ifår särskild betydelse svensk rätt. Dennakonventionenatt en
lagstiftaren har detriktar sig i första hand tillbestämmelse som

inhemska står i överensstämmelseprimära för den rättenansvaret att
hindrar emellertid inte domstolar ochmed konventionen. Detta att

får möjlighet medmed stöd sådan bestämmelsemyndigheter attav en
underlåtatillämpning reglerna lagprövning i 11 kap. 14 § RFav om

föreskrift på grunden föreskriften inte ärtillämpa den attatt en
åtaganden enligt Europakonventionen.förenlig med Sveriges

2 i tilläggs-Sverige sig andra meningen i artikelhar reserverat mot
förklaratprotokollet den 20 1952. Sverige har därigenom attav mars

till sinföräldrar hänvisninginte kan medge underrätt att,staten
skyldig-erhålla befrielse frånfilosofiska övertygelse, för sina barn

undervisning, delsheten delta i delar de allmänna skolornas attatt av
religions-i allmänna skolornasbefrielse från skyldigheten delta deatt

trosbekännelseför barn medundervisning endast kan medges annan
religionsundervisningför vilka tillfredsställandesvenska kyrkans,än
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anordnad. Vi kommitär har fram till den svenska skollagensattnu
regler obligatorisk undervisning inte kan strida artikelmotom anses
2. Enligt vår mening bör därför reservationen återkallas innan kon-
ventionen inkorporeras.

Sveriges erkännande den europeiska jurisdiktiondomstolens harav
13 1966alltsedan den maj endast avgivits för fem år i Förtaget.

närvarande löper svenska erkännandet den 13 maj 1996.det Viut
föreslår det svenska erkännandet den europeiska domstolensattnu av
jurisdiktion i framtiden inte tidsbegränsat.görs
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Författningsförslag

tillFörslag
ändring regeringsformenLag om av

regeringsformenföreskrivsHärigenom följande i fråga om
dels 2 kap. 20nuvarande § skall betecknas 2 kap. 22att
dels 2 kap. 18 och 22 skall följande§§ ha lydelse,att
dels i regeringsformen skall införas paragrafer, 2 kap.att tre nya

20, 21 23 följandeoch lydelse.§§ av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
18 §

Varje medborgare vilkens medborgares egendomVarje
i anspråkegendom tryggad kaningentages är attgenom genom

expropriation eller sådant avstå egendomtvingas sinannat att
förfogande skall tillför- till det allmänna eller till någonvara

försäkrad ersättning förlusten enskild expropriationgenom
enligt grunder bestämmes i eller sådant förfogandeannatsom
lag. eller inskränka användningenatt

mark eller byggnad närutomav
det krävs för tillgodoseatt ange-
ldgna allmänna intressen.

Den expropriationsom genom
sådanteller förfogandeannat

avstå egendom skalltvingas sin
berättigad till ersättningvara

Sådanför förlusten. ersättning
skall också tillförsäkradvara
den till sådanatvingassom
inskränkningar i rätten att an-
vända mark eller byggnad att
pågående markanvändning avse-

l Regeringsformen omtryckt 1991:1503.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

försvåras eller skadavärt upp-
kommer betydande för-iärsom
hållande till värdet på berörd
del fastigheten. Ersättningenav
skall bestämmas enligt grunder

lag.isom anges
skall ha tillgång tillEnvar
enligt allemansrättennaturen

oberoende vad före-av som
skrivits ovan.

20 §
Begränsningar i rätten att

driva eller yrke fårnäring utöva
införas endast för skyddaatt
angelägna allmänna intressen
och aldrig syfte enbarti att
ekonomiskt vissa personergynna
eller företag.

bedrivaSamernas rätt att
renskötsel regleras lag.i

21 §
Alla barn har kost-rätt att

erhålla grundläggandenadsfritt
skola.utbildning allmän Deti

allmänna skall också försvara
högre utbildning finns.att

2220 § §
Utlänning här i riket lik- Utlänning här i riket lik-är är

i ställd med svensk medborgare iställd med svensk medborgare
frågafråga omom

tvång deltaga skydd tvång deltagaskydd attmot att mot
förför opinions- i sammankomst opinions-i sammankomst

demonstration eller i demonstrationbildning eller i bildning
meningsyttring eller eller meningsyttring ellereller annanannan

trossamfund trossamfundtillhöra eller tillhöra elleratt att
sammanslutning 2sammanslutning 2 § and- § and-annanannan

meningen, meningen,rara
2. skydd för personlig integri- 2. skydd för personlig integri-

vid automatisk databehand- vid automatisk databehand-tettet
ling 3 stycket, ling 3 andra stycket,§ andra §
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. skydd dödsstraff, 3. skyddmot dödsstraff,mot
kroppsstraff och kroppsstrafftortyr ochsamt mot tortyr samt mot
medicinsk påverkan i syfte medicinsk påverkan iatt syfte att
framtvinga eller hindra framtvinga elleryttran- hindra yttran-
den 4 och 5 §§, den 4 och 5 §§,

4. rätt till domstolsprövning 4. rätt till domstolsprövning
frihetsberövande med frihetsberövandeav medan- av an-

ledning brott eller misstanke ledning brott eller misstankeav av
brott 9 första§ och tredje brott 9 § förstaom och tredjeom

styckena, styckena,
5. skydd retroaktiv brotts- 5. skyddmot retroaktiv brotts-mot

påföljd och retroaktiv påföljd och retroaktivannan annan
rättsverkan brott rättsverkan brottsamt motav samt motav
retroaktiv skatt eller statlig retroaktiv skatt eller statligav- av-
gift 10 §, gift 10 §,

skydd inrättande 6.mot skydd inrättandemotav av
domstol i vissa fall 11 första§ domstol i vissa fall ll § första
stycket, stycket,

7. skydd missgynnande på 7.mot skydd missgynnande påmot
grund hudfärg eller grund hudfärg ellerav ras, av ras,
etniskt eller på grund etniskt eller påursprung grundursprung

kön 15 och 16 §§, kön 15 och 16 §§,av av
8. rätt till fackliga stridsåt- 8. rätt till fackliga stridsåt-

gärder 17 §, gärder 17 §,
9. till vidrätt ersättning 9. skydd expropriationex- mot

propriation eller sådant eller sådantannat förfogandeannat
förfogande 18 §. inskränkningar isamt mot rätten

använda mark eller byggna-att
der 18 §,

10. till utbildning 21rätt §.
Om icke följer sär-annat Om icke följer sär-annatav av

skilda föreskrifter i lag, är skilda föreskrifter i lag, är
utlänning här i riket likställd utlänning här i riket likställd
med svensk medborgare även i med svensk medborgare även i
fråga frågaom om

yttrandefrihet, informa- yttrandefrihet, informa-
tionsfrihet, mötesfrihet, tionsfrihet, mötesfrihet,
demonstrationsfrihet, förenings- demonstrationsfrihet, förenings-
frihet och religionsfrihet l §, frihet och religionsfrihet 1 §,

2. skydd tvång giva 2.mot skyddatt tvång givamot att
till känna åskådning 2 första§ till känna åskådning 2 § första
meningen, meningen,
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

in-kroppsligt3. skyddin-kroppsligtskydd3. motmot
falli änävenfall äni annatäven annat somgreppsomgrepp

5 kropps-i 4 och §§,kropps-och 5i 4 §§, motmot avsesavses
husrannsakan ochvisitation,ochhusrannsakanvisitation,
intrångliknandeintrång samt motliknande motsamt

meddelelseförtroligiintrångmeddelelseförtroligiintrång
6 §.5 §.

frihetsberövandeskydd4.frihetsberövandeskydd mot4. mot
meningen,8 första§meningen,första8 §

domstolsprövningtilldomstolsprövning rätttill5. rätt
frihetsberövandefrihetsberövande annanavannan avavav

miss-ellerbrottanledning änmiss-brott elleranledning än
ochandrabrott 9 §tankeoch9 andrabrott §tanke omom

tredje styckena,tredje styckena,
domstols-vidoffentlighetdomstols-vidoffentlighet6.

styck-11 § andraförhandlingandra styck-ll §förhandling
et,et,

påingrepp7. skyddpåingrepp mot7. skydd mot
andraåskådning 12 §grundandraåskådning 12 §grund avav

tredje meningen,styckettredje meningen,stycket
ochkonstnärers8. författares,ochkonstnärersförfattares,8.

verksinatillfotografers rättverktill sinafotografers rätt
19 §,särskilda före-På sådana19 §.

yrkesfrihetochnärings-styck-i andraskrifter avsessom
20 §-tredje stycket,12 §tillämpaset

föreskrif-särskildaPå sådanameningenstycket förstafjärde
stycketi andrastycket.femte ter avsessamt som

tredje stycket,12 §tillämpas
meningenförstastycketfjärde

femte stycket.samt

23 §
fårföreskriftellerLag annan

medstrid Sverigesmeddelas i
europeiskaenligt denåtaganden

skyddangåendekonventionen
rättigheternamänskligadeför

friheter-grundläggandeoch de

na.

Övergångsbestämmelser 1994:011till lagen

Ändringama 1995.januarikraft den 1iträderregeringsformeni
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Förslag till

Lag den europeiska konventionen angåendeom

skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna

Härigenom föreskrivs följande.

Den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema samt
tilläggsprotokollen 1-8 till konventionen skall gälla lag här inr som
landet.

Konventionens och tilläggsprotokollens engelska och franska
originaltexter finns tillsammans med svensk översättning intagnaen

bilaga till denna lag.som en

Denna lag träder i kraft den l januari 1995.

Bilagan är här utelämnad. finnsDen intagen i Del B betänkandet.av
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Inledningl

l direktivVåra

Vid regeringssammanträde den 19 december 1991 bemyndigades
statsrådet Laurén tillkalla kommitté med uppdrag utredaatt atten
frågan förgrundlagsskydd äganderâtten frågansamtom m.m. om
utvidgade möjligheter till domstolskontroll. Direktiven finns i dess
helhet intagna bilaga 1 till detta betänkande.som

1.2 Utredningsarbetet

har i dennaVi inledde vårt arbete i februari 1992 och vi etapp av
kunde tänkasutredningsarbetet tagit samtliga de frågor somupp

innebär vi harföranleda förslag till grundlagsändringar. Det att nu
i direktivenbehandlat alla de frågor uttryckligen har nämntssom

domstolsprövningfrågan utvidgade möjligheter tillutom avom
i direktivenförvaltningsbeslut. frågor har angivitsFörutom de som

behandlat frågorna grund-har vi i denna del arbetet även omav
ochutbildning, till arbetelagsskydd för till liv, till rättenrätten rätten

grundlagsskydd för allemans-fackliga fråganrättigheter samt om
rättighetsbegränsandeförfarandet vidVi har också prövaträtten. om

lagstiftning behöver förändras.
svåra frågor ställninghaft rad viktiga ochVi har således att taen

syfteviss tidspress iarbeta underhar emellertid tvingatstill. Vi att
grundlagsändringarföreslagnariksdagsbeslut angåendeförstaatt ett

frågorförslag i dessa1994 ochriksdagsvaletfattas föreskall kunna
15i 8 kap. §sådan tidunderläggas fram för riksdagen angessom

regeringsformen RF.
underi Finlandinnehållet iinformeraFör närmare ettatt omoss

deregleringutredningsförslag tillvåren 1992 framlagt aven ny
gjorderegeringsformenigrundläggande fri- och rättigheterna ett

1992.studiebesök i Helsingfors den 10 juni
1992 höll vi internatsamman-Under tiden den 28-29 september ett

träde i Ronneby.
deintresse vår regleringVi har studera hurägnat stort att av
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medborgerliga fri- och rättigheterna förhåller sig till stadgandena i
Europakonventionen. Med anledning härav gjorde studiebesökett
i Strasbourg den 27 oktober 1992 hade överläggningardär med

kommissionenför den europeiska för de mänskligarepresentanter
rättigheterna och den europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna. 28 oktober 1992 besökte vi Bonn där viDen samman-
träffade med för den tyska författningskommissionrepresentanter som
inledde sitt arbete i januari 1992.

Kommitténs ordförande och sekreterare har dessutom besökt Oslo
den 21 oktober 1992 och Köpenhamn den 9 november 1992 för att

information inkorporeringerhålla arbetet med Europakon-om aven
ventionen.

Miljö- och naturresursdepartementet har till kommittén överlämnat
betänkandet 1991 :87 Naturvårdshänsyn och deDs areella näringar-

Finansdepartementet har till kommittén för yttrande överlämnatna.
dels promemoria med utkast till lagrådsremiss EES-anpassaden om
lagstiftning banker och kreditmarknadsbolag och delsom en pro-
memoria med utkast till lagrådsremiss EES-anpassad lagstiftningom

försäkringsverksamhet. har från Statsrådsberedningen,Vidareom
Justitiedepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Närings-
departementet till kommittén överlämnats den skriftväxling som
förekommit i vissa ärenden varit föremål för handläggning isom
respektive departement. Kommittén har sitt sekretariat haftgenom
viss kontakt med Grundlagsutredningen inför EG 1991:03Ju samt

1991:051992 års arbetsrättskommittémed A
kommittén har ordföranden, och sekreterarnaInom experterna

utgjort särskild arbetsgrupp.en
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2 Rättighetsregleringens utveckling

50 år sedanDet är än arbetet med i svensk grundlagattnu mer som
införa katalog de medborgerliga fri-över och rättigheternaen
påbörjades. Arbetet förehar bedrivits den s.k. Tingstenskaoss av
utredningen, Författningsutredningen, Grundlagberedningen, 1973 års
Fri- och rättighetsutredning Rättighetsskyddsutredningen.samt av

långvariga och grundliga utredningsarbetet vittnarDet deom
svårigheter har förekommit med förena de olika uppfattningarattsom

har rått vilket innehåll och vilken omfattning fri- ochsom om
råttighetsregleringen bör ha i grundlag. Från början har i huvudsak
två olika uppfattningar stått varandra.mot

Enligt uppfattning grundlagensär uppgift i huvudsak deatten ange
spelregler efter vilka den politiska verksamheten skall bedrivas medan
politikens innehåll utformas företrädarnaskall för de politiskaav

fått väljarnas förtroende.partier har Utifrån detta betraktelsesättsom
kan reglering i grundlag medborgerliga fri- och rättigheteren av

inskränkning i demokratin skyddsregleringenutgöra kanatten genom
omöjliggöra eller allvarligt försvåra lagstiftning till skydd för

samhälleliga enskildaväsentliga eller intressen. Företrädarna för
uppfattningdenna har även pekat på sådan reglering kan ledaatt en

till konflikter mellan de politiska och juridiska och iorganen
förlängningen medföra risk för politisk makt flyttas tillöver deatt
juridiska organen.

Enligt uppfattning är det också grundlagens uppgift atten annan ge
skydd för medborgarnas råttsställning i såväl personligt ekono-som
miskt avseende. En grundlag endast spelregler för densom ger

medför uppfattningpolitiska verksamheten enligt denna fara för atten
tillfälliga majoriteter eller till och med tillfälliga opinioner depräglar
politiska besluten vilket kan leda till betydande minoriteter lämnasatt

skydd och därvid fattas lång tidbeslut för i väsentligautan att som
avseenden begränsar medborgarnas friheter.

Svårbemästrade problem har således funnits det har gälltnär att
förena önskemålen på tillfredsställande tillgodose åsättatt ettom ena
sidan viljan bereda de medborgerliga fri- och rättigheterna starkastatt
möjliga skydd och, å andra sidan, intresset skyddsregleringenattav
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inte skall omöjliggöra eller försvåraallvarligt lagstiftning till skydd
för väsentliga samhälleliga intressen.eller enskilda Det skall

framhållasemellertid enighet har rått skyddetdet starkasteatt attom
för de medborgerliga fri- och rättigheterna ligger i det demokratiska

sådant med fritt arbetande politiska partier slårsystemet som som
vakt de grundläggande politiska rättigheterna, med fria valom
byggda på allmän och lika irösträtt, med behandling riksdagen av
lagförslag och med vidsträckt allmän debatt. det starkasteInteen ens
grundlagsskydd hjälper medborgarnas politiska medvetandeom
sviktar.

Ett problem har präglat lagstiftningsarbetet på fri- ochannat som
rättighetsområdet har varit svårigheterna formulera bestämmel-att

härom på sådant de har fått reellt innehåll ochsättett ettattserna
därigenom blivit praktiskt tillämpbara för lagstiftarna och de rätts-
tillämpande myndigheterna.

Hur skyddet för de medborgerliga fri- och rättigheterna har
utvecklats i vårt land fram till med tillkomstenoch 1974 årsav
regeringsform har utförligt rättighetsutredningenskildrats Fri- ochav

1975:75 55-87 257-275. ViSOU och lämnar närmare redo-s. en
görelse för rättsutvecklingen tidigare reformförslagoch i de av
kommittén behandlade frågorna avsnitt 3-12.i Här skall därför endast
lämnas kortfattad sammanfattning de förslag har lett framen av som
till den nuvarande regleringen.

Grundlagberedningens iarbete resulterade kompromiss i frågaen
fri- rättighetsregleringenoch i den regeringsformen.om nya

Några ledamöterna ansåg det angeläget den regerings-attav nya
formen skulle innehålla vissa bestämmelser medborgarnas fri- ochom
rättigheter sidan lag.inte skulle kunna åt vanligsättassom genom

främst skyddet för intresseDet gällde sådana rättigheter ärsom av
för den politiska verksamheten, de s.k. opinionsfrihetema.

framhöll felaktigAndra ledamöter regeringsformen skulleatt ge en
bild samhällets strävanden den inte också innehöll program-av om en
förklaring för ekonomisk, social och kulturell utveckling och
utjämning på samhällets områden. ledamöter pekadeolika Dessa
också på förenade med rättslig prövningde problem ärsom en av
riksdagens lagbeslut i förhållande till fri- och rättighetsregleringen.

lösning innebar regeringsformen iDen enades attsom man om
fråga politiska fri- rättigheterna personligade och och denom
friheten beskrivningar medge fri-skulle innehålla klara dessaattmen
och rättigheter skulle kunna begränsas lag med vanligantagengenom
enkel majoritet. Lagprövningsrätten erkändes skulle inte kommamen
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till uttryckligt stadgande i regeringsformen. Vidare innebar Grund-
lagberedningens förslag vissa rättssäkerhetsprinciper såsomatt ett
förbud retroaktiv strafflag och förbudmot tillfälliga domstolarett mot
skulle grundlagstästas och inte kunna sidansättas grund-utan att
lagen ändrades.

Riksdagens beslut innebar de förslag Grundlagberedningenatt som
lagt fram i allt väsentligt riksdagen uttalade samtidigtantogs attmen
hela frågan regleringen de medborgerliga fri- och rättigheternaom av
skulle bli föremål för förnyad utredning.

Det fortsatta utredningsarbetet utfördes 1973 års Fri- och rättig-av
hetsutredning vilket ledde fram till 1976 års reform innebarsom
följande förändringar i förhållande till regleringen i 1974 års
regeringsform.

De sociala rättigheterna kom till uttryck programstadganden isom
l kap. 2 De rättsligt bindande reglerna sammanfördessett i 2 kap.
De rättigheter endast kan inskränkas grundlagsändringsom genom
utökades till antalet och kom omfatta även skydd tvångatt motnu att

tillkänna åskådning, skydd tvång delta i sammankomst förmot attge
opinionsbildning skydd tvång tillhöraetc., trossamfund ellermot att

åskådningssammanslutning, skydd åsiktsregistreringmotannan samt
skydd kroppsstraff, och medicinsk påverkanmot i syftetortyr att
tvinga fram eller hindra yttranden. Religionsfriheten kom också att

Äventillhöra denna de rättigheter kan inskränkasgrupp. som genom
vanlig lag utökades samtidigt möjligheterna beslutaattsom om
rättighetsbegränsande lagar inskränktes på flera sätt. Lagprövnings-
rätten erkändes komma till uttryckligt stadgandeutan iatt grund-
lagen.

Enighet rådde utredningsarbetet borde fortsätta och dettaattom
ledde till Rättighetsskyddsutredningen tillkallades i börjanatt 1977av
med uppgift bl.a. över förfarandet vid rättighetsbegränsandeatt se
lagstiftning. Vidare ingick i utredningens arbetsuppgifter frågan om
lagprövningsrättens utformning och roll i rättighetsskyddet samt
frågan lagrådets ställning.om

Rättighetsskyddsutredningen föreslog särskilt förfarande förett
rättighetsbegränsande lagstiftning. Förslag till sådan lag skulle på
yrkande lägst tio riksdagsledamöter vila hos riksdagen i tolvav
månader. Det skulle dock kunna omedelbart med fem sjättedelsantas
majoritet. Det andra beslutet skulle kunna fattas med vanlig majoritet.
Lagprövningsrätten borde enligt utredningens förslag skrivas in i
regeringsformen. Lagrådsgranskningen borde utvidgas. Rättighets-
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grundlagsändringtillförslagföreslog därutöverskyddsutredningen att
skulleriksdagsvalföre detmånaderväckas minst tioskulle som

grundlags-vilandei ärendet,slutliga beslutetföregå det attsamt
minstfolkomröstningunderställasskulleändringsförslag enom
riksdagendet. Detbegärdeledamöterriksdagenstredjedel avav

förslag.utredningensmedöverensstämdeförslagetsedermera antagna
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3 Egendomsskyddet

Äldre3.1 bestämmelser förslagoch

16 i 1809§ års regeringsform innehöll vissa ordalag berördesom
egendomsrätten. Innebörden härav emellertid omtvistad. I vartvar
fall utgjorde bestämmelsen inte något hinder exempelvismot
expropriations- och förfogandelagstiftning.

Den Tingstenska utredningen lade i sitt betänkande SOU 1941:20
fram förslag till bestämmelse skydd för den enskildesett en om
äganderätt följande lydelse: Svensk medborgares egendom ärav
tryggad. Staten endast skäligäger ersättning förfoga över ochmot
expropriera egendom; härom i samfälldstadgas lag.

likhetI med den Tingstenska utredningen ansåg Författningsut-
redningen principen egendomens trygghet borde slås fastatt om

grundlagsbestämmelse. 1941 årsI betänkande hade vidaregenom en
föreslagits grundlagsbestämmelsen skulle innehålla stadgandeatt ett

skälig ersättning måste lämnas vid förfogande elleröverattom
expropriation egendom för räkning. Författningsutred-statensav
ningen ansåg emellertid dylikt stadgande inte skulleatt ett ettge
riktigt föruttryck den grundsats gällde i svensk rätt ochsom som
enligt utredningens mening borde fråganbibehållas i tillrättenom
ersättning vid expropriation och liknande förfoganden egendom,över
nämligen ersättningen skall fulla värdet. Med hänsynatt motsvara
till de modifikationer i grundsats gällde enligt bl.a.denna som
förfogandelagen i fråga ersättningens storlek, ansåg emellertidom
Författningsutredningen stadgande ersättningen alltidatt ett attom
skulle fulla heller inte skulle rättsvisandevärdet ettmotsvara ge

Författningsutredningen avstod därföruttryck för gällande rättsläge.
någon uttryckligfrån i grundlagsbestämmelse ersätt-taatt en upp

ningsregel egendomens trygghet,för hithörande fall. Principen om
utredningens uppfattningvilken föreslogs bli grundlagsfást, enligtgav

i sig till full ersättninguttryck för den gällande grundsatsen rättom
vid tvångsavhändelse erhöll i Författ-äganderätt. Stadgandetav
ningsutredningens förslag följande lydelse: Svensk medborgares
egendom är tryggad. Expropriation förfogandeoch dylikt överannat
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förutsättningar angivas i lag.må ske allenast underegendom som
FörfattningsutredningensellerutredningensVarken den Tingstenska

lagstiftning.ledde till någonförslag

förarbetendess3.2 Regeringsformen och

regeringsform, riksdags-1972:15 NyNybetänkande SOUsittI
skulle10Grundlagberedningen 9 kap. § RFordning föreslog att

har förvärvategendom någonlydelse:erhålla denna Om tagessom
skallsådant förfogande,ellerexpropriationifrån honom annatgenom

Beredningeni lag.bestämsutgå enligt grunderersättning som
grundlagsförankring åtlämpligtuttalade det ettattsyntesatt ge

egendom,tillför den enskildes rätti skyddetsärskilt moment
expropriation elleralltid utgår vidersättningnämligen principen att
mångfald olikatill denMed hänsynñrfogande.sådantannat av
stadgande dennaomfattaskommasituationer kunde ettatt avavsom

möjligt elleremellertid det varkeninnebörd ansåg beredningen att var
ersättningen skullevilka grunderfastslå efteri grundlagönskvärt att
endast lag.borde få beslutashäromReglernabestämmas. genom

enhälligt.förevarande förslagGrundlagberedningens var
regeringsformförslag till bl.a.1973:90 medI propositionen ny

skål härför anfördesfakultativ.gjorts Somhade bestämmelsen att
medgavgällande lag,bestämmelser ivissaville undvika att somman

grund-skulle bliersättning,anspråk kontantmark i utanatt togs
lagsstridiga.

förstärk-1973:26 enades denkonstitutionsutskottet KUI man om
Grundlagbe-enligtregeln liksomegendomsskyddetningen attav

därvidemellertiduttaladestvingande. Detförslag gjordesredningens
alltid utgick i kontantkompensationennödvändigtintedet attatt var

förekomma vidform alltidi någonskulle ersättningform. Däremot
Riksdagen följdebestämmelsen.medavsågssådana ingrepp som

1974:19.1973:265, 1974:8, rskrrskr KUutskottet
fjärdehärefter i 8 kap. l §regeringsform föreskrevs1974 årsI

enligt grunderersättningtillförsäkradEnskild skallstycket: vara
i anspråkegendomfall hansför deti lagbestämmas tagesattsom

förfogande.sådantellerexpropriation annatgenom
SOUi sitt betänkanderättighetsutredning fannoch1973 års Fri-

Grundlagbe-sålunda iifrån dengå1975:75 inte anledning att
imanifesterade enighetenkonstitutionsutskottetredningen och

ändringredaktionellendastföreslogförevarande hänseende och aven
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ifrågavarande Skyddets tyngdpunkt låg enligtden bestämmelsen.
fårutredningen däri, ersättningsgrunderna inte bestämmas påatt

självklart intelag. ansågs sådan lagsätt än Det attannat varagenom
den innebörden expropriation får ske symbolisk ersätt-att motges

föreslog grundlagsregeln i 8 kap. fjärdening. Utredningen 1 §att
stycket skulle behållas oförändrad flyttas till 2 kap.RF RF.men

Vid remissbehandlingen Fri- och rättighetsutredningens be-av
någon formtänkande förordade några remissinstanser ersätt-att av

borde föras in i regeringsformen. delningsnorrn vid expropriation En
Ävendessa ansåg ordet skälig skulle in före ersättning.sättasattav

för uppfattning emellertid uttryck. Enligt denna skullemotsatt gavs
bestämmelse ersättningsnorm kunna erbjudanärmastutan enen

ersättningsrätt utgick därvid från bakomsäkrare och attman
förstadgandet låg given förutsättning denatt utsattesen som

expropriation skulle hållas skadeslös.
197576.209 departementschefen detuttaladeI propositionen att

med hänsyn till den mångfald situationer kunde komma attav som
omfattas möjligt eller istadgandet varken önskvärt attav var

skallgrundlag efter vilka grunder ersättningen bestämmas.ange
departementschefen det självklart,Liksom utredningen framhöll som

uppfyllde grundlagensersättning endast symbolisk inteäratt en som
krav.

uttalade konstitutionsutskottet KUVid riksdagsbehandlingen
i197576:56 ansåg värdefullt regeringsformenutskottet detatt att

skydd för den enskildesråttighetskapitlet innehöll regelen om
förslaget iegendomsrätt. Liksom dittills skulle det enligt anges

ersättningsnorrnema inte får bestämmas på sättgrundlagen, att annat
garantilag. Häri låg enligt utskottets mening betydandeän genom en

vidare självklartenskildes Utskottet ansåg detför den rättssäkerhet.
ersättning hade materiell innebörd. Härmed uteslötsordetatt somen -

möjlighetendepartementschefen framhållitockså utredningen och -
symboliska belopp.till ersättning med enbartutgesatt

betänkande fpskilda till utskottets mI två reservationer resp.
regler de med-det angelägna i grundlagensunderströks att om

möjligt.borgerliga fri- och rättigheterna utformas så klart Densom
egendomsskyddsparagrafendåvaranderättsliga innebörden den varav

skulle bliefter eventuellt bifall till propositionenoviss. Oklarheten ett
propositionen inteanförde detän större. Reservantema att genom

egendomsskyddsparagrafen. Samtidigtföreslogs någon ändring av
propositionen innebörden det skyddgjordes i uttalanden av somom
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Det sades svårt bedöma vilken vikt skall fästasatt vidges. vara som
motivuttalanden gjorts samband med ändringutan ettsom av
stadgande. föreslogDe grundlagsregeln skulle kräva skäligatt
ersättning. En föreskrift härom innebär, sade denreservantema, att

drabbas expropriativt förfogande skall ersättning förettsom av ges
den förlust uppkommer 62-64.s.som

Riksdagen följde utskottet rskr 197576:414, KU l97677:1, rskr
2.

Härefter erhöll den ifrågavarande grundlagsbestämmelsen 2 kap.
18 följande§ RF lydelse: Varje medborgare skall tillförsäkradvara
ersättning enligt grunder bestämmes i lag för det fall hansattsom
egendom i anspråk expropriation ellertages sådantannatgenom
förfogande.

Rättighetsskyddsutredningen konstaterade i sitt betänkande SOU
1978:34 Förstärkt skydd för fri- och rättigheter ersättningskravetatt
i 2 kap. 18 § RF ansågs ha materiell innebörd. Det däremoten var
oklart angivet vilken ersättningsstandard grundlagsregeln krävde.som

Rättighetsskyddsutredningen föreslog 2 kap. 18 § skulleRFatt ges
innebörd i fråga ersättningens kvalitet bestämt änen som om mera

tidigare knöt till vad föreskrivetär i vanlig lag. dettaI syftean som
föreslog utredningen grundlagsstadgandet skulle erhålla följandeatt
lydelse: Varje medborgare vilkens egendom i anspråktages genom
expropriation eller sådant förfogande skall tillförsäkradannat vara
ersättning för förlusten enligt grunder bestämmes i lag.som

Detta grundlagsstadgande skulle, enligt utredningen, ses som en
bekräftelse den ersättningsnivå gällande regler ersättningav som om
vid expropriativa ingrepp lett till. stadgandet hindrar inte sådana
föreskrifter 4 kap. 3 expropriationslagen.§ Ersättning fårt.ex.som
begränsas till det värde grundas tillåten användning densom av
egendom det gäller. Grundlagsstadgandet innebär därvid ingen

Överbindning vad bevisbördans placering. huvud skalltagetavser
grundlagsstadgandet inte hindra prisreglering. Därvid är det givetvis
det prisreglerade värdet inteoch något fingerat marknadsvärde som
skall ligga till grund för bestämmandet ersättningen enligt 2 kap.av
18 § RF. Slutligen framhöll utredningen expropriativtatt, ettom
ingripande medför också reella fördelar just för den drabbade och om
därför ingen förmögenhetsminskning uppkommer för denne, så
behöver lagen inte föreskriva någon kontant ersättning. I övrigt
innebar Rättighetsskyddsutredningens förslag inte någon ändring i sak
i fråga 2 kap. 18 § RF. Vad tillämpningsområdet för stadgandetom
beträffar avsågs alltså alltjämt fall där medborgarens egendom tages
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i anspråk expropriation eller sådant förfogande.annatgenom
I 197879:propositionen 195 anslöt sig departementschefen till vad

utredningen anfört.hade Riksdagen godtog förslaget ändringutan
39, 359,KU rskr KU 197980:1, 2.rskr

3.3 Frågans fortsatta behandling i riksdagen

Motioner med yrkanden förstärkning skyddet i grundlag förom en av
egendomsrätten förekommithar i riksdagen vid varje riksmöte
alltsedan 198384 års riksmöte 198384:8,KU 198485:8, 1985
86:5, 198687:17, 198788:9, 198889:11, 198990:12 och 1990
91:13. Riksdagen har vid varje tillfälle lämnat yrkandena i motioner-

bifall. skäl härför har i huvudsakSom anförts denutan attna
gällande regleringen hade genomförts i enighet inom riksdagenstor

ytterligare erfarenheter reformerna på fri- rättig-ochsamt att av
hetsområdet borde avvaktas innan initiativ till förändringar. Detogs
borgerliga ledamöterna i utskottet har, likaså vid varje tillfälle,

sig till förmån för bifall till motionerna. Vid utskottsbe-reserverat
handlingen vid 199091 års riksmöte anförde följande.reservantema

Enligt meningutskottets har utvecklingen under de årensenaste
tydligt visat på behovet förstärkt skydd för egendomsrättenettav
i grundlagen.

Frågan hur skyddet för äganderätten skall stärkas hängerom
självfallet hurmed denna skall definieras.rätt Densamman
juridiska innebörden inte heltär klar. Det finns inte i svensk
lagstiftning över huvud några bestämmelser vad ägande-taget om
rätten egentligen betyder dock inteär. Det äganderätten skulleatt
sakna rättslig innebörd.

förDe oklarheter närvarande råder vad gäller skyddetsom av
äganderätten i regeringsformen bör undanröjas. Där bör infogas ett
positivt erkännande äganderätten. bör ocksåDet klarareav
redovisas vilka iinskränkningar äganderätten får ske i vanligsom
lag.

På grund det anförda tillstyrker utskottet utredning klar-attav en
lägger hur åganderâttens ställning kan stärkas i regeringformen.

3.4 2Den innebörden kap. 18närmare § RFav

3.4.1 skyddas bestämmelsenVem av

Enligt bestämmelsens inledande omfattasord varje medborgare av
det skydd bestämmelsensom ger.

Enligt Författningsutredningens förslag skulle svensk medborga-
egendom tryggad 1963:16, 62.res SOU Grundlagbered-vara s.
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föreslogningen ersättning utgåskulle egendom någonatt om som
har förvärvat från honom 1972:15,SOU 29. 1973:90,Itas s. prop.

194 kom det ursprungliga stadgandet i 8 kap. 1 fjärde stycket§s.
tillförsäkra enskildRF ersättning.att

Den nuvarande lydelsen bestämmelsen infördes efter förslagav av
1973 års Fri- rättighetsutredning.och Enligt vad utredningen anförde

1975:75, 185SOU uttrycket svensk medborgare förstaitars.
hand sikte på fysiska Också juridiska skullepersoner. personer
emellertid omfattas skyddet för de rättigheter beträffande vilkaav

framstårdetta naturligt, skyddet expropriationt.ex. mot utansom
ersättning. detta instämdeI departementschefen 1975762209prop.

141, 198.s.
frågaEn har diskuterats kommunerär och kyrkligat.ex.som om

rättssubjekt kan garanterade rått till ersättning till följdanses av
bestämmelsen i 2 kap. 18 vill§ RF expropriera derasstatenom
mark, det är svårt finna bestämmelsens ordalydelse skulleatt attmen

något stöd härför. I dansk dock båderätt ochstatenge anses
kommuner skyddade motsvarande bestämmelser i 73 §vara av
Danmarks grundlag. Enligt i doktrinen framförd uppfattningen synes
det avgörande för frågan bestämmelsen i 2 kap. 18 § RF ärom
tillämplig det rättssubjekt drabbas ingreppet framstårvara om som av

fristående från och från kommun något slag sestatensom en av
Ersättning ingreppBengtsson, vid offentliga 74. kyrkligEns.

församling skulle då inte kunna åberopa bestämmelsen, förmod-men
ligen den lokala kyrkan, i den mån den kan särskiltettanses som
råttssubjekt. Skyddet i 2 kap. 18 torde också omfatta§ RF allmän-
nyttiga stiftelser, elleräven de kommun. Vidarestatenom gynnas av
måste statliga och kommunala bolag omfattas bestämmelsenav
eftersom de formellt privata råttssubjekt.är

3.4.2 skyddbestämmelsenMot ettvem ger

Vid genomgång bestämmelserna i 2 kap. framgår vissaRF atten av
paragrafer uttryckligen i förhållandeskydd till det allmänna.ettavser
Så enligt varje medborgare detär 1 § allmänna till-t.ex. gentemot
försäkrad vissa angivna friheter. Flera de följande paragrafemaav

lagstiftarenriktar sig eller myndigheterna, antingen direktmot som
i 2 86§ eller indirekt detta framgårsamt attgenom av
bestämmelsemas innehåll i 3-5 7 9-11§§, § §§. Hur detsamtsom

sigförhåller med bestämmelserna i 18 emellertid§ är tveksamt.mera
ursprungligasin lydelse regeringsformens regelI egendoms-var om
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skyddet 8 kap. 1 § 4 inte begränsadst. till gälla detatt mot
allmänna. I Grundlagberedningens förslag talar såledesman om
ingrepp i rätten till egendom för tillgodose allmänna elleratt
enskilda intressen vikt 1972:15SOU 199. Från för-storav s.
arbetena kan även nämnas allmänt uttalande regle-ett attmer om
ringen fri- och rättigheterna inte borde ha sådant innehåll denav att
omöjliggör eller allvarligt försvårar lagstiftning till skydd för
väsentliga samhälleliga eller enskilda intressen prop. 1973:90 s.
195. Det anförda kan tyda på grundlagsbestämmelsen avsågsatt ge
skydd även vid tvångsavhändelser till förmån för enskilda.

1973 års Fri- och rättighetsutredning diskuterade tämligen ingående
rättighetsskyddet skulle gälla 1975:75mot SOU 95 ft.vem s.

Utredningen utgick från regeringsformens rättighetsreglering iatt
dess dåvarande utfomming, med undantag för den fackliga friheten,
gällde endast förhållandet mellan den enskilde och det allmänna, inte
förhållandet mellan enskilda inbördes. Här skall emellertid erinras

bestämmelsen egendomsskyddet vid riksdagsbehandlingenattom om
förslaget till regeringsform hade flyttats från 2 kap. till 8 kap.av ny

RF. Utredningen framhöll även grundlagsformen inte äratt om
nödvändig tekniska skäl, kan det finnas andra orsaker tillrent attav

i grundlag vill föra regler syftar till skydda denattman som
enskildes fri- och rättigheter från andra enskilda.mot angrepp
Utredningen gjorde därför försök klarlägga i vilken utsträck-ett att
ning det över huvud skulle tekniskt möjligt grund-taget attvara ge
lagsskydd fri- och rättigheterna också såvitt gäller förhållandet
enskilda emellan. Den slutsats utredningen kom fram till detattvar
inte praktiskt möjligt i grundlag in generell regleringatt tavar en av
skyddet för de medborgerliga fri- och rättigheterna såvitt gäller
förhållandet enskilda inbördes. Man skulle i så fall, framhöll
utredningen, tvingas till reglering så detaljerat vilkaen som anger
beteenden förbjudnaär och vilka påföljder skall knytas tillsom som
förbuden den till följd sin omfattning svårligen kanatt av rymmas
inom rimligt tilltagen bordeDet däremot inte på tekniskaen ram.
grunder uteslutet i grundlag in vissa klart avgränsadeatt tavara
regler gäller förhållandet mellan enskilda. Enligt utredningenssom
uppfattning borde bl.a. med hänsyn till vilka konsekvenserman,
sådana regler kan få på gällande civilrätt, iaktta restriktivitet istor
detta hänseende.

De regler utredningen föreslog motsvarade i huvudsak vadsom som
gäller enligt 2 kap. RF. Reglerna hade emellertid någotnu en
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expropriation 2Sålunda ingick regelnannorlunda disposition. om
gällabland de regler uttryckligen10 i förslagetkap. § angavssom

i förhållande till det allmänna.
under-utredningens ställningstagande välDepartementchefen fann

praktisktuppenbarligen inte möjligtenligt honombyggt. Det attvar
omfattande skyddi grundlag rättigheterna gentemotett angrepp avge

någotförelåg i de flesta fall inte heller behovenskilda och det ettav
huvudsak gälla barasådant Skyddet skulle därför iskydd. gentemot

specialmotiveringen till 2197576:209 86. Idet allmänna prop. s.
inledningsvis tagit bortdepartementschefenkap. påpekade att man

gällde ivissa regler endastrambestämmelseden attsom angav
inteeftersom sådan bestämmelsetill det allmänna,förhållande en

rättighetsregleringen.självständig funktion i Begräns-fyllde någon
tillämpningsområde det allmännarättighetsningen gentemotav en

paragrafi den där rättighetenkomma till direkt uttryckfick normalt
den utredningenDepartementschefen tilladeifråga beskrivs. att av

i vissa fall antydde gränserföreslagna rambestämmelsen som var
uttalades ocksårimligt, varvidvad kundeänsnävare attansessom

liknandeersättning vid expropriation ochifråga tillrätten annatom
mindreföreslagna ramregelnsig den utredningenförfogande ter av

138 f.adekvat a. prop. s.
egendomsskyddet i 2hävdasstöd det anförda kan detMed attav

tvångsavhändelse till förmånvid18 får gälla ävenkap. § RF anses
påpekas bestämmelsenför enskilda. förtjänarDet attatt att avser ge

vid expropriation ellerfråga myndighetsbeslutskydd endast iett om
expropriation tillsåledesden omfattarsådana förfogandenandra men

Bestämmelsenenskilda intressen.för såväl allmännaförmån som
i mån författninglagstiftaren denkunna åberopasäven mot ensynes

för andra enskildatill egendom till förmånkränker rätten attgenom
förfogandeliknandeexpropriativt förfarande ellerföreskriva annatett

vidregeln betydelsekompensation. saknartillräcklig Däremotutan
ingrepp å andraenskilda. Sådana äråtgärder vidtasfaktiska avsom

jfrlagstiftningotillåtna till följdsidan i allmänhet av annan
64-72.Bengtsson, s.

bestämmelsenåtgärder omfattas3.4.3 Vilka slags av

vid expropriationtillämpligenligt sin ordalydelseBestämmelsen är
inte alldelesInnebörden härav ärsådant förfogande.eller annat

tvångsövertagandeolika formertydlig. Vad är avavsom avses
särskild medrättförmögenhetsrätt, äganderätt ellerdvs. annan



SOU 1993:40 Egendomsskyddet 47

ekonomiskt värde. Likställda med expropriation är tvivel sådanautan
åtgärder nationalisering och socialisering egendom. Vadsom av
gäller konfiskation får skilja mellan sådana fall då det är frågaman

förverkande egendom grund straffrättsligaom regler ochav av
sådana fall där egendom dras in till på grund brottsligstaten änannan
gärning. Endast i det fallet blir bestämmelsen tillämplig jfrsenare
Bengtsson, 76 f. Med särskild rätt sådana rättigheters. annan avses

tillskapas egendom beläggs medatt nyttjanderätt,som genom t.ex.
servitut eller vågrätt. En situation ligger ganska nära dessasom nu
beskrivna särskilda rätter är när utomstående får tillstånden genom
koncession mineral eller liknande påatt ta fastighet. Mycketannans
talar för bestämmelsen i 2 kap.att 18 § RF blir tillämplig även i
dessa fall jfr Bengtsson 95. Sannolikt faller även expropriations. av

och andra immateriellapatent rättigheter in under stadgandet. Utanför
tillämpningsområdet faller däremot sådana former tvångsavhän-av
delser inte innebär någon överföring rätten till egendom,som t.ex.av
förstöring egendom på grund risk för smitta. Exekutivaav av
åtgärder faller självfallet utanför tillämpningsområdet. Skatt faller
också utanför stadgandet liksom böter och viten. förarbetenaAv till
bestämmelsen framgår också klart olika former rådighets-att av
inskränkningar faller utanför tillämpningsområdet prop. 1973:90 s.
237, SOU l978;34 168 1978792195 57.samts. prop. s.

3.5 Grundlagsbestämmelsens tillämplighet vid
olika former rättsenliga ingrepp. Enav

genomgång författningsbestämmelserav som
berör egendomsrätten

I det följande skall göras genomgång författningsbestämmelseren av
kan sägas beröra egendomsrätten. Rent civilrättsligasom regler

lämnas i princip utanför denna genomgång genomgångenutan tar
sikte på den offentligrättsliga regleringen, dvs. regler i detsom
allmännas intresse sätter gränser för den enskildes möjligheter frittatt
förfoga sinöver egendom. Genomgången sker med utgångspunkt
från den redovisning gällande rätt har gjorts 1973 års Fri-av som av
och rättighetsutredningen i SOU 1975:75 bilaga 16. Redovisningen
här integör anspråk fullständig.att vara
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1972:719Expropriationslagen3.5

som anspråkfår iäntillhörFastighet staten tas genomannan
servitutsrätt. Ocksåellernyttjanderättäganderätt,expropriation med

kap. 1 §.får exproprieras 1fastighetnågon har tillsärskild rätt som
på ii 2 kap.expropriation får skeändamål för vilkaDe anges

huvudsak följande sätt:

mark fir tät-förfoga övermöjlighetför kommun1 attatt ge
anordningsammanhängande 1 §,därmedbebyggelse eller

ellersamfärdsel,allmänt behovtillgodose2 för transportatt av
2kommunikation §,annan

drivkraft,ellerelkraftbehovtillgodose allmänt3 för att annanav
e.d. 3 §,avloppsvatteneliminerae.d. ellervärme attvatten, av

betydelsenäringsverksamhet störreåtbereda4 för utrymmeatt av
4 §.

försäkerhetsområden e.d.skydds- eller att5 för upprättaatt
5viss fabrik §,frånmenlig inverkanskydda mott.ex.

66 för försvaret §,
vidmarkförfoga övermöjlighet7 för attatt staten ensomge
andratill detskall föras överriksgränsenändringförestående av

landet 6a §,
skick,tillfredsställande närihålla fastigheteller8 för försättaatt
7befaras uppkomma §,kanföreligger ellervanvårdgrov

vetenskapligaförellerfiskevårdenallmännatillgodose den9 för att
7afiske §,försök i frågaundersökningar och om

bebyggelsemärkligkulturhistorisktellerhistorisktför bevara10 att
8fornlämning e.d. §,märkligeller

ellernationalpark,områdebevara naturreservatförll att som
väsentligt behovtillgodoseförnaturminne eller att avannars

marken ellerfriluftsliv,idrott elleranläggning förmark eller om
allmänhetenförtillgänglighållasavseddanläggningen är att

9 §.
för verk-behovtillgodosefall föri utrymme12 även attannat av

hare.d.eller kommunbetydelseväsentligsamhet statensomav
10tillgodose §.att

markvärdestegringoförtjänthindraled i strävandenaSom attett
l-10 utförsenligt §§anläggningvidare i ll §föreskrivs att, avom

värdeökatmedföra väsentligtskäl kanoch medallmännadet antas
fårfastighetdennanärheten,omedelbarai denfastighete.d. för

exproprieras.
i allmänhetexpropriation avgörstillstånd tillFråga rege-avom

5 kap..domstolErsättningsspörsmålen avgörsringen 3 kap.. av
Huvudregeln ärexpropriationsersättningen. att4 kap. reglerasI
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ersättning fastighetensskall betalas med beloppett motsvararsom
marknadsvärde del fastigheten1 §. Exproprieras endast skallen av
ersättningen den minskning fastighetens marknadsvärdemotsvara av

därigenom inverkan expropriationsföretagetsker. Den harsom som
också beaktas.på den resterande delen fastigheten skall För detav

någonfall denna inverkan positiv kan det tänkas minskningäratt att
sådant fall någonmarknadsvärdet inte uppstår. I skall inteav

förorsakatsersättning utgå eftersom då inte har någonägaren
förmögenhetsminskning första stycket andra punkten och 21 § §
första stycket andra punkten.

löseskillingen vissa fall avvika från marknadsvär-Emellertid kan i
framgår 4det eller minskningen därav. kap. 1 § andra ochDetta av

tredje 2-5 bör särskilt framhållas den s.k.styckena §§. Härsamt
ökning fastighetenspresumtionsregeln i 3 innebär sådanDen att av

marknadsvärde har skett under i princip de tio årensenastesom
till kan visa värdeökningen berorräknas ägaren godo bara han attom

i tillåtna användnings-på förväntningar ändring markensänannat om
värdestegring på råmarkErsättning skall alltså inte utgå försätt. som

hellerpå marken bli planlagd och bebyggd och inteberor väntasatt
som beror på förväntningarför värdestegring på bebyggd mark om

får dockmarken får byggnadsrätt enligt plan. Regelnstörreatt en ny
får ersättningaldrig leda till egnahemsägare lägre änatt somen

bostadsfastighet.fordras för anskaffning likvärdigav annan
för tätbebyggelseexpro-presumtionsregel infördes 1971Denna

tomtmarkspekulationsvinstema påpriation. Avsikten angripaattvar
och därmed dämpa markvärdesstegringen.

1987, finns regel säger4 kap. 3 infördesI attsomena som
ingå i allmändetaljplan avseddersättning för mark enligt är attsom

råddeplanförhållandenplats skall med hänsyn till debestämmas som
allmän plats.innan markennärmast angavs som

ividtagitsfrån åtgärd5 bortseEnligt 4 kap. § kan somman
expropriationsersättningen.uppenbar avsikt höjaatt

ersättnings-expropriationslagensföljande gällerframgår detSom av
jämliktegendomfasti flertalet fall tvångsinlösenregler annanavav

lagstiftning.
ibestämmelsernai med stödegendomIngrepp expro-avannans

18 RF,enligt 2 kap. §skyddetpriationslagen omfattas självfallet av
ordalydelse.viket framgår redan bestämmelsensav
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3.5.2 Plan- och bygglagen 1987:lO

plan-I och bygglagen PBL finns regler både rätt och plikt förom
det allmänna lösa in mark. Framför allt innehåller emellertid PBLatt
regler användningen mark, vilka kommer till uttryck i olikaom av
planbestämmelser.

Överföring markav

frågaI överföring mark till det allmänna gäller enligt 6 kap.om av
17 kommun§ får lösa mark enligt detaljplan skall användasatt som
för allmänna platser, dvs. och parker, för vilka kommu-gator, torg

huvudman.är mark enligt planenAnnan skall användas förnen som
än enskild bebyggelse får kommunen lösa markensannat om

användning för ändamål inte kan säkerställd. Vadavsett anses som
här är mark skall föranvändas allmänna byggnader,avses som

administrationsbyggnader, skolor Besväras mark kommu-m.m. som
fir lösa särskild fårrätt, rättighetenäven lösas. tvåI situatio-nen av
har kommunen rätt lösa mark enligt detaljplanenatt ärner som

avsedd för enskilt byggande. Om kommunen huvudmanär för all-
männa platser får kommunen således, enligt 24 efter genom-
förandetidens utgång lösa fastigheter eller delar fastigheterav som
tillhör olika ägare och enligt fastighetsplanen skall utgörasom en
fastighet. En kommun är huvudman för allmänna platser får eftersom
genomförandetidens utgång lösaäven mark inte har bebyggts isom
huvudsaklig överensstämmelse med detaljplanen. Lösenrätt föreligger

Ävendock inte så länge det finns byggrätt kan i anspråk.tasen som
särskild rätt hör till sådan mark får lösas. 15 kap.Av 3 § PBLsom
följer talan inlösen skall väckas inom år från genomföran-att ettom
detidens utgång.

Vid bestämmande ersättning i fallde nämnts skall kap.4av som nu
Ävenexpropriationslagen tillämpas. presumtionsregeln i 3 § blir

alltså tillämplig, varvid tidpunkten för presumtionsberäkningen skall
dagen tio år före den då talan inlösen väckes.vara om

I 6 kap. 18 19§ och finns§ PBL därutöver vissa bestämmelser om
skyldighet avstå mark ersättning. 18 § gäller mark inomatt utan
detaljplanelagt område där kommunenän är huvudman förannan
allmänna platser. Den obebyggd markäger enligt planen ärsom som
avsedd för allmän plats skyldigär ersättning upplåta markenatt utan

den behövs för kvartersmark tillhörde honom planennärattom som
skall kunna användas för ändamål. Enligt 19antogs § kanavsett

länsstyrelsen, på begäran kommunen, förordna mark enligtattav som
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förslag tillupprättat detaljplan behövs för sådana allmänna platser för
vilka kommunen huvudmanär eller för allmänna byggnader skall
avstås eller upplåtas ersättning det kan skäligt medutan om anses
hänsyn till den markens ägare kan fåväntas planen och tillnytta av
övriga omständigheter.

Bestämmelserna 6i kap. 18 § och 19 § PBL 112 §motsvarar
respektive 70 och 113§ § byggnadslagen. Det förhållandet markatt
kunde i anspråk ersättning i de fall avsågs i 70 § ochtas utan som
113 byggnadslagen§ har uppmärksammats och särskilt kommenterats

förarbetenai till den ursprungliga bestämmelsen egendomsskyddetom
i RF 1973:90prop. 194 och 236. Ett sådant tillvägagångssätts.
ansågs godtagbart markägaren blev kompenserad för ingreppet påom

sätt. Härmed torde ha ökade möjligheter nyttjaannat t.ex. avsetts att
återståendeden marken på ändamålsenligt sätt.ett mer

Rådighetsinsränkningar

Som har inledningsvisnämnts innehåller PBL till övervägande del be-
stämmelser reglerar markanvändningen och således utgörsom som
hinder för frittägaren råda sinöver mark. Syftet med dennaatt
lagstiftning ocksåär reglera markanvändningen, vilket kommeratt
till uttryck i den s.k. portalparagrafen l kap. 1 där§, det sägs att
bestämmelsema syftar till med beaktande den enskildaatt av
människans frihet främja samhällsutveckling med jämlika och godaen
sociala levnadsförhållanden för människorna i dagens samhälle och
kommande generationer.

För mark skall få användas för bebyggelse krävs enligt kap.1att
6 den från§ allmän synpunkt lämpligär för ändamålet. Lämplig-att
hetsprövningen sker vid planläggning eller i ärenden bygglovom

Äganderätteneller förhandsbesked. till mark grundar således inte
någon ovillkorlig bebyggarätt marken. Tvärtom kan sägasatt att
varje förändring pågående användning mark eller fastighet skallav av
föregås prövning från samhällets sida. Vägrat tillstånd innebärav en
i princip inte någon tillrätt ersättning.

Detaljplanen, behandlas 5i kap. det instrumentPBL, ärsom som
används för närmare reglera rättigheter och skyldigheter inte baraatt
mellan markägare och samhället också markägare emellan.utan
Genom detaljplanen preciseras således för varje fastighet de möjlig-
heter skyldigheteroch åvilar förägaren skall uppnåattsom man
lagens syfte. detaljplanenI skall de olika områdenas huvud-anges
ändamål och områdenas skallgränser. Det alltså framgå ettom
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område utgör allmän plats eller kvartersmark eller vattenområde. I
planen skall framgå vilken genomförandetid planen har. I planen kan
också finnas bestämmelser placering, utformning och utförandeom

byggnader, byggnaders användningav m.m.
En förändring i PBL i förhållande till de regler gällde tidigaresom

fastighetsägamasär garanterade byggrätt begränsas i tiden, vilkenatt
hänger med kravet på detaljplanen skall ha fastställdattsamman en
genomförandetid. Ett syfte med införa genomförandetid iatt
detaljplanen fastighetsägare skall kunna arbeta under för-attvar
vissning planen med säkerhet ligger fast under helaatt stor genom-
förandetiden. Planen kan visserligen ändras eller upphävas under
denna tid de berörda fastighetsägarna motsätter sig detta fårmen om
det ske endast det nödvändigtär på grund förhållandenom av nya av

allmän vikt inte kunde förutses vid planläggningen 5 kap.stor som
ll sådana§. I fall har fastighetsägarna tillrätt ersättning för
uppkommen skada enligt 14 kap. 5 § PBL.

PBL innehåller vidare bestämmelser krav på bygglov, rivnings-om
lov och marklov för i lagen närmare angivna åtgärder.

Ersättningsbestämmelser

I 14 kap. finnsPBL bestämmelser ersättning till följd beslutom av
eller åtgärder har vidtagits med stöd bestämmelser i lagen ochsom av

på något innebärsätt inskränkningar i den enskildes fritträtt attsom
råda sin fastighet.över Vissa ingrepp medför emellertid inte någon
ersättningsrätt alls. Avgörande avvägningär mellan allmänna ochen
enskilda intressen. Ersättning utgår således inte när krav ställs på
byggnader enligt 3 kap. Detta torde ha sin grund i det förhållandet att

fastighetsägare intenormalt lida någon ekonomisk skadaen anses
inte få bestämma över byggnadens utseende. del andraIattgenom en

fall kan emellertid planbeslut medföra skada ersättning förutan att
den skull utgår. Ofta torde detta uttryck för principenett attvara
förväntningsvärden inte ersätts. Om enligt översiktsplant.ex. etten
område olämpligt bebygga grund sin fårnaturskönhetattanses av
ägaren inte ersättning fir uteblivna intäkter för eventuell tomtför-en
säljning. Inte heller dåersätts ägaren detaljplanen får ett annat
innehåll detän han kanske med visst fog hade räknat med. Här tar- -
det allmänna intresset genomföra planbestämmelsema över denattav
enskildes intresse.

Ersättningssituationerna i 14 kap. kan delas in i olikatre grupper.
förstaDen omfattar de situationer fastighetsägarendå hargruppen
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till kompensationrätt försthan måste tåla skada vissutan att av
omfattning. Reglerna härom, återfinns i 1-7 §§, i huvudsakärsom av
kompensativ och saknar intresse frånstörre grundlagssynpunkt.natur

skall därförDe beröras endast mycket ytligt.
Enligt 1 har i vissa fall§ ägaren påkalla inlösenrätt markatt av

enligt detaljplan skall användas för allmän plats eller för annatsom
än enskilt byggande. fastighetsägareEn har enligt 2 § rätt påkallaatt
förvärv nyttjanderätt eller särskild rätt till mark ärav annan som
avsedd för enskilt byggande enligt detaljplan även skallmen som
användas för trañkanläggning. I 3 § stadgas tillrätt ersättning för
skada till följd föreläggande åtgärd i trañksâkerhetens intresse.av om

4 regleras tillI § rätten ersättning i det fall då område enligtsom
detaljplan förvarit allmän samfärdsel till följd planändringavsett av
skall föranvändas ändamål och fastighetsägaren härigenomannat

Ändraslider skada. eller upphävs detaljplan före genomförande-en
tidens slut har fastghetsägaren och innehavare särskild tillrättav
fastigheten enligt 5 § rätt till ersättning. Medför åtgärden synnerligt

för fastighetsägaren har han påkalla inlösenrätt fastig-attmen av
heten. Vidare iregleras 6 § till ersättning förrätten skador till följd

vissa faktiska åtgärder från planmyndighetemas sida i sambandav
med förrättning fastigheten.på Slutligen finns i 7 § regler återbe-om
talning gatukostnader då på grundägaren vägrat bygglov inteav av
kan använda fastigheten på förutsattessätt när ersättningen togssom
ut.

De ersättningsregler här intresseär störst de kräverärsom av som
viss kvalificerad skada för utgåersättning skall och återfinnsatt som
i 14 kap. 8 Detta också de centrala reglernaär ersättning vidom
rådighetsinskränkningar i svensk lagstiftning. fall dåDe ersättning
lämnas följande:är

bygglov till riven ellervägras ersätta olyckshändel-att en genom
förstörd byggnad imed huvudsak likadan byggnad ochse en

ansökan bygglov har gjorts inom fem år från det byggna-attom
den eller förstördes,revs

2. rivningsförbud meddelas i detaljplan ieller områdesbestäm-en
melser eller rivningslov förbudsådant harvägras utan att
meddelats,

3. skyddsbestämmelser imeddelas detaljplan eller i områdesbe-en
frånstämmelser för byggnader särskilt värdefullaär t.ex.som

kulturhistorisk synpunkt,
4. områdesbestämmelser meddelas angående vegetation samt

markytans utformning och höjdläge i områden avsedda för
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bebyggelse eller i närheten anläggningar flygplatser m.m.av
kräver skydds- eller säkerhetsområde,ettsom

5. marklov vissavägras i fall.

paragrafensI andra stycke regleras kvalifikationsgränsema för de
olika ersättningsfallen eller, med andra 0rd, hur del skadanstor av

fastighetsägaren eller rättighetsinnehavaren själv skall bära.som
ersättningsprinciperNya infördes 1972 i den då gällande byggnads-

lagen och i flera angränsande lagar naturvårdslagen ocht.ex.som
Principernaväglagen. innebar endast intrång i den pågåendeatt

markanvändningen Bortfall sådana värden grundadesersattes. av som
på förväntningar ändrad markanvändning däremot inte.ersattesom en
Dessa principer gäller också enlig PBL. ersättningsprinciperDe som
infördes 1972 enhetligt utformade i de olika lagarna oavsettvar om
det fråga byggnadsreglerande bestämmelser eller markregle-var om
rande bestämmelser. Denna enhetliga utformning ersättningsbe-av
stämmelsema emellertid bort i och med införandet PBL. Detogs av
byggnadsreglerande bestämmelserna ansågs till sin skilja sig sånatur
från de markreglerande det motiverat de utformades påatt attvar
olika Sålundasätt. har i PBL ersättning till följdangett attman av
byggnadsreglerande bestämmelser skall utgå endast skadaom
uppkommer är betydande i förhållande till värdet densom av
berörda delen fastigheten. För de markreglerande bestämmelsernaav
har ersättning utgår endast den pågående markan-attangetts om
vändningen försvårasavsevärt inom berörd del fastigheten.av
Uppdelningen inte heltär undantagslös skyddet för miljömässigtutan
och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har motiverat viss särregle-
ring.

Kvaliñkationsgränsen betydande skada skall tillämpas i de fall
reglerade i 8är § första stycket och 2 för falll detutom attsom p.

byggnaden har förstörts olyckshändelse då rätt till ersättninggenom
alltid föreligger. Om ägaren kan visa skadan överskrider dennaatt
kvalifikationsgräns har tillhan ersättning, endast för den delrätt men

skadan går nivå.utöver denna Bakgrunden härtill denärav som
Åtgär-intresseavvägning alltid skall i dessagöras sammanhang.som

den kan grunda ersättning företagen i det allmännasantassom vara
intresse och den enskilde får då också finna sig i stå viss delatt av
skadan själv. Frågan dåär hur rekvisitet betydande skada skall tolkas.

lagrådsremissen föreslogI departementschefen fastighetsägaren iatt
de angivna fallen skulle tåla skada motsvarade 20 %en som av
värdet den berörda delen fastigheten innan någon ersättningav av
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skulle utgå. Lagrådet, ansåg fördeldet kvalifika-att attsom var en
tionsgränsen preciserades, ville inte godta den föreslagna nivån.
Lagrådet föreslog %i stället 10 lämpligt avvägd kvalifika-som en
tionsgräns. Departementschefen ansåg sig inte kunna godta lagrådets
förslag föreslog i stället synsätt. Någonutan ett nyanseratmer
bestämd borde därför, enligt departementschefen, inteprocentsats

i lagtexten. stället förordade han fastighetsägaren iI deattanges
varaaktuella situationema skulle berättigade till ersättning endast om

skadan betydande i förhållande till värdet berörda delarvar av av
fastigheten. Vägledande för bedömningen vad skulleav som anses

betydande skada skulle fastighetsägarna dåutgöra vad enligten vara
gällande praxis skyldigahade tåla när det gällde be-ansetts att
gränsningar riksdagsbehandlingeni byggrätten. Vid frågan gjordesav
också vissa till ledning för tolkningenuttalanden Bostadsutskottetav

begreppet betydande skada 198687:1 142.BoUav s.
bakgrund vad förekommit i lagstiftningsärendetMot av som synes

rimlig tolkning till kvalifi-begreppet betydande skada leda atten av
15 %kationsgränsen ekonomisk skada cirkamotsvarar en om av

fastigheten. fastighetsägare tordevärdet den berörda delen Enav av
i fall aldrig skyldig tåla skadastörre änvart att motsva-vara en som

%20 får vidare klart den praxisnämnt värde. Detrar av anses av
fastighetsägaren får tålaåberopades i lagstiftningsärendet attsom

ingrepp allmänintresse ligger bakom planförsla-större starkare som
get.

markanvändning för-Kvaliñkationsgränsen pågående avsevärt
tillämplig i fallsvåras inom del fastigheten deberörd är somav

3-5. Bedömningen dennaregleras i 8 första stycket§ av omp.
i två olika led. måstekvalifikationsgräns har uppnåtts får göras Först

pågående markanvändning.innefattas i begreppetvadavgöras som
måste föringripande regleringenhurDärefter måste avgöras attvara

inom berörd delförsvarandeavsevärtden skall medföra ett avanses
fastigheten.

desamband medinfördes imarkanvändningpågåendeBegreppet
proposition1972 års prop.1972. Iersättningsbestämmelsernanya

markan-pågåendebegreppet1972:111 bil. 2 334 attangavss.
Markägaretillämpning.relativtvändning borde generös somenges

eller be-naturvårdslagenföreskrifter enligteller beslutgenom
naturlignormal ochfrån vidtastämmelser i generalplan hindras att en

rationalisering pågående markanvändning borde således varaav
med utgångspunktberättigad till ersättning. Bedömningen borde ske
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framstår fortsättningvid varje tidpunkt naturligfrån vad som ensom
bl.a.markanvändningen. Man skulle således beaktaden pågåendeav

rationaliseringsmetoder enligtlämpliga bruknings- ochvad ärsom
förfarandeskogsbrukspolitiska lagstiftningen. Omden jord- och ett

uppförandet anläggning förtillståndspliktigt,generelltär t.ex. av en
innebar förändringutgå från detsvinuppfödning, borde att en avman

skogsmark eller planteringKalavverkningmarkanvändningen. av av
exempel påför bokskog nämndes däremotgranskog i stället som

omständigheten bygglovspliktrationalisering.naturlig Den att
åtgärdeninte innebära utgörföreligger för tänkt åtgärd behöver atten

markanvändning.ändrad
fastighetenförsvåras inom berörd delBegreppet avsevärt av

1972 proposition beskrevsårskräver särskild kommenter. Ien
någorlunda kvalificerat intrång i denförsvårasavsevärt ettsom

med tillkomstenmarkanvändningen. samband PBLfaktiska I av
angåendekompletterande uttalandenbostadsutskottet vissagjorde

ansåg198687:1 147 ff. Utskottettolkningen begreppet BoU s.av
endast skall behöva tåla skadafastighetsägaresålunda att en somen

därför borde någon fastför honom ochbagatellartadär procentsats
%på 10borde dock toleransgränsEnligt utskottetinte enanges.

något fall skallden högsta iberörd del fåinom somvaraanses
borde gälla endast den berördabehöva Den gränsenaccepteras. om

ilitet belopp. föri Ett ägarendelen representerade ett pengar
uttalade, aldrigkan, enligt vad utskottetabsoluta tal beloppstort vara

påpekade detta relativa betraktelsesättbagatellartat. Utskottet att av
ligger högre föruttyckt i absoluta talföljde ersåttningströskeln ettatt

för liten skogsägare.skogsbolag änstort en
till,skadan skall relateras dvs.slutligen angår den enhetVad som

dendenna skall lika medfastigheten, gällerberörd del att varaav
restriktionsområdet ingick. skogs-Förekonomiska enhet i vilken

behandlingsen-lika medden berörda delenbrukets del envaraanses
bliflera mindre beståndskogsbestånd ellerhet, dvs. ett avsessom

bestånds-samtidigt. Bedömningenåtgärdbehandlade med avsamma
berördfackmannamässiga grunder. Medbör ske enligtindelningen

åkerskifte eller dendet ängjordbruket närmastdel inom somavses
brukningsmässigt avgränsad del.framstår ensom

skall bestäm-hur ersättningen10 finns bestämmelser9 och §§I om
l-8 huvud-fall i §§. Somintrång i devid inlösen och som avsesmas

i 4 kap. expropriations-ersättningsbestämmelsemagällerregel att
Även i 4fall. presumtionsregelni dessalagen skall tillämpas även

således tillämplig. s.k.expropriationslagen blir Denkap. 3 § presum-
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tionstidpunkten skall i dessa fall dagen tio år före den dag dåvara
talan inlösen väcktes. övrigtI gäller ersättningen skallattom
bestämmas skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde föresom
och efter det beslut fattats åtgärdeller vidtagits. Enligt uttryckligt
stadgande skall härvid bortse från förväntningar ändringman om av
markanvändningen.

framgåtthar stöd för flertal åtgärderPBL ochettger, som ovan,
ingrepp i egendom någon till ersättning härförrättutan attannans
finns föreskriven i lagen. Samtliga dessa fall torde bedömaattvara

rådighetsinskränkningarsådana inte omfattas grundlags-som som av
2skyddet enligt kap. 18 helt sak i åtskil-§ RF. En är PBLattannan

liga fall föreskriver till ersättning vid rådighetsinskränk-rätt även

ningar.

3.5.3 Naturvårdslagen 1964: 822

Med stöd bestämmelser i naturvårdslagen både påNVL kanav
allmän och enskild mark vilja bildasäven ägarensmot natur-- -

naturminne, strandskyddsområde och naturvårdsområde.reservat,
Nationalpark kan emellertid endast bildas på tillhörig mark.staten
Däremot kan föreskrifter användningenrörande nationalparkav
komma drabba enskild, föreskrifter beträffandenär meddelasatt t.ex.
inskränkningar i renskötselrätten.

Förutsättningar för ingrepp med stöd lagenav

innehållerNVL i sina inledande bestämmelser några allmänt
formulerade stadganden avvägning skall mellanden görasom som
allmänna enskilda intressen innan åtgärdoch någon vidtas. Den

avvägningsregeln återfinns i föreskrivs vidcentrala 3 § där det att
naturvårdsfrågorprövning tillbörlig hänsyn skall till övrigatasav

enskilda intressen. Härvid skall iallmänna och även reglerna
naturresurslagen tillämpas.

långtgående ingrepp kan ske i enskild markägaresDet rättmest som
enligt beslut Bestämmelser härom finns iNVL är naturreservat.om
7-12 förFörutsättningen reservatsförordnande området§§. ärett att
behöver särskilt skyddas och vårdas med tanke på naturmiljön eller
friluftslivet. syftet med åtgärden tillgodoses med mindreKan en
ingripande åtgärd, bildande naturvårdsområde, skall emellertidav

i bildandereglerna härom användas stället. I beslut natur-om av
skall föreskrivas de inskränkningar i rätten förfoga överattreservat

fastigheten krävs för ändamålet med åtgärden. Krävsatt tryggasom
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det härför särskilda åtgärder vidtas, byggande vägar ochatt t.ex. av
parkeringsplatser eller allmänheten får tillträde till mark inomatt
området den inte skulle haft, kanha ägaren tvingas tålasom annars
sådant intrång.

Naturvårdsområde kan enligt 19 användas särskilda åtgärder§ när
behövs för skydda och vårda naturmiljön området med hän-att men

till den begränsade omfattningen åtgärderna inte lämpligen börsyn av
tillavsättas I beslutet kan föreskrivas inskränkningardenaturreservat.

i nyttjandet fastigheten kan behövas för ändamåletatt tryggaav som
med beslutet såsom förbud eller föreskrift i fråga byggnad,mot om
schaktning, plantering och avverkning skyldighet för ägarensamt att
tåla på hans mark utförs röjning, plantering eller liknandeatt annan
åtgärd.

Gränsen mellan de båda förordnande således flytande.ärtyperna av
Ofta detär ekonomiska skäl valet åtgärd. Bildandetrent styrsom av

medför i praktiken ofta intrång i pågåendenaturreservat ettav
markanvändning vilket innebär till ersättning härför 25rätt enligt och
26 Bildandet§§. naturvårdsområde medför däremot inte någon rättav
till ersättning för markägaren.

14 finnsI § bestämmelser fridlysning fågelskydds-växter,om av
område Sådant ingrepp får enligt motivuttalanden inte gå såm.m.
långt pågående markanvändning försvåras följaktligenavsevärt ochatt
föreligger heller inte någon till ersättning fall.rätt i dessa

För tillgången till platser för bad friluftslivoch råderatt trygga
enligt 15 § strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag intill 100

från strandlinjen. Det här fråga generell regleringärmeter om en
inte avsedd påverka pågående markanvändning.är Någon rättattsom

till ersättning föreligger inte hur betungande ingreppet än denär utan
enda möjlighet fastighetsägarenstår till buds för begäraär attsom
dispens från regleringen.

Särskilda bestämmelser till skydd för naturmiljön finns i 18-22 §§.
Enligt 18 § krävs tillstånd för planerad exploatering naturtill-av
gångar. 20 finns regler beträffande utförandet vissaI § arbetsföre-av

kan komma väsentligt naturmiljön.ändra Föreläggandetag attsom
får företagarenmeddelas vidta de åtgärder förkrävsatt attsom
begränsa eller motverka skador på naturmiljön.

Ersättningsbestämmelser

De ersättningsbestämmelser finns intagna i naturvårdslagensom
utgår, liksom motsvarande bestämmelser i från principenPBL, att
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endast sådant intrång medför pågående markanvändning inomattsom
berörd del fastigheten försvårasavsevärt ersätts. Man beaktarav
således inte den förlust kan bestå i förväntningar ändringattsom om
i markens användningsområde inte infrias till följd dispositions-av
inskränkningar. Mark i anspråk med stöd bestämmelsertassom av
i lagen Ersättningersätts. utgår inte för ingrepp i form strand-av
skyddsförordnande eller förordnande naturvårdsområde. Uteblivetom
tillstånd till grustäkt 0.d. ersätts heller inte till följd denav ovan
angivna principen. fallI de ersättning utgår skall denna huvud-som
regel fastställas i enlighet bestämmelsernamed i 4 kap. expropria-
tionslagen.

Utformningen bestämmelserna i naturvårdslagen stå iav synes
överensstämmelse med 2 kap. 18 § rådighetsinskränkningarRF. De

följer lagens bestämmelser omfattas inte grundlagsskyddet.som av av

3.5.4 1987:12Lagen hushållning med naturresurserom
m.m.

Naturresurslagen innehåller, såvitt här intresse,är i 4 kap. bestäm-av
melser krav på tillstånd regeringen till vissa industriella ellerom av
liknande verksamheter. För regeringen skall kunna lämna tillståndatt
till viss angelägenhet det inte tillräckligtär de intressenatten som
lagen skall skydda tillgodosedda.är krävsDet även kommunenatt
tillstyrker tillstånd lämnas det s.k. kommunala vetot. Lagenatt
innehåller någrainte ersättningsbestämmelser.

Den prövning naturresurslagen föreskriver fårsom anses vara en
sådan befogenhetsreglering inte omfattas grundlagsskyddet isom av
2 kap. 18 § RF.

3.5.5 Miljöskyddslagen 1969:387

Miljöskyddslagen innehåller bestämmelser reglerar användningensom
mark, byggnad eller anläggning det föreligger fara för vatten-av om

eller luftförorening. Lagen innehåller inte några bestämmelser om er-
sättning vid uteblivet tillstånd till viss verksamhet. miljöskade-It.ex.
lagen 1986:225 finns bestämmelser skadestånd till följdom av
miljöfarlig verksamhet. Den orsakar olägenhet sådansom genom
verksamhet i principskall ersättning härför. Medför miljöfarligutge
verksamhet fastighet blir onyttig för ellerägaren synnerligtatt att

uppkommer vid begagnandet, skall fastigheten lösas in denmen av
bedriver verksamheten ägaren begär det. Därvid gällersom om

expropriationslagen i tillämpliga delar.
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exploateringssamverkan3.5.6 1987:1lLagen om

avsedd medel för få till stånd samord-lag är utgöraDenna attatt ett
gäller genomförandetnade insatser fastighetsägarna detaktiva närav

äganderätten till fastigheterna inom planområdetsådana planer därav
rättvistflera händer. det möjligt påuppdelad Lagen görär att ett

värdeutfallet mellan de fastigheterfördela plansätt somav en
plangenomförandet.samverkar om
initiativet till exploateringssamverkan kommu-Det formella tas av

fastighetsägarnafår inte beslutas inomSamverkan sam-omnen.
sig och beaktans-verkansområdet allmänt detta harmotsättermera

fastighetsägare inte sin vilja tvingasvärda skäl härför. En kan mot att
få skall fåsådan samverkan den begär delta göradelta i attmen som

samverkansområdet.det han har mark inomom
hela exploateringen inom samverkansområdet skall kunnaFör att

exploate-genomföras, finns bestämmelse i lagen 19 § som geren
från den inte deltar.ringssamfälligheten lösa markrått att som

4 kap.sådant fall bestämmas med tillämpningErsättning skall i av
fattas fastig-Beslut i denna ärendenexpropriationslagen. typ avav

överklagas till fastighets-hetsbildningsmyndigheten. Besluten kan
domstolen.

exploaterings-föreskrivs i 19 lageninlösningsrätt §Den omsom
med expropriationtorde bedöma såsomsamverkan att ettvara

därför bestämmelsenförfogande. Förfarandet omfattasjämförbart av
2 18i kap. § RF.

1971:9483.5.7 Väglagen

väghållare befogenhet nyttja mark behövsEnligt väglagen har att som
väghållare iuppkommerför med vågrätt. Vägrättväg tarattgenom

upprättad då så behövs,anspråk mark för väg med stöd och,av
då dras in. väghållarefastställd arbetsplan. upphör vägen HarVägrätt

intrångsersättningfastighetens berättigad tillerhållit vågrätt är ägare
för skada till följd vägens byggande elleroch ersättning avannan

finns bestämmelse väg-begagnande. väglagen ävenI som geren
fråni visst fall lösa område markägaren.hållaren rätt att

förvidare regler det erfordras tillståndfinnsI väglagen attattom
inom visst avstånd frånuppföra byggnader eller andra anläggningar

medföra pågående markanvändningSkulle tillståndvägen. vägrat att
fastigheten fastighetsägarenförsvåras inom berörd del äravsevärt av

särskild berättigadenyttjanderätt eller rätteller innehavaren av annan
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till ersättning väghållaren för skada till följd härav.av
Vid ersättningens bestämmande gäller 4 kap. expropriationslagen

i tillämpliga delar. frågaI principerna för rätten till ersättning vidom
rådighetsinskränkningar gäller vad redovisats vid be-som ovan
handlingen PBL.av

Reglerna i väglagen torde stå i överensstämmelse med 2 kap. 18 §
RF. De rådighetsinskränkningar kan medföra tillrätt ersättningsom
torde emellertid i sig inte omfattas grundlagsskyddet.av

3.5.8 1939:608Lagen enskilda vägarom

Enligt lagen enskilda vägar har vägförening rätt ersättningom att mot
för markupplåtelser och intrång lösa till sig förannat rätt att
ändamålet begagna vägmark. Medför vägens anläggande även nytta
för den är berättigad till ersättning skall hänsyn härtill närsom tas
ersättningen bestäms.

Lagen enskilda vägar innehåller bestämmelse ersättningom en om
vid uteblivet tillstånd till byggande inom visst avstånd från vägen av

slag den finns i väglagen. Beträffande förhållandetsamma som som
till bestämmelsen i 2 kap. 18 § kanRF hänvisas till vad anförtssom
i fråga väglagen.om

3.5.9 Vattenlagen 1983:291

För utföra vattenföretag krävsatt i de flestaett fall tillstånd. Med
stöd sådant tillstånd kan åtskilliga olika slags intrång ske enligt 8av
kap. vattenlagen. Kapitlet innehåller bestämmelser förrätt denom

skall utföra vattenföretag utföra anläggningarett och åtgärderattsom
på fastighet tillhör någon 1 §, rätt användasom attannan om
anläggningar i tillhör någon 2 §,vatten rätt läggasom attannan om

rensningsmassor 3 och§ fiskeförbud 4 §.upp om
Ersättningsbestämmelserna i vattenlagen 9 kap. är anpassade till

fastighetsrättslig lagstiftning, främst expropriationslagen.annan
Ersättningsbestämmelserna bygger den grundsatsen ingen böratt
drabbas ekonomiska förluster på grund hans egendom iav att tasav
anspråk eller skadas vattenföretag åett andra sidan före-attav men

har befogat anspråk intetagaren behövaett ersätta sådana värdenatt
tillskapas hans eller samhällets insatser. Ersättningsom genom egna

för uteblivet tillstånd till åtgärd enligt vattenlagen inte.ersätts
Rätten till är rättighet mycket specielltvatten slag. Denna rätten av

inte utgöra äganderätt i vanlig mening. Anledningen härtill äranses
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och det harbefinner sig i rörelsei allmänhetfrämst attvattnetatt
tilläganderätt vattenströmmindre lämpligt talaattansetts somenom

råda övervattenlagen rättstället talas isådan. I vattnet,attom
behandlasEmellertidpositiva befogenheter.enbartvarmed avses

ihop med dentill hörfast egendom. Rätten vattenvattnet som
överlåtas fråninte kunnafinns ochdärfastighet vattnet anses

grunden.
vidare18 ärreglerna i 2 kap. § RFdiskuteraskanDet utanom

vid någrakomspeciella rättighet. Frågandennatillämpliga upp
vattenlagen. Sålundabestämmelserna iutformningentillfällen vid av

2 kap. 18 § RFhänvisning tilldepanementschefen bl.a. underhar
på äganderättenoffentligrättsligövergång tillansett att synmerenen

ersättnings-övergångs- ochsvårbemästradeskulle medföratill vatten
grund-tyder på1981822130 78. Uttalandetproblem prop. atts.
Vidarebeträffande denna rätt.tillämplig ävenlagsregeln har ansetts

i 2ersättningsregelnbehandlingenlagrådet vidkan nämnas att av
den i lagråds-ifrågasattestycket vattenlagen9§ andrakap. om

18i samklang med 2 kap. §bestämmelsen stodföreslagnaremissen
innebarförordade regel273. LagrådetRF a. attsomenprop. s.

ersättning.berättigad till skälig Iskadelidande skulleden pro-vara
410.departementschefen lagrådet a.positionen följde prop. s.

regeln.invändninghade ingenRiksdagen mot
Även grundlagsregelns tillämp-meningarrått deladedet har omom

skäl tillsvårt någotdetfall det hävdas ärlighet i dessa kan attatt se
18området för 2 kap. § RFutanförskulle fallajust tillrätt vattenatt

Bestämmelsen börservitut.nyttjanderätter ochtilli motsats t.ex.
tvångsöverföringartillämplig vidåtminstone analogtdärför anses vara

123.till Bengtsson,rätt sevatten s.av

1991:453.5.1O Minerallagen

det kanundersökningstillstånd meddelasminerallagen skallEnligt om
koncessions-fyndleder tillundersökning i områdetantas att av

med sinförst kommer inTillstånd skall meddelas denmineral. som
hanförutsättningarnauppfylleri övrigtansökan han oavsett omom

marken.äger
fyndighetskall meddelasBearbetningskoncession somom en

sökandenpåträffad,blivitekonomiskt harkan tillgodogörassannolikt
ochbelägenhetfyndighetensfyndigheten ochlämplig bearbetaär att

begärda koncessionen.får densökandeninte det olämpligtgör attart
underökningstill-harkoncession skall denansökerOm flera somom



SOU 1993:40 E €n0I7LS‘S’(1(/El 63g

stånd för mineral i området företräde.äga Koncessionshavaren kan
begära markanvisningsförrättning för få det markområde bestämtatt

får i anspråk för bearbetningtas mineralfyndighetsom och därmedav
sammanhängande verksamhet.

Skada eller intrång föranleds undersökningsarbete ellersom av av
mark i anspråk föratt bearbetningtas eller därmed sammanhängande

verksamhet skall ersättas enligt de principer föreskrivs isom
expropriationslagen.

Det ianspråkstagande mark kan ske med stöd be-av annans som av
stämmelserna i minerallagen torde omfattas grundlagsskyddet i 2av
kap. 18 § RF.

3.5.11 Lagen 1988:950 kulturminnenom

I lagen finns bestämmelser fornminnen, byggnadsminnen ochom
kyrkliga kulturminnen utförsel kulturföremålsamt landet.om av ur

Beträffande fornminnen finns i lagen regler Riksantikvarie-som ger
ämbetet och länsstyrelsen möjlighet vidta de åtgärder behövsatt som
för skydda fast fornlämning.att Om åtgärden medför kostnaderen
eller skada för ägaren har han rätt till skälig ersättning staten.av
Samma sak gäller någonnär vägras tillstånd rubba fornlämningatt

när den påträffades helt okänd och synligtsom märkeutanvar ovan
jord.

En byggnad är synnerligen märklig sitt kulturhistoriskasom genom
värde eller ingår i kulturhistoriskt synnerligenett märkligtsom
bebyggelseområde får förklaras byggnadsminne. Byggnads-som
minnesförklaring innebär föreskrifter meddelas huratt byggnaden
skall vårdas och underhållas i vilka avseenden den intesamt får

Ägarenändras. får inte åläggas omfattande skyldigheter än vadmera
är oundgängligen nödvändigt för uppnå syftetsom med åtgärden.att

Om de skyddsföreskrifter har meddelats hinderutgör för rivningsom
byggnad och skadan därav betydandeär i förhållande tillav en värdet

berörd del fastigheten eller på sätt innebärav pågåendeannatav att
markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del fastighetenav
har ägare innehavareoch särskild tillrätt fastighet tillrättav
ersättning Vid ersättningensstaten. bestämmande tillämpasav
reglerna i expropriationslagen.

I lagen finns också bestämmelser vissa äldre kulturföremålattom
inte får föras landet tillstånd.ut Ett uteblivet tillståndutan grundarur
inte någon tillrätt ersättning.

De föreskrifter och ingrepp kan ske beträffandesom annans
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tordekulturminneslagenibestämmelsernastödmedegendom varaav
utanförfallerrådighetsinskränkningarsådanabedöma somatt som

18 RF.för 2 kap. §skyddsområdet

1970:988Fastighetsbildningslagen.123.5

fastighetfrånöverförastvångsvismarkkanfastighetsregleringVid en
anpassade tillärErsättningsbestämmelsematill expro-annan.en

regler.priationslagens
mark frånöverföringgenomfördtvångsvissådan enAtt aven

18 RFgrundlagsskyddet 2 kap. §omfattastillfastighet avannanen
vissaomfattar även18 RF§i 2 kap.Skyddsregelnklart.heltär

fastighets-bestämmelser istödmedvidtaskanåtgärderandra avsom
servitut. Ii formsärskild rätttillskapandebildningslagen avavsom

befogenhetinnebärservitutsrätten attgälla närtorde dettafallvarje
räckviddenemellertidkanvissa fallmark. Iutnyttjapositivt annans

särskild Etträtt.tillskapandevidtveksam18 § RF2 kap. avansesav
fastig-innebördnegativ attockså hanämligenkanservitut genomen

fastighetenbebyggaåtgärd,vissvidtaförbjuds attt.ex.hetsägaren att
s.k.skall dessaMöjligenhöjd.angivenvissbyggnad övermed
interådighetsinskränkningsådaninnebäraservitutnegativa somanses

84 ff.jfr Bengtsson18 RFi 2 kap. §skyddetomfattas s.av
finnsmarkianspråkstagandetvångsvisBestämmelser av annanom

Iedningsrättslagen1973:1149 och ianläggningslageniäven
i 2grundlagsskyddetomfattasåtgärder1973:1144. Också dessa av

18 § RF.kap.

och1973:531Bostadssaneringslagen3.5.13
1977:792bostadsförvaltningslagen

rådigheteniingreppmedgerbestämmelserfinnslagarI dessa som
någotrådighetsinskränkning äregendom. Dennaöver typ avav

och kan närmasttidigarebehandlatshardeslag änannorlunda som
egendomen.bestämmanderätten överövergångbeskrivas avensom

Det18 RF.2 kap. §underinterådighetsinskränkning fallerEn ren
inteifrågasättaanledning ettfinnasmöjligen attdäremotkan om

sådantfall utgöri vissabestämmanderätten ettöverflyttande av
blir18 RF2 kap. §medförabordeegendom attiingrepp somannans

lll.jfrtillämplig Bengtsson s.
fullständigtdocklagarnanämnda etthärdeIngen avserav

gårbostadsförvaltningslagenägarrådigheten ävenöverförande omav
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ganska långt. Lagreglerna ifråga har tydligen förenliga medansetts
2 kap. 18 § RF. varje fall harI några invändningar intehäremot
framförts.

Båda de nämnda lagarna innehåller regler tvångsinlösen förnu om
falldet de åtgärder vidtagitshar med stöd respektive lag intesom av

har lett till önskvärt resultat. sådana fallI gäller expropriationslagens
bestämmelser i tillämpliga delar. Dessa regler tvångsinlösenom
omfattas givetvis grundlagsskyddet i 2 kap. 18 § RF.av

3.5.14 skogsvårdslagen 1979:429

Enligt 1 skogsvårdslagen§ skall skogsmark med dess skog genom
lämpligt utnyttjande markens virkesproducerande förmåga skötasav
så den varaktigt hög och värdefull virkesavkastning. Vidatt ger en
skötseln skall hänsyn till naturvårdens och andra allmännatas
intressen. Med skogsmark bl.a. mark lämplig föräravses som
virkesproduktion och inte i väsentlig utsträckning används försom

5 skogsmarkändamål. I stadgas skall anläggas på§ skogannat att ny
markens virkesproducerande avverkning eller påförmåga efterom

grund skada på skogen inte till på godtagbart ellersätttas ettav vara
marken ligger outnyttjad enligt 10 §Skogsmarkens ägare ärom m.m.

ansvarig för anläggninganläggning och vård skog. Vid av nyav ny
skog skall enligt 7 de föryngringsåtgärder vidtas kan behövas§ som
för återväxten skog. Föreskrifter föryngringsmetod,att trygga av om
markberedning, sådd, plantering, vård plantskog och andraav

myndighetåtgärder i detta syfte får meddelas regeringen eller avav
regeringen bestämmer. Enligt 12 får avverkning på skogsmark§som

gallringinte på röjning ellerske sätt änannat genom somgenom
slutavverkningfrämjar skogens utveckling eller ärsomgenom
Skogsmarkens ägare ärändamålsenlig för anläggning skog.av ny

slutavverkning bedrivs i lämpligfirenligt 14 ansvarig§ att om-
på brukningsen-skogenåldersfördelningfattning så jämnatt aven

heten främjas.
inte skeenligt l9§avverkningsvårföryngrad skog fårI utan

fårområdenvissavisst ellerskogsvårdsstyrelsens tillstånd. För
inte fårsvårföryngrad skogföreskrivas tillstånd till avverkningatt av

förför skogsbilvåg vägenbl.a. byggande nyttan avges omav
inte kanskogsbruket inte för den eller vägenkostnadenmotsvarar om

in i vägnätsplan.passas en
21 myndighetEnligt skogsvårdslagen får regeringen eller den§

regeringen föreskrifterbestämmer meddela den hänsynsom om som
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skall till naturvårdens intressen vid skötseln skog, frågaitas av som
hyggens storlek och utläggning, beståndsanläggning, kvar-om

lämnande trädsamlingar, dikning och skogsbilvägars sträckning.av
Bemyndigandet medför inte befogenhet meddela föreskrifteratt som

så ingripandeär pågående markanvändning försvåras.avsevärtatt
19 bI § skogsvårdslagen har införts bestämmelse tillståndatten om

till avverkning i fjällnära inteskog skall få meddelas avverk-om
ningen oförenligär med intressen är väsentlig betydelse försom av
naturvärden eller kulturmiljövården. tillståndNär skall skogs-ges
vårdsstyrelsen besluta hyggets storlek och förläggning, tillåtenom
avverkningsform och vilka hänsyn i övrigt skall tilltas natur-som
vårdens och kulturmiljövårdens intressen. Om avverkning inte kan
tillåtas hänsyn till naturvårdens eller kulturmiljövårdens intressen,av
eller tillstånd förenas med sådana inskränkningar och kravett attom
pågående markanvändning därigenom försvåras,avsevärt mark-är

enligt 19ägaren skogsvårdslagen§ berättigad till ersättning enligtc
bestämmelserna i naturvårdslagen.

Vid tillkomsten plan- och bygglagen gjorde bostadsutskottetav
vissa uttalanden vad borde pågående mark-om som anses som
användning. Hit räknade utskottet sådant framstår naturligasom som
drifts- eller rationaliseringsåtgärder, avverkning i olika former,t.ex.
markberedning för främja tillväxten skog plantering.att samtav ny
Åtgärder innebär ändring eller omföring produktions-som en av
inriktningen innebär ändrad markanvändning de kräver tillstånd,om

omläggning från ådellövskogsproduktion till barrskogsproduk-t.ex.
tion. Sedan den juli 19861 gäller också tillståndsplikt enligt natur-
vårdslagen för vissa dikningsföretag. Det kan emellertid finnas andra
tillståndspliktiga åtgärder inte innebär ändrad markanvändning.som
Införande marklovsplikt säger intenämnts i sig någott.ex.av som

huruvida lovpliktiga åtgärder medför någon ändring mark-om av
användningen l98687:BoUl 146.s.

Departementschefen anförde i propositionen skogsbruket iom
fjällnära skogar när det gäller tillämpningen begreppetatt av
pågående markanvändning för skogsbruket har ibland framförts den
uppfattningen det är ologiskt kalla verksamhet planerasatt att en som
i område där den inte tidigare har förekommit för pågåendeett
markanvändning 199091:3 46 f.prop. Med sådant synsättetts.
skulle kalavverkning i områden där sådan skogsbruksåtgärd inteen en
tidigare skett inte betrakta led i pågåendeatt ettvara som en
markanvändning. denna inställningOm godtas skulle alltså en
kalavverkning kunna markägaren får ersättning förstoppas utan att
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den skada han därigenom lider. Vidare anfördes följande.

Frågan huruvida kalavverkning skogsmark led iutgör ettav
pågående markanvändning har tidigare varit aktuell i lagstiftnings-
sammanhang, bl.a. år 1974 i samband med ändringar i naturvårds-
lagen 1974:166.se Riksdagen har därvid konstaterat attprop.
trakthyggesbruk, innebärbl.a. avverkningen koncentrerasattsom
till viss storlek, måste betraktas normal drifts-ytaen av som en
metod i skogsbruket. Metoden får naturligtvis bara användas inom
område där godtagbar återväxt kan förväntas. skogsvårds-Omen
styrelsen vid prövning enligt 19 skogsvårdslagen§en av en
ansökan tillstånd till avverkning ñnner eftermanattom en
avverkning inte påräknakan tillfredsställande återväxt, får alltsåen
skogsvårdsstyrelsen inte medge tillstånd till avverkningen. Någon
ersättning lämnas i sådant fall inte till markägaren eftersomett en
avverkning detta slag skulle jämställa medsnarast attav vara en
exploatering än led i pågåendeutgöra markanvändning.ett

Enligt Skogsstyrelsen det möjligt bedrivaår uthålligtatt ett
skogsbruk inom delar det fjällnära skogsområdet. Tillfreds-av
ställande föryngringar enligt styrelsenkan uppnås framförgenom
allt plantering andra föryngringsmetoderäven kan i vissa fallmen

tillfredsställande resultat. Mot den bakgrunden saknas enligtdetge
min mening fog för hävdagenerellt slutavverkningatt att genom
kalhuggning inte skulle rationell skogsbruksmetod i devara en
delar det fjällnära skogsområdet där godtagbar återväxt kanav en
fås eñer avverkningen.

3.5 15 1979:425 skötsel jordbruksmarkLagen om av.
Enligt lagen skötsel jordbruksmarkl § med jord-om av avses
bruksmark sådan åkermark och betesmark ingår i fastighet,som en

taxerad lantbruksenhet. Med stöd 6är § lagsom som av a samma
kan föreskrifter meddelas i fråga hänsyn till naturvårdens ochom
kulturmiljövårdens intressen såsom i fråga skyddet odlings-om av
och kulturlandskapet och djurlivet. Föreskrifterna fårväxt- docksamt

så ingripandeinte pågående markanvändning avsevärtattvara
försvåras.

En markägare marklov kan berättigad tillvägras ersätt-som vara
Ävenning enligt plan- och bygglagen. denna ersättningsrätt anknyter

till pågående markanvändning.begreppet
ersättningsrätt blir aktuellDen bestämmelsersom genom om

marklov områdesbestämmelser i fråga vegetationär när ochom
markytans utformning och höjdläge medför intrång i jordbrukets
markanvändning 14 kap. 8 första§ stycket 4 plan- och bygglagen.

vegetationMed enligt motiven träd, buskar och liknandeavses
198687:BoUl 146. Gröda, bete o.d. således inte vegetationärs.
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i plan- och bygglagens mening och kan därför inte regleras med
iområdesbestämmelser. Rätt till ersättning vidare aktualiseraskan när

marklov under hänvisningvägras till olägenheter skulle uppstå iatt
bebyggelse- respektive skydds- och säkerhetsområdena 14 8kap. §
första stycket 5 plan- och bygglagen.

jordbruketsFör vidkommande torde regleringen markytansav
utformning och tillståndskrav i fråga schaktnings- och fyllnads-om
åtgårder enligt utskottets mening 198687:BoUl 146 kunnas.
inverka på vägbyggen och dikningsñretag. Regleringen kant.ex.
också hindra åkerholmar förs över till åkermark och sankaatt att
partier eller dammar fylls igen.

En särskild fråga i detta sammanhang odlingär s.k. energiskog.av
Enligt uttalande departementschefen med anledningett attav av
skötsellagen ändrades år 1987 finns det möjligheter användaatt
jordbruksmark för produktion grödor för energiändamål ochav annan

Övergångindustriell användning. till sådan jordbruksproduktion
krävde enligt departementschefen inte tillstånd enligt skötsellagen.
Detta borde även gälla energiskogsodling alltså det gälldenärsom
fråga tillstånd enligt skötsellagen borde betraktasom som en
jordbruksgröda prop. 198687:l22 30.s.

3.5 16 Skötsellagstiftning i övrigt
.

Hälsoskyddslagen 1982:1080 miljö- och hälsoskyddsnämndenger
befogenhet meddela de förelägganden och de förbud behövsatt som
för förhindra uppkomsten sanitär olägenhet.att av

Liknande befogenheter tillkommer länsstyrelsen och hälsoskydds-
nämnden med stöd bestämmelser djurskyddslagen 1988:534.iav
Länsstyrelsen kan också besluta omhändertagande djur och iom av
samband därmed också ställning till djuret skall säljas ellerta om
avlivas.

Här skall också erinras de regler finns 1943:459i lagenom som
tillsyn över hundar och katter. Eftersätts tillsynen hund fåröverom

polisen meddela de beslut omständigheterna kräver i sistaochsom
hand omhänderta och avliva hund.

livsmedelslagen 1971:511I finns regler tillsynsmyndig-som ger
heten befogenhet hand saluhålls i strid medatt ta om varor som
lagens bestämmelser. I sista hand skall sådana förstöras.varor

Traditionellt har i Sverige utgått från den skadelidande iattman
dessa fall saknar grundlagsskyddad till ersättning. Ingentingrätt tyder
på göra någon ändring i denna princip vid deatt avsett attman
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ändringar gjorts i 2 kap. 18 § RF. Holmberg Stjemquistsom anser-
således situationen faller utanför bestämmelsens tilämpnings-att
område Grundlagama 136. Petrén Ragnemalm docks. anser-
rättsläget i viss mån oklart 85.s. framstårDet emellertidvara
sammanfattningsvis mycket osannolikt riksdagen skulle haattsom
godtagit 2 kap. l8§ RF skulle ersättningatt i dessagarantera
situationer.

3.5.17 Förfogandelagen 1978:262

Vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden får
förfogande ske för tillgodose totalförsvarets eller folkförsörj-att
ningens ofrånkomliga behov egendom eller tjänster. Genomav
förfogande kan fastighet i anspråk med nyttjanderätt ochtas annan
egendom i anspråk med äganderätt eller nyttjanderätt.tas Kan ett
förfogande över egendom bli nödvändigt får dispositionsförbudantas
meddelas beträffande ifrågavarande egendom i avvaktan på beslut i
frågan.

Tas egendom i anspråk med äganderätt utgår skälig ersättning för
nödvändiga kostnader för nyproduktion eller återanskaffning. Tas
egendom i anspråk med nyttjanderätt utgår skälig ersättning för
förlorad avkastning eller för kostnader och eventuellnytta samt
skada.

Denna reglering omfattastorde grundlagsskyddet i 2 kap. 18 §av
RF.

3.5. 18 Räddningstjänstlagen 1986: 1 102

fara förOm liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön inte
lämpligen kan hindras fårsätt räddningsledaren enligt 45 §annat
bereda sig och medverkande personal tillträde till fastighet,annan
spärra eller områden, använda, föra bort eller förstörautrymmaav
egendom företa de andra ingrepp i rätt för-samt ärannans som
svarliga med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada vållassom

ingreppet och omständigheterna i övrigt. Anordninggenom som
varaktigt behövs för räddningstjänsten får vidare, med stöd 47av
placeras på mark eller byggnad det inte medför någonannans om
inverkan betydelse.av

Har egendom tagits i anspråk med stöd angivna bestämmel-av ovan
utgår ersättning för skada på eller försämring egendomen,ser av

förlorad avkastning eller och för kostnad med anledningnytta attav
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tillhandahållits.egendomen har
18grundlagsskyddet i 2 kap. § RF.omfattasRegleringen torde av

3.5.19 Förköpslagen m.m.

frågani samband medlagstiftning kan diskuterasEn typ omav som
fritt sälja ochden reglerar rättenegendomsskyddet är attsom

Förköpslagenåterfinns iSådana bestämmelserförvärva fast egendom.
1975:11321979:230, lagen1967:868, jordförvärvslagen om

1982:352 tillrätthyresfastighet lagenförvärv samt omm.m.av
ombildning till bostadsrätt.fastighetsfdrviirv för

försäljningförköpsrätt vidförköpslagen har kommunEnligt 1 § av
innebärvissa fall. Förköpsrättenoch ifast egendom tomträtt att

på defrån säljarenförvärva den fastighet köpetkommunen får avser
5med köparenavtalats §.villkor som

tillstånd tillkrav påinnehåller bestämmelserJordförvslagen om
intefrämst förvärvarenlantbruksegendom i vissa fall, närförvärv av

tillstånd för förvärvegendomen. Vidare krävsbosätta sigämnar
ägosplittrade områdeni vissa särskiltlantbruksegendom enomav

juridiskastrukturrationalisering finns Förvärvplan för antagen. av
rationalise-förvärvstillstândalltid tillstånd. Vägraskräver avpersoner

skyldig lösaregionalpolitiska skäleller ärringsskäl staten attav
säljaren begär det.det pris har avtalats,egendomen till omsom

köpeskillingen ellerskyldighet föreligger dock inteSådan annanom
medegendomens värdeobetydligt överstigerersättning inte endast

avtals-avkastning övriga omständigheter ellertill ochhänsyn dess om
fastighets-Talan inlösen prövasi övrigt oskäliga.villkoren är avom

domstol.
på till-uppställer kravhyresfastighetförvärvLagen m.m.om av

taxeradegendomförvärv fast ärstånd i vissa fall till som somav
ogiltigt. Lagentillstånd blir förvärvethyreshusenhet. Vägras

skyldighet för ellerinte några bestämmelserinnehåller statenom
finnstillstånd. I lagen ävenfastigheten vidlösa in vägratkommun att

fastighetsbolagin aktier ilösaför kommunbestämmelser rätt attom
sådana.försäljningvid av

för ombildningfastighetsförvärvtillBestämmelserna i lagen rättom
intresseanmälankan görainnebär hyresgästernatill bostadsrätt att en

Sedan sådan intressse-få förvärva fastigheten ägaren.att avom
deninte överlåtasgjorts får fastighetenanmälan har utan att som

förvärva fastigheten.erbjuditsintresseanmälan hargjort att
utanför bestämmelsenfaller heltredovisade lagstiftningenDen nu

i 2 kap. 18 RF.egendomsskydd §om
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3.5.20 Lagstiftningen fritt ñske för allmänheten medom
handredskap i enskilt längs vissa kustområdenvatten

i de sjöarnasamt stora

Knappast vid något tillñlle, möjligen med undantag från löntagar-
fondsdebatten, har frågan skyddet för äganderätten diskuterats såom
ingående och så intensivt i samband med införandet det friasom av
handredskapsñsket.

Det är här inte fråga överföring egendom lagstiftningenutanom av
innebär inskränkning i äganderätt eller särskild i formrätten av

arrenderätt eller nyttjanderätt till förmån fört.ex. allmänheten i stort,
inte för något offentligt eller privat rättssubjekt. detta fallI gällde det
också verkställa redan fattat principbeslutatt riksdagen,ett ettav
beslut fattat i allemansrättens intresse, med minsta möjliga kostnader
för Följdema 1950 års lagstiftning på ñskeområdetstaten. hadeav
nämligen blivit betydligt dyrare för än vad ursprungligenstaten man
hade räknat med.

denI promemoria låg till förgrund lagförslaget diskuteradessom
betydelsen stadgandet i 2 kap. 18 § RF, varvid anfördes ñljande.av

Enligt 2 kap. 18 regeringsformen§ RF är varje medborgare
tillförsäkrad rätt till ersättning för förlusten då hans egendom tas
i anspråk expropriation eller sådant förfogande.annatgenom
Regeln är tillämplig endast vid ingrepp expropriativ inaturav
äganderätt och liknande rättigheter, nyttjanderätt eller servitut.t.ex.
Den grundlagsfästa ersättningsrätten omfattar däremot inte andra
inskränkningar i rådighet.ägares Exempel på sådana inskränk-en
ningar finns bl.a. i naturvårdslagstiftningen. kanDet dock an-
märkas gränsen mellan tvångsavhändelser och rådighetsinskränk-att
ningar i allmänt intresse någon gång kan svår dra.attvara

De inskränkningar i enskild ñskerätt kan bli aktuella vid ettsom
frisläppande handredskapsñsket inteär betrakta sådanaattav som
ingrepp expropriativ i 2 kap. 18 § RF. Inne-naturav som avses
havaren den enskilda ñskerätten har fortfarande kvarav ensam-
rätten till fiske fastamed redskap och med och andra rörliganät
redskap än handredskap i den mån fisket med rörliga redskap inte

fritt.redan är Innehavama enskild ñskerätt har också kvar rättenav
fiska med handredskap de blir skyldiga tåla ävenatt att attmen

andra fiskar med sådana redskap på deras enskildaDenvatten.
ñskerätten utgör, tidigare således även i fortsättningennämnts,som
grund fir fiskedet den enskilde ñskerättsägaren bedriver på eget

Fiskevattensägarna fråntas alltså inte någon interätt. Det ärvatten.
fråga bl.a. skedde i samband med 1950 års ñskerätts-attom som
liga lagstiftning omvandla vattenområden tidigare tillhörtsom
enskilda fastigheter till allmänt principielltdär varje svenskvatten,
medborgare får fiska fritt.

I promemorian föreslogs ersättning endast skulle utgå för intrångatt
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enlighet med principeranvändning enskilt i dei pågående vattenav
rådighetsinskränkningar.vidnormalt tillämpadessom

vissa instanser, bl.a.remissbehandlingen förslaget invändeVid av
ersättningsrätten bordeenligt 2 kap. 18 § RFHovrätt,Svea att

expropriationsregler.grundas på
följandeanförde anledning härav bl.a.Departementschefen med

1984852107 12 f.prop. s.

föreslagits släpps fritt ändrashandelsredskapsñsket såNär nusom
förfoga sina fiskevattenmöjligheter överfiskerättshavarnas att

fiskerätts-också andrai enda avseende. Genom änendast attett
blir det intefår fiska med handredskap längrehavaren rätt att

eller fiskekortför ñskerättshavaren arrendemöjligt att genom
för handredskapsfiske.upplåta vattnet

intehandredskapsñsket innebär däremotföreslagna friaDet nu
möjligheter,inskränkningar i ñskerättshavarens utövanågra att

villhandredskap eller på Jagpå med sätt.fiske annateget vatten
reformen, enligt fiskeri-särskilt understryka den aktuellahär att

inverka på fiskbeståndet ibedömning, inte kommerstyrelsens att
ske i möjligheternaomfattning något intrång kansådan attatt anses

enskild fiskerätt.utnyttja
vidare varit sådanhandredskapsñsket harUtvecklingen i fråga om

knappast hävdas inomtill handredskapsñskeensamrätten storaatt
gälleraktuella. Detområden de ñskevatten är t.ex.som nuav

Gotland och vissa kommunalafiskevattenVättern,Vänern, runt
omfattasostkusten redanockså så den södraDet är attvatten. av

strömming och skarpsill.nämligen i frågafriñskerätt, omen

varit och tilltill samhällsutvecklinghänsyn både denTar somman
framstår dettillkomstenuppstått sedan FLden sedvana av en-som

till hand-naturligt allmänheten får tillgångmin meningligt attsom
utvecklingenområdena. sedvanligaredskapsñsket i berörda Dende

tillfogasñskerättshavaren intemin meningbekräftar enligt att
fritt handredskapsfiske.ekonomisk skadanämnvärdnågon ettav

fria hand-blir störd måste dethemfrid inte hellerSå länge deras
intrång i fiskerättshavarnasredskapsfisket obetydligtettsomses

ñskerättshavarna har kvardestorättigheter. gällerDetta sommera
sig sin enskildai övrigt tillgodogörafiska ochsin rätt attatt

fria handredskaps-därför naturligt detdetfiskerätt. Jag att seanser
allemansrätten. Dennavidareutvecklingfisket upp-avsom en

tillmätasstöd allmänheten och börhar brett hosfattning storett
ersättningsfrågan avgörs.betydelse när

utformningen18 ochtillämpningen 2 kap. § RFfrågaI avavom
departementschefen 14.a.ersättningsbestämmelsen anförde prop. s.

Även 182 kap. §del lutarjag för närmast att rege-egenom
min mening ställnings-enligtinte tillämplig börringsformen är

ersättnings-avgörande förtagandet i den frågan inte ensamt vara
ersättnings-angelägetutformning. detregleringens Tvärtom är att

till det skydd förlösning med hänsynfår tillfredsställandefrågan en
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enskildeden vill uppnå den nämnda grundlags-som man genom
bestämmelsen. innehavareDärför bör de enskild fiskerättav som

förlust det fria handredskapsfisketgör rätt tillen genom ges
ersättning för denna förlust enligt grunder bestäms i lag.som

Pâ detta förslaget utformas 2sätt kom kap. 18 § RFatt som om var
tillämplig även departementschefen i princip hävdade motsattom en
uppfattning. Lagrådet ställde sig inte avvisande till förslagets
ståndpunkt i fråga tillämpligheten 2 kap. 18 hade§ RFom av men
kanske mening i fråga regelns innebörd.en annan om

Lagrådet hade inte någon principiell invändning mot att man
lagstiftningsvägen tillskapade frihet i sak allemansrättsligen ny av

Lagrådet underströk dock nyskapad befogenhet förnatur. att om en
allmänheten innefattade tillgodogöra sig naturprodukter pårätt att

mark, kunde allemansrättsliga analogier berättigade baraannans anses
fråganär det produkter inte representerade någotvar om som

förmögenhetsvärde för på höjd försumbartmarkägaren eller sin ett
sådant. föremålHärvid anmärktes ofångad fisk inte för någonatt var
äganderätt.

Lagrådet anförde vidare 152 f:a. prop. s.

de fall omfattas 2 kap. 18 alltså förstAv § RF nämnssom av
expropriation, varvid får inbegripet expropriation enligtutomanses
expropriationslagen i lagstiftning stadgad inlösen ochäven annan
andra tvångsförvärv till expropriationslagen.anknyter Desom av
lagrådsremissen omfattade fallen kan inte hänförliga underanses

expropriationsbegrepp.RF:s
Vad angår det tilläggsområde för paragrafens räckvidd som

innefattas i sådant förfogandeuttrycket annat är uttryckssättet
språkligt och naturligen kan tolkningen här förvagt, utrymmege
olika meningar. två framträdande tolkningsdata beaktaSom är att

Å påföljande. sidan vikt de exempelär att attnoteraena av
åsyftade fall lagstiftningsarbetet rörandesärskilt nämnts undersom
bestämmelsen föregångare förfogande- rekvisitions-och dess är och
förfaranden främst förfogandelagen 1978:262; fallse numera som
det förevarande kan inte dylika förfaranden särskilt när-anses vara
stående. andra sidan belysande utanför grundlagsbe-ärA att

rådighetsinskränk-stämmelsens tillämpningsområde fallaansetts
ningar, varvid exempel brukar byggnads-, naturvårds-nämnassom
och miljöskyddslagstiftning. Då framträdande drag i förevarandeett
lagstiftningsärende finna sig visstñskerättshavare får iär att ett
tâlande han får underkasta sig vid sidan honomnämnts attsom av-
själv andra får fiska med handredskap på hans enskilda vatten-
område företer aktuellt fall visst släktskap med rådighets-nu-
inskränkande lagstiftning på andra områden.

kan väl erkännas klara fall den karaktär grund-Det mellanatt av
lagsstadgandet åsyftar fall hänföra tilloch bestämt är attsom
rådighetsinskränkningarna finns gråzon, inom vilken det ären



74 Egendomsskyddet SOU 1993:40

svårt med anspråk på full säkerhet huruvidagöra uttalandenatt
uppkommen lagstiftningsfråga faller på eller andra sidanena av

mellangränsen respektive områden. fall inomI angiven gråzon
fråntorde rättssäkerhetssynpunkt det tillfredsställandemest attvara

lagstiftningenutforma så, fyller kravenden enligt grundlagsbe-att
stämmelsen.

enlighet med det anförda sig lagrådetI inte ha anledning tillanser
invändningar den i remissprotokollet intagna och försiktigtmot -
uttryckta ståndpunkten 2 kap. 18 § RF inte äratt att anse som-
tillämplig i förevarande fall. Lagrådets isynpunkter det föregående

åsyftathar belysa beaktansvärda skål kan anföras för deatt att att
allmänna grunder ligger bakom stadgandet i 2 kap. 18 § RFsom
bör genomslagskraft det gäller lagstiftning måäven närges som

inte formellt omfattad detta stadgande sakligt settanses vara av men
är närliggande. Det kan inskjutas för saklig lösning sådanatt en av
innebörd kan tala också på fiskets område ligger tillnäraattanses
hands anknyta till den låt tidigaregrundsyn underatt som vara-

tid kom till i 1950 års ersättningslag.RF:s uttryck-

Departementschefen hade ingen erinran Lagrådets analysmot
beträffande tillämpligheten 2 18 ikap. RF, stod§ överens-av som
stämmelse med vad anförts i förslaget. Departementschefensom
vidhöll emellertid inställningsin i ersättningsfrågan. Endast inkomst-
förlust skulle Någon ersättning skulle därmed inte utgå förersättas.
sänkta marknadsvärden eller för andra slumrande värden.typer av

kunde jämställas förväntningsvärdenDessa med inte ersättssom
enligt markpolitisk lagstiftning.

Jordbruksutskottet anslöt sig till departementschefens ståndpunkt
198485JoU :26 14 Utskottets utlåtande godtogs riksdagen.s. av

domstolen har nyligen i fall lagprövning haftHögsta ett att taav
ställning till lagens överensstämmelse med grundlagsstadgandet i 2
kap. 18 domstolen har således i dom den 11 juni§ RF. Högsta en
1992 uttalat lagens ersättningsbestämmelser inte skall åsidosättasatt

till 18med hänsyn bestämmelsen i 2 kap. § RF. Högsta domstolen
sina domskäl framhållit förutsättning förhar i lagensatt atten

ersättningsregler skall kunna sidan är det är uppenbartsättas att att
ingrepp i enskilds fiskerâtt med lagen faller inom tillämp-stöd av
ningsområdet för 2 18 Varken ordalydelsenkap. § RF. grundlags-av
bestämmelsen eller motiven till densamma enligt dom-Högstager
stolens mening klart vid handen huruvida den tillämplig vid sådanaär
fall. ocksåHögsta domstolen konstaterar det vid ersättningslagensatt

eftertillkomst ingående överväganden gjorts den bedömningen 2att
18 inte tillämplig. sådana förhållandenkap. § RF Vid haransetts

lagens ersättningsbestämmelser inte kunna åsidosättas.ansetts
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3.6 Egendomsskyddet i Europakonventionen och
vissa utländska rättsordningar

3.6.1 Europakonventionen

Vid utarbetandet den europeiska konventionen angående skydd förav
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema uppkom
problem vid utformningen bestämmelsen äganderätten. Dennaav om
bestämmelse kom därför inte ingå i själva konventionen denatt men
kom i stället i förstamed tilläggsprotokollet till konventionen från
1952 artikel med följandel lydelse:som

Envarfysisk eller juridisk till egendom skallsin lämnasrättpersons
okränkt. md berövasIngen egendomsin det allmännasiänannat

och under de förutsättningarintresse lagangivas i ochsom av
folkrättens allmänna grundsatser.

Ovanstående bestämmelser inskränka likväl icke rättstats atten
genomföra sådan lagstiftning finner erforderlig förstaten attsom
reglera nyttjandet egendomviss överensstämmelse med detiav
allmännas intresse eller för säkerställa betalning skatter ochatt av
andra pålagor eller böter och viten.av

Enligt artikeln skall alltså till sin egendom lämnasrättenvars
okränkt. Med egendom intehär bara äganderätt till fast och lösavses

Ävenegendom i civilrättslig mening. fordringar och immateriella
rättigheter skyddas artikeln. Skyddet enligt artikel förutsätterlav
dock det rör sig faktiskt existerande rättighet och inte baraatt om en

mindreeller välgrundade förväntningar för framtiden.om mer
Framtida inkomster således äganderättutgör bara de redan harom
intjänats. påKrav pensionsförmån omfattas skyddet förmånenav om
utgår relation till redan erlagda premier. Förhållandet annorlundaär

det fråga sociala förmånerär inte beroendeärom om som av
individuella premier.

ytterligareSom exempel kan nämnas Europadomstolenatt ansett ett
avslag på begäran auktorisation revisor utgöra ingrepp iettom som
klagandenas artikel l skyddade äganderätt, eftersom avslags-genom
beslutet påverkade klagandenas inkomster och värdet derasav
företag. På liknande fannsätt domstolen i fallet TraktörerTre mot
Sverige återkallelse tillstånd till servering alkoholdryckeratt en av av

ingrepp i äganderätten, eftersom detta tillstånd viktigtett ettvar var
element i den restaurangrörelse drevs klaganden.som av

Vid jämförelse med bestämmelsen i 2 kap. 18 § RF liksom meden
motsvarande bestämmelser i övriga nordiska länder märkst.ex. att
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tillrätten ersättning inte uttryckligen inämns artikeln. Visserligen har
hänvisningen till folkrättens allmänna grundsatser uppfattats som en
föreskrift adekvat ersättning enligt vissa avgörandenom men av
Europadomstolen gäller detta skydd inte förhållandei till inhemska
medborgare endast i fall då egendom tillhör utländskutan som
medborgare konfiskeras. Detta betyder emellertid inte deatt egna
medborgarna saknar varje till ersättningrätt de berövas sinom
egendom. Ersättningsrätten har nämligen betydelse för den intresse-
avvägning skall enligtgöras artikeln. Som led i sådantett ettsom
balansresonemang kan den enskilde iägaren regel göra anspråk på
ersättning för egendom har frånhânts honom.som

Artikel i första1 tilläggsprotokollet innehåller, förutom den
allmänna regeln skydd för äganderätten, bestämmelser vilkaom om
ingrepp i äganderätten skall tillåtna. Bestämmelsen oklarärsom vara
till sin innebörd. fårDen sitt huvudsakliga innehåll degenom
tolkningar den europeiska domstolen i sinagör avgöranden.som
Domstolen har framhållit artikel innehållerl olika regler: denatt tre
första fastslår principen förrespekt äganderätten, den andraom
uppställer villkoren för berövande egendom och den tredjeav
behandlar inskränkningar i rätten utnyttja egendom. Vidare haratt
domstolen påpekat de reglerna har visst samband medatt tre ett
varandra på så sätt den andra och den tredje regeln speciellaatt avser
fall bör bedömas i ljuset den allmänna första regeln.som av

Även åtgärd inte innebär egendomsberövande och hellerettom en
inte reglerar nyttjandet egendomen i det allmännas intresse kanav
åtgärden sådan den innebär ingrepp i äganderätten i stridatt ettvara
med den allmänna regeln i första meningen första stycket. Det var
denna regel för första gången ansågs kränkt i fallet Sporrong ochsom
Lönnroth Sverige, nedan.mot varom mera

villkorSom för någon skall få berövas sin egendom gälleratt att
åtgärden måste vidtas i det allmännas intresse, det sker i enlighetatt
med de förutsättningar i lag och folkrättens allmännaattsom anges
grundsatser iakttas. Vad gäller kravet egendomsberövandet skallatt
ske i det allmännas intresse det i förstaär hand de nationella organen,
dvs. regering riksdagoch eller motsvarande, har dennagöraattsom
bedömning. nationellaDe myndigheterna har härvid betydandeen

inom enligt vad domstolen har uttalat.attram agera
Som exempel kan fallnämnas där egendom överförts tillett en

enskild vid fastighetsreglering med stöd den svenska fastig-person av
hetsbildningslagen. Kommissionen uttalade därvid syftet medatt
åtgärden åstadkomma ändamålsenlig fastighetsindelningattvar en
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varför egendomsberövandet ansågs ha skett i allmänt intresse.
påKravet laglighet innebär inte bara det skall finnas stöd föratt ett

åtgärden i nationell lag. Det ställs också krav på den nationellaatt
lagen skall tillgänglig och tillräckligt precis för göravara att
ingreppet i äganderätten förutsebart. innehållLagens skall också
tillgodose rimliga rättssäkerhetskrav.

Inskränkningar i rätten använda sin egendom är vanliga iatt alla
länder och medför normalt inte några problem i förhållande till
artikelns andra stycke. Emellertid kan inskränkningarna såvara
betungande överensstämmelsen med bestämmelsen haratt ifrågasätts.
Åtskilliga exempel finns från domstolens praxis beträffande tolk-
ningen denna regel.av

artikelns andraAv stycke följer vidare skyddet för äganderättenatt
inte inskränker rätt med stöd lag utkräva skatterstatens ochatt av
andra pålagor böter och viten. Fråga kan emellertidsamt uppkomma
hur långt beskattningsrätten sträcker sig och det inte i självaom
verket frågaär slags konfiskation än skatt.ettom snarare om en
Frågan ställdes första gången i klagomål Island, där omstän-ett mot
digheterna följande.var

Enligt isländsk lag från 1957 rörande beskattning storaen av
förmögenheter hade klaganden förpliktats i skatt betalaatt en
betydande del sin förmögenhet. Han gjorde inför kommissionenav
gällande hans artikel l skyddade rättigheteratt därigenomgenom
hade kränkts. Kommissionen ansåg emellertid inte det rörde sigatt

brott denna artikel. Som motivering förett sinmot ståndpunktom
framhöll kommissionen isländska hade infört ifrågavarandeatt staten
skatteform för uppnå ekonomisk jämvikt inom landet,att enligtatt
lagen skatten inte kunnat utgå högremed belopp 25än denprocent av
beskattade egendomens värde skatten kunnat erläggassamt att genom
delbetalningar under flera år. Under framhävande det allmän-av
nyttiga syftet denmed påtalade skattelagstiftningen fann kommissio-

storleken de belopp kunde utkrävas enligtatt 1957 års lagnen av som
inte utgjorde tillräcklig grund för betrakta ifrågavarande pålagaatt

något än skatt i det allmännas intresse.annat uttagensom en
En besläktad fråga uppkom i mål förenlighetenavseendesenare av

de svenska löntagarfondema med artikel Kommissionen, som
avvisade dessa klagomål, uttalade bl.a:

Fastän det tydligtär inget allmänt förbud skatteratt mot som
uteslutande drabbar skattebetalarens kapital kan grundas på art

kommissionen finansiell förpliktelse härrör frånattanser en som
utdebitering skatter eller avgifter kan negativt beröra garantinav
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orimligtvederbörandeåläggerdenför äganderätten, person enom
påverkar hansgrundläggandepå sätteller denbörda ettstor om

i första handEmellertid detankommerfinansiella omständigheter.
ellervilka slag skatternationella myndigheterna avgörapå de att av

områdepå dettabeslutenutkrävas. Vidare beröravgifter skallsom
socialaekonomiska ochpolitiska,värderingi allmänhet aven

fördragsslutandedekonventionen lämnar inomfrågor staternassom
diskretionära rätt ärfördragsslutandebehörighet. De staternas

därför vidsträckt.

engångsskatten pås.k.anförts denockså överKlagomål har senare
klagomål harkapital, dessaförsåkringsbolagens ävensvenskade men

kommissionen.avvisats av
avsnitt 4.7.1.i Delredovisningen Bhär hänvisas tillövrigt kanI

3.6.2 Finland

6 regerings-intaget ifinns §Grundlagsskyddet för egendomsrätten
lydelse:har följandeformen som

personligenligt lag till liv,tryggadmedborgarefinskVarje ära,vare
gods.fiihet och

synnerliga hägn.riketsarbetskraft står underMedborgarnas

fullallmänt behovegendom förAngående expropriation motav
lag.stadgasersättning genom

tämligen uppmärksam-egendomsskyddet har röntkringFrågorna stor
juridiskafysiska ävenomfattar inte baraFinland. Skyddethet i utan

egendoms-del kommervanlige medborgarensdenFörpersoner.
genom tvångsinlösaskanegendomuttryckskyddet klarast till att

börsista stycketlag iUttrycketmed stöd lag. genomendast av
enligtmedan uttrycketvanlig lag,uppfattas avseendenämligen som

grundlagsstiftnings-ochbåde vanlig lagstycket innebäri förstalag
stadgamöjligti vanlig lag skalldetordning. För attatt omvara

ersättning.full Ombehov ochskall den ske för allmäntinlösen mot
törsegendompå såi egendomsrätten sättingreppvill göra attettman

expropriation, måste dettaskeoch detta kantillöver genomannan
för grundlag.enligt formernalagstiftningskedäremot genom

emellertid betydligtsigsträckeregendomsskyddetBetydelsen av
i denegendom. Egendomtill förbud övertaenbartlängre än att

i allmänhetregeringsformen hari 6§mening ansettsavsessom
faktiskaallehandafast egendom och lösöreinte barainnefatta utan

förmånerbegränsning dessakännbarförmåner. Varjeekonomiska av
Egendomsskyddetegendomsskyddet.ingrepp iutgöra ett ansesanses
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sålunda omfatta fordringsrätter, nyttjanderätter,t.ex. andelar i
ekonomiska föreningar eller andra associationer, immaterial-samt
rätter. Utvecklingen har gått i riktning i Danmark ochsamma som
Norge, vilket innebär i princip allt kan bli föremålatt försom
utmätning omfattas skyddet. Till egendomsskyddets område har iav
vid utsträckning hänförts frihetäven idka ekonomisk verksamhet.att
Detta har inneburit författningsregleringenatt rörande näringslivet i
allmänhet krävt lagar stiftade i grundlagsstiftningsordning. Just detta
förhållande har bestämmelsen egendomsskyddetgett i regerings-om
formen politisk betydelse saknar motsvarighet i flertalet andraen som
länder. I Finland har emellertid nyligen lagts fram förslag tillett ny
reglering de medborgerliga fri- och rättigheterna. Enligt detav
framlagda förslaget skall det i framtiden bli möjligt begränsa deatt
grundläggande fri- och rättigheterna vanlig lag. Begräns-genom
ningama får dock inte gå så långt de påverkar rättighetensatt
väsentliga innehåll. Dessutom skall inskränkningama förenligavara
med de internationella människorättsavtal förpliktandeär försom
Finland.

3.6.3 Norge

För Norges del finns skyddet för äganderätten intaget i grundlagens
105 § lyder:som

Kräver intresse någon tvingas avstå sin lösastatens eller fastaatt
egendom till ofientligt bruk, så bör han ha jizll ersättning staten.av

Innebörden denna bestämmelse kan enkel: Vid expropriationav synas
skall bör är gammalnorska med betydelsen skall full ersättning utgå.
Regeln är emellertid inte alldeles enkel tolka.att

Inledningsvis kan konstateras det är inte äganderätten i sigatt som
slås fast i denna paragraf. Tvärtom säger bestämmelsen individenatt
får beredd avstå från sin egendom. Någotatt hindervara mot
socialisering eller nationalisering såledesutgör inte denna regel om
bara full ersättning lämnas. Skyddet omfattar inte bara sakrâttsligt
skyddade rättigheter äganderätt och panträtt även alla andrautansom
rättigheter kan ingå i förmögenhetsmassa,som t.ex.en persons
fordringsrätter och andelsrätter. Bestämmelsen förutsätter att
expropriation endast kan ske när intresse kräver det. Det ärstatens
emellertid lagstiftaren inteoch domstolarnas sak avgöra vadatt

intresse kräver.statens Grundlagsbestämmelsen talar endast om
expropriation till offentligt bruk. Detta har emellertid aldrig upp-
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lagstiftarenförhindernågotskulle föreliggadet attfattats gesom om
Å sidanintresse. andraenskildastillgodoseförexpropriationsrätt att

expropria-gäller vid allersättningpå fullkravetframhållasskall att
tion.

avståbegreppettolkningenvidsvårigheter möterBetydande av
innebäraskallgivetvis åtgärdengrundläggande ärafgive. Det att en

avgränsningenvidfrågansvårasteförmögenhetsöverföring. Den av
skall bedömas. Detrådighetsinskränkningarligger i hurdetta begrepp

Frågansådana.hinder förnågot105 inte innebäruppenbart, §är att
ersättning skallsåexpropriation,medlikställasde skall attär, om

utfärdakangälla,huvudprincipfall.utgå i dessa Som att statenanses
dettaegendom,tillförfoganderåttenföreskrifter attutan ansesom

givetvisområdet ärviktigasteersättningsgrundande. Detsom
kandet ävenmark,skog ochförfoganderätten över avsemen

eller påbudförbudprissättning,bestämmelser mot omomom
förfoganderätts-sådanaEmellertid fårvisstillverkning vara.av

faktiskt utgördedeninte ettinskränkningar attarten,vara av
klart,ingalundagår, ärhärgränsenexpropriationsingrepp. Men var

går. Detgränsenklar överhärdoktrinen tordehelleroch varvara
förvad görsprincipernahär tillämpasvårt attär att sam-som

denandra sidanmedan åersättning,tillåtetskull ärhällsnyttans utan
till godo. Ettallakommersådantskall bekostainteenskilde som

skulleersättningtilldär rätti doktrinenexempel nämntssom
markanvänd-försvarbarekonomisktförbjödföreligga är enmanom
allmänheten.naturparker förtillgång tillsyfte skapaning i att
åstadkommasyfteimarkanvändningendäremot attReglerade man

eller påbudförbudmarken,produktion från motmaximal t.ex. genom
föreligga. Høyeste-inteersättningtillskulle rättskogshuggning,om

denmed stödingrepp1970,åri domemellertidfann ettatt avrett en
inte skullebyggnadsñrbud,innebarstrandskyddslagen,norska som

ersättning.medföra
grund-norskaegendomsskyddsbestämmelsen i denicentralaDet

denärskall ersättasVadersättning.fullpåkravetlagen är som
värdefallet.enskilda Deti detuppkommitskadafaktiska somsom

återanskaffnings-anskaffningsvärde,kanblitänkaskan ersatt, vara
kanAnskaffningsvårdetbruksvärde.ellerförsäljningsvärdevärde,

försäljningsvärdet,börnormalafrån; detbortpraktikeni varaseman
Även värde-fråga. denitänkas kommakanvärdenövrigaävenmen

kringförväntningarnagrundundergåkanfastighetstegring aven
i vissabordefastigheten,exproprieradepå denskall anläggasdet som
skulletidigare dettaråddeuppfattningenligt denfall ersättas som -
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eljest bryta likhetsprincipen och ställa den, från vilkenmot man
exproprierar, i ställning hansänogynnsammare grannar.

lagenGenom ersättning vid expropriation fast egendomom av av
den 23 januari 1973 för första gången i författning allmännagavs
bestämmelser hur expropriationsersättningen skulle fastställas.om
Lagen innebar den praxis utvecklats i de flesta avseendenatt som
författningsreglerades. På några punkter innebar emellertid lagstift-
ningen väsentliga ändringar i förhållande till praxis och doktrin.
Sålunda skulle ersättningen vid expropriation i allt väsentligt grundas
på pågående markanvändning. Var det jordbruksfastigheten som
exproprierades skulle således ersättningen inte överstiga försäljnings-
eller bruksvärdet för jordbruksfastighet. skulle såledesMan bortseen
från den värdestegring kunde uppkomma till följd åtgärdersom av

hade samband med den verksamhet expropriationen skullesom som
Redan lagförslaget fram stortingetnär lades i framkomtrygga. att en

minoritet ansåg lagens bestämmelser istred bestämmelsenatt mot
105

Bestämmelsen vilket värde skulle vid expropriationersättasom som
underkändes Høyesterett i pleniavgörande 1976 niomed rösterettav

8. Däremot godtog domstolen i allt väsentligt skullemot att man
frånbortse värdestegring till följd expropriationsföretaget ellerav

andra samhällsinvesteringar.
Norge fick ersättningslag 1984. Enligt denna skall ersätt-en ny

ningen vid expropriation försäljningspriset eller, dettamotsvara om
Återanskaffningsvärdethögre, bruksvärdet. underär skall emellertid

vissa förutsättningar tillläggas grund för ersättningen detta ärom
högre försäljningsvärdet eller Vid bestämmandetän bruksvärdet. av

vanligförsäljningsvärdet skall utgångspunkten det pris som envara
normalt köp. Bruks-köpare kan villig betala vidväntas att ettvara

avkast-utgångspunkt från egendomensvärdet skall bestämmas med
påräknas i trakten. Ining vid sådant nyttjande reellt kansom

möjligheteralltså störreförhållande till 1973 års lag har det öppnats
på den allmännavärdestegring berortill sådanhänsynatt ta som

inte höråtgärderandrasamhällsutvecklingen eller till planer och som
Värdestegring hörmed expropriationstbretaget. sammansomsamman

fortsättningsvis bortsesexpropriationsföretaget skall detmed även
beror på detta.från liksom för övrigt värdesänkningäven som

sin orda-Slutligen framhållas grundlagsbestämmelsen,skall trotsatt
lydelse, inte hindrar uttagande skatt.av
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3.6.4 Danmark

Den grundläggande bestämmelsen egendomsskyddet finns i 73 §om
1953första stycket i Danmarks grundlag från har följandesom

lydelse:

Egendomsrätten okrdnkbar. kan avståIngen fråntvingas sinär att
egendom det allmännas väl kräver det. baraDet kan skenärutom

och fitllenligt lag ersättning.mot

inledande orden till egendomen okränkbarDe säger rätten ärattsom
inte någonhar egentlig materiell betydelse och saknar rättsverkan.

måste konkretiserasRegeln utfyllande bestämmelser i grund-genom
lag eller lag. Sådana utfyllande grundlagsregler finnsgenom annan
i följandede två meningarna.

bestämmelsens andra stycke föreskrivs förI rått tredjedelen en av
folketingets medlemmar få stadfästelsen expropriationslagatt av en
upskjuten. Enligt tredje stycket kan alla frågor laglighetenrörsom av

expropriation och ersättningens underkastasstorlek prövningen av
domstol.

omfattarSkyddet all slags egendom kan bli föremål för ut-som
mätning, dvs. fast egendom, lösöre, fordringsrätter, begränsade
sakrätter servitut och nyttjanderätter, intjänad pension, samtsom
upphovsrätter och förpatenträtter. Skyddet egendomsrätten är
emellertid inte beroende egendomen har något egentligtav om
ekonomiskt affektionsvärde.värde blottutan t.ex.

besvärlig fråga fastställa vilkaEn är ingreppatt typer av som
omfattas skyddet i grundlagsbestämmelsen. betydelseAv storav
härvidlag lagstiftning drabbar alla generellt ellerär endastom en
vissa speciella Så har lagstiftning drabbar all ellert.ex.personer. som
vissa angivna fast egendom hela landet inteövertyper ansettsav

någon egentlig inskränkningutgöra i äganderätten. Problemet under-
lättas emellertid inte det faktum det ofta möjligtäratt att rentav
tekniskt utforma bestämmelse den drabba allaatten som om avser

den i själva riktar sig några få utvalda.medan verket Men åmot
andra sidan kan ingrepp enskild inte heller alltid betraktasett mot en

expropriativt.som
fallEtt omdiskuterat rörde lagförslag tillstånd koncessionett om

till utvinning kolväten från underjorden, vilket gick påut attav
rättigheter följde sådantreglera de med tillstånd. dettaAttettsom

lagförslag tillståndavsåg endast enda beviljat till den ifrågavaran-ett
de verksamheten inte tillräckligt för lagförslaget skulleattvar anses



SOU 1993:40 Egendomsskyddet 83

expropriativ natur.vara av
Ett exempel följande.är Handeln med Grönland ochannat trans-

till Grönland hade i århundraden varit statligt monopol, tillsporter ett
detta monopol avskaffades lagstiftning 1950. Sommaren 1971genom
hade rederi chartrat fartyg förstartat ett etten grupp personer som

bedriva sjöfart på Grönland. Charterkontraktet löpte på år iatt ett
sänder och förlängdes vid utgången 1972 till omfatta ävenattav
1973. 1973I juni blev det lagstiftning infört förbud motgenom
sjötransport tillgods och från Grönland. privataDet rederietav
ansökte dispens från förbudet. Denna ansökan avslogs såvittutomom
avsåg återstående del året. Rederiet måste därefter upphöra medav
sin verksamhet. Rederiet gjorde gällande detta ingrepp iatt ettvar
deras näringsrätt omfattades egendomsskyddet i 73 Dom-som av
stolen gick på rederiets linje. Som skäl härför anfördes bl.a. att
åtgärden monopolisera sjöfarten till Grönland drabbade endaatt ett
rederi, vilket gjorde ingreppet borde betraktas expropria-att som en
tion.

Skälen för ingrepp har också betydelse för expropriationett om
skall föreligga. Sålunda ingrepp på grund risk fört.ex.anses anses av
smitta eller på grund hälsoskyddslagstiñning falla utanförav annan
grundlagsskyddet.

Utanför begreppet expropriation faller straff och konfiskation
grundat på straffrättsliga regler. Beskattning faller också utanför det
grundlagsskyddade området.

Vissa inskränkningar i förfoganderätten godtagbara utan attanses
det för den skull kan föreliggasägas någon kränkning ägande-av
rätten. Det finns emellertid inte någon klart angiven gräns för hur
långt förfogandeinskrânkningar kan tillåtas mängd olikautan en
kriterier får vägas Helt klart är det inte får frågaattsamman. vara

Ävenöverföring egendomen i någon bemärkelse. syftet medom av
befogenhetsinskränkningen har betydelse. Generellt utformade regler
inom byggnads- och naturvårdslagstiftningen tillåtna.t.ex. anses

Enligt bestämmelsen 55i naturskyddslagen§ har således allmän-
heten färdas och uppehållarätt sig i privatägd skog. Lagstiftningenatt
har inte strida 73 grundlagen eftersom§ den generellt ochansetts mot
på sakliga grunder allmänheten rättigheter i all privatägdger samma
skog och eftersom rättigheten inte innebär rådighetägarens överatt

fråntasmarken denne endast innebär ingrepp i äganderättenutan ett
ringa omfattning.av

Innebörden kravet på full ersättning har vållat menings-storaav
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skiljaktigheter haroch utförligt diskuterats i doktrinen. Utgångs-
punkten är ägaren skall med beloppersättas hanatt samma som

Ävenskulle ha kunnat få vid frivillig försäljning. ersättningut en
efter bruksvärdet eller återanskaffningsvärdet kan dock ifråga.komma

3.6.5 Tyskland

Egendomsrätten och skyddasarvsrätten artikel 14 i den tyskagenom
grundlagen Grundgesetz, följandeGG har lydelse:som

Egendom och Innehåll och bestämmesarvsrätt gränsergaranteras.
lagarna.genom

Egendom förpliktar. Användningen den bör tillika dettjänaav
allmännas väl.

Expropriation endast tillåten till det allmännas väl. fårDenär
blott lag eller på grundval lag, regleraräga rum genom av en som
ersättningens och omfattning. skall bestämmasErsättningen efterart

deträttvis avvägning allmännas och de saken berördasi intressen.av
frågaI storlekersättningens står fall den rättsligai tvistiga vägenom

infor de ordinarie domstolarna öppen.

Egendomsskyddet står framgår under allmänt lagstiftningsför-ettsom
behåll. inskränkandeFör lagstiftning gäller dock enligt artikel 19
andra stycket grundrättigheten inte får urholkas inskränk-att genom
ningar; konfiskatoriskt verkande skattelagstiftning därförär grund-
lagsstridig.

Den tyska grundlagen egendomsrätten inte endastser som en
skyddsvärd rättighet, i andra stycket uttalas egendomsrättenutan att
förpliktar i förhållande till samhället. denna bestämmelse konkretise-I

socialstatsprincipen enligt artikel 20.ras
I författningsbesvärsmål från 1973 prövades åganderättsskyddetsett

betydelse för bestämmelser tillstånd vid förvärv jordbruksfas-om av
tigheter. Enligt dessa bestämmelser skulle köpeavtal rörande dylika
fastigheter godkännas lantbruksmyndigheten. Godkännande kundeav
vägras förvärvet skulle leda till osund fördelning marken. Iom av
målet hade advokat köpt jordbruksfastighet. ansökanHansen en om
godkännande avslogs lantbruksmyndigheten med motivering attav
köparen inte jordbrukare och säljaren kunde fastighetensäljaattvar
till den statliga skogsförvaltningen i hans ställe. Köparen överklagade
myndighetens beslut i domstolarna. fastställdesBeslutet emellertid
med åberopande långvarig praxis betrakta försäljning dylikaattav av
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fastigheter till icke-jordbrukare osund företeelse. detIsom
konkreta fallet tillkom advokaten ville förvärva marken endastatt

kapitalplacering.som
Författningsdomstolen konstaterade tillståndsbestämmelsemaatt

skulle medel förbättra ägarstrukturen. Förvärvsmotivetett attvara
ansågs ovidkommande i sammanhanget. Viktigt enligt rättensvar
åsikt, hur den föreñntliga fastighetsstrukturen skulle påverkas samt

andra jordbrukare behövde marken. Med denna tolkning fannom
Författningsdomstolen förvärvsbestämmelsema förenligaatt medvar
artikel 14 GG. Egendomsrätten ansågs således inte kränktvara genom
jordförvärvslagstiñningen. lagstiftningenMen hade tolkats på sättett

enligt Författningsdomstolens mening stred artikel 2 1motsom st.
Med bifallGG. till författningsbesvären undanröjdes därför den

överklagade domen och målet visades åter till vederbörande domstol.
Artikel 2 1 har följande lydelse: Envar har till frirätt utvecklingst.

sin personlighet, såvitt han inte kränker andras rättigheter och inteav
bryter den grundlagsenliga ordningen eller sedligheten.mot mot

artikel 14 tredjeAv stycket framgår vidare expropriation äratt
tillåten för det allmännas väl lag eller på grundval laggenom av en

förvaltningsbeslut. Vid expropriation utgår ersättninggenom som
skall bestämmas efter avvägning mellan det allmännas och deen
berördas intressen. Expropriationslagen skall själv innehålla be-
stämmelser hur ersättningen skall fastställas.om

Österrike3.6.6

ÖsterrikesEgendomsrätten skyddas artikel 5 i statsgrundlag,av som
har följande lydelse:

Egendomsrätten okrdnkbar. En avhandande vilja fårdr ägarensmot
endast ske de fall ochi på det bestämt lag.isätt, ärsom

Skyddet står, liksom motsvarande bestämmelse i den tyska grund-
lagen, under allmänt lagstiñningsförbehåll tillåter begränsadeett som
ingrepp och expropriation med stöd enkel lagstiftning. Skyddetav
tillkommer även utlänningar och juridiska personer.

Skyddet enligt artikel 5 omfattar inte endast äganderätten i teknisk
mening alla privata förmögenhetsrättigheter. Offentligrättsligtutan
grundade rättigheter, statstjänstemäns löne- och pensions-t.ex.
anspråk, omfattas däremot inte skyddet.av

Expropriation är enligt Författningsdomstolens tolkning artikelav
5 endast tillåtlig till det allmännas väl, inte till förmån för enskilda.
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konkretiserat. Lagstiftningexpropriation måsteBehovet omvaraav
för ochförutsättningarnadetaljerat beskrivaexpropriation skall

Grundlagsnormeringen kräver dockexpropriationen.förfarandet vid
expropria-skall utgå vidalla omständigheterersättning underinte att

bemyndigande till expropria-innehållaVanlig lag skulle kunnation.
ersättning.tion utan

3.7 Allemansrätten

Inledning3.7.1

svenska sedvänjor medbeteckningen på vissaAllemansrätten är
för ochi begränsad rättinnebärgamla Den attstort var enenanor.

och tillfälligtfots markåtminstone till översig fram attta annans--
plocka bär,i skog och marksig där, liksom råttuppehålla atten

nedfallna och kvistar.kottarvilda blommor, samt grenarsvamp,
framstår allemansrätten närmastallmänhetens synpunktFrån som

fasta egendom. Urtill någonbegränsad nyttjanderätt annansen
inskränkning i hansinnebär allemansrättenperspektivmarkägarens en

nyttjanderätt.han upplåtit någontill fastighetenäganderätt utan att

innebörd3.7.2 allemansrättens närmareKort om

förstai 1 §inte reglerad i lag. Den omnämnsAllemansrätten är
1964:822 lyder: Naturen utgörstycket naturvårdslagen ensom

förtillgängligskyddas och vårdas. Den ärtillgång skallnationell som
ingen vägledning iBestämmelsenenligt allemansrätten.alla ger

innehåll.fråga allemansrättens närmareom
åtminstone i dragi ställetinnebörd kanAllemansrättens grova --

4straffstadganden. Enligt 12 kap. §motsatsvis vissaframgå avanses
ellerolovlig väg översåledes denbrottsbalken döms tomttarsom

för tagandekan skadas därav,plantering eller över äga,annan som
generellt färdasmöjligtsåledes inteolovlig till böter Det ärväg attav

straffbe-stycket brottsbalken8 kap. andramark. I 11 §över annans
olovligensjälvtäkt bl.a.egenmäktigt förfarande ellerläggs attsom

eller väg.bygga,eller bryta stängsel, grävaanbringa upptaga
i 12i sägssig det växertillägnaVad gäller rätten naturenatt som

i skog eller markdenandra stycket brottsbalkenkap. 2 § att som
träd, ris,eller, växandeväxande träd eller gräsolovligen tager av

kåda eller ockollon, ellerbark, löv, bast, nötternäver,gren,
tillberetteller sådant, ärvindfálle, torv annatsten, somgrus,
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bruk, döms för åverkan, medbrottet hänsyn till det tillgripnasom
värde och övriga omständigheter är ringa. brottetOmatt anse som
inte ringa och därför inteär skall bedömas åverkan gäller enligtsom
8 kap. 11 första stycket brottsbalken i§ stället reglerna tillgrepps-om
brott i det kapitlet. Straffstadgandet hemfridsbrott i 4 kap. 6 §om
brottsbalken kan bli tillämpligt då någon olovligen in ellertränger

kvar där har sin bostad. fredade området omfattarDetstannar annan
i detta fall denäven tomtmark ligger närmast bostadshuset.som

Så långt brukar alltså för allemansrättengränsernaman anse
motsättningsvis framgå straffbestämmelsema. såledesDet ärav
tillåtet för och sig fram till fots mark medöveratt tavar en annans
undantag för liggertomtmark intill någons bostad. vidareDet ärsom
tillåtet tillfälligt uppehålla sig på mark med angivetatt annans ovan
undantag och där slå tält för någon enstaka Rättatt t.ex. ett natt.upp
föreligger förvidare och på mark plocka bär ochattvar en annans

Vidare får med sig nedfallna och kvistar. Dettasvamp. man grenar
däremot inte tillåtet granris påär plocka växande träd.att t.ex. ett

tillåtetDet är heller inte med sig helt träd har blåstatt ta ett som ner
eller hugga detta och med sig vissa delar det.att taupp av

finns emellertid enstaka stadganden positivt förDet stödettsom ger
för särskilda ändamål ochrätt beträda nyttja markatt utanen annans

samtycke. sådan återfinnsEn bestämmelse i 27 ñskelagen,ägarens §
enligt vilken alla ñskande tillåts beträda strand föratt attannans
tillfälligt fast eller dra redskap eller båt det kan skegöra utanupp om

Ävenförfång för strandens innehavare. för fiska medrätten attenvar
handredskap på vissa enskilda beskrivits rättighetharvatten som en

3.5.20.i huvudsaklig allemansrättslig jfr avsnittnaturav
ställning i för-Allemansrätten intar i vissa avseenden starken

helträttigheter. gäller såledeshållande till andra begränsade Den
fastigheten,rättsliga dispositioner överoberoende ägarens somav

och servitut. Denupplåtande nyttjanderättöverlåtelse eller av
tvångsinlösen ochexpropriation ellerpåverkas inteheller annanav

På andraförsäljning. sättexekutivförblir orubbad vidden en
begränsade karaktär. Omframträder emellertid rättighetens en

faktiskt in-fastighetenfastighetsägare vidtar åtgärder med som
sig påuppehållafärdas ellerskränker allmänhetens möjligheter att

intrånget i allemans-saknar den enskilde till ersättning fördenna, rätt
rätten.

förde rättsliga sanktionerna viktigasteDet utöver sättet en
freda markområde tillträde hans avstäng-markägare äratt ett mot
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enkelt omöjliggörastängsel heltuppföraningsrätt, att ettatt genom
sådan åtgärdremedium finns ärområdet.färd inom Det mot ensom

stängselgenombrotts.k.begära föreläggandelänsstyrelsenhosatt om
emellertidsådan åtgärd kannaturvårdslagen. En17 §med stöd av

friluftslivet. Påbetydelse förpå områdebli aktuell ärendast avsom
sanktionsmöjlig-varjevikt för friluftslivet saknasdennaområden utan

inte kanmed stängselsinamarkägaren spärrar ägorhet somavom
Även avstängdainte upphör inom detallemansrätten om-ompasseras .

utnyttja denna.den praktiska möjlighetenallmänhetenrådet saknar att

överväganden förslagoch3.8

förstarkt skyddi Sverige i daglagstiftning gällerDen ettgersom
således intei egendom ärenskildes egendom. Ingreppden annans

sådant lagstödi lag. Denstöd bestämmelsertillåtet utanutan somav
sanktioner.med straffrättsligaegendom kan räknaangriper annans

rådande egendoms-skyddar dencivilrättsliga lagstiftningenDen
Grundlags-för densamma.den gränsernaordningen att angergenom

vårtstarkt utvecklat iinte likaegendomsrätten är däremotskyddet för
såledesför egendomsrätten harvi till skyddrättsregler harland. De

aktualiseradesgrundlagsregel. sådanstöd Enframvuxit utan av en
nuvarandeför sig alltsedan denhar i ochpå 1940-talet. Detförst

det värdefulltenighet ärtillkomst rått bredregeringsformens attom
innehåller regelrättighetskapitleti fri- ochregeringsformenatt en om

hursin egendom. Fråganenskildes tillden rättskydd för om
omdisku-dock varitgrundlagsskydd bör hardettaomfattande envara

bestämmelsen i 2 kap.nuvarandelång tid. Denfråga underterad
iGrundlagberedningenförslaginfördes efter18 § RF, avsom

regeringsformen, resultatetinförandet ärmedsamband av enav
Rättig-därefter efter förslagBestämmelsen harkompromiss. av

ordalydelsefått något ändradhetsskyddsutredningen genom enen
Stadgandet föreskriverjanuari 1980.i kraft den lträddeändring som

expropriation elleranspråkegendom idenendast tasatt genomvars
tillförsäkrad ersättning förförfogande skallsådantannat vara

i lag.grunder bestämsenligtförlusten som
regerings-egendomsskyddet ibestämmelsennuvarandeDen om

expropriation elleringreppsikte påendastformen annattar genom
från denöverföringar egendomtvångsvisadvs.förfogande,sådant av

isådana begränsningarinteStadgandet omfattar däremotenskilde.
egendomfrämst sin fastautnyttjamöjligheterenskildesden att som

ellernaturvårdslagenplanlagstiftning,bestämmelser iföljer t.ex.av
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miljöskyddslagstiftning. Vi vill i detta sammanhang erinra attom
Lagrådet har uttalat finns gråzondet mellan fall klart åratt en som

hänföra till expropriation eller sådant förfogande fallochatt annat
bestämt hänföra till rådighetsinskränkningarär prop.attsom

198485:l07 152 t.s.
den offentliga diskussionenI har hävdats regeringsformen bordeatt

innehålla principiell regel enskildesden egendom skallatten om
lämnas okränkt det allmänna i fall börvissa äga möjlighetatt attmen

i anspråk egendom eller reglera användningen viss egendom.ta av
har vidare hävdats ersättningsprincipema vidDet ingrepp iatt annans

påegendom klarare sätt än vad fallet borde skrivasär inett som nu
i grundlagen. Slutligen har också hävdats den svenska allemans-att

betydelse förrätten är allmänhetens möjligheter fåstor attsom av
tillgång till för rekreation också borde grundlags-naturen ettges
skydd.

Vi inom kommitténär eniga bestämmelserna i Europakon-attom
ventionen skall betraktas grundläggande åtagande ochettsom

också för Sverige. Genom Europakonventionennormsystem att nu
föreslås bli inkorporerad i svensk tillgodoses i principrätt de ovan
angivna kraven på hur grundlagsbestämmelse egendoms-en om
skyddet bör utformas. Det skall dock framhållas Europakon-att
ventionen inte innehåller någon uttrycklig regel ersättning skallattom
utgå vid ingrepp i egendom. Ersåttningsrätten har emellertidannans
betydelse vid tillämpningen konventionsbestämmelsen ledettav som
i den intresseavvägning alltid skall enligt konventionen.görassom
Europakonventionen heller inte något allemansrätten.säger om

oftaEuropakonventionens allmänt hållna principer tolkas i första
hand konventionsorganen, dvs. Europakommissionen ochav
Europadomstolen. flera avgöranden från dessa tolkningsinstanserAv
kan slutsatsen dras innehållet i nationelladen den rätten äratt en av

ligger till förde omständigheter grund tolkningen kon-som av
ventionsbestämmelsen. det således införs i regerings-Om regel våren
form beträffande slår fastegendomsskyddet de principersom som
konventionsbestämmelsen vill skydda kan utgå ifrån dennaattman
regel kommer beaktas konventionsorganen vid prövningenatt av av

mål i framtiden.eventuella Sverige En sådan regel i vårmot
regeringsform kan därför innebära viss preciseringsägas deten av

Europakonventionen förskydd ställer medborgarnas rätt tillsom upp
sin egendom.

Vi har denna bakgrund funnit det önskvärt iärattmot att rege-
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ringsformen preciseringnärmare det egendomsskyddge en av som
Europakonventionen Vi således det finns skål ävenatt attanger. anser
låta rådighetsinskränkningar mark byggnader omfattasavseende och

grundlagsskyddet. I detta grundlagsskydd bör dock göras ettav
förbehåll för allemansrätten i regeringsformen fastdet slåsattgenom

tillgångskall ha till enligt allemansrätten. sådanEnatt naturenenvar
inskränkningregel är i de norrnalprinciper äganderättenen om som

eljest gäller i vårt samhälle, dvs. bl.a. medborgarnas egendom äratt
tryggad ingen kan tvingas avstå sin egendom till detattgenom
allmänna eller till någon enskild expropriation eller annatgenom

förfogandesådant eller inskränka användningen mark elleratt av
byggnad förnär det krävs tillgodose angelägna allmännautom att
intressen.

regeringsformen bör således föreskrivas ingrepp iI att annans
egendom expropriation eller sådant förfogande ellerannatgenom

inskränkningar i rätten använda mark eller byggnaderattgenom
endast får ske för tillgodose angelägna allmänna intressen. Denatt

innebörden begreppet angelägna allmänna intressennärmare ärav
möjlig precisera.inte emellertid främst fråga sådanaDet äratt om

ingrepp motiverade med hänsyn till naturvårds- och miljö-ärsom
Ävenintressen. samhällets behov mark för bostäder och ochgatorav

andra kommunikationsleder måste kunna tillgodoses. slut-Detm.m.
liga ställningstagandet till vad angeläget allmänt intresseär ettsom
får från fall till fall politiska i enlighetgöras i den beslutsprocessen
med vad kan acceptabelt i demokratiskt samhälle.ettsom anses vara
Vi vill framhållahär den genomgång vi har gjort gällandeatt som av
författningar ingrepptillåter i egendom inte har givitsom annans oss
anledning på något i fråga denna lagstiftning dennasätt sättaatt utan

enligt vår uppfattningär väl anpassad till de allmänna intressen som
sig gällande i dessagör sammanhang.

förhållande lagstiftning såledesRättsläget i till beñntlig kommer
hittills till ersättning föreskrivas vidförskjutas. Liksom bör rättatt

expropriation sådant förfogande.ingrepp eller Somannatgenom
tidigare redovisatshar det vår uppfattning rådighetsin-är ävenatt
skränkningar avseende mark och byggnader omfattasbör grund-av
lagsbestämmelsen egendomsskydd. konsekvens härmed börI ävenom

till ersättning vid sådana rådighetsinskränkningarrätten grund-ettges
lagsskydd. uppfattningEnligt vår bör grundlagsbestämmelsen rättom
till ersättning i dessa fall utformas i enlighet med huvudprinciperde

gäller i fråga ersättning vid rådighetsinskränkningar i svensksom om
redovisats 3.5.2rätt de har i avsnitt Vid rådighetsin-som ovan.
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skränkningar med stöd byggnadsreglerande bestämmelser börav
således ersättning föreskrivasrätt till endast för sådan skada ärsom
betydande i förhållande till påvärdet berörd del fastigheten. Vidav
ingrepp med stöd markreglerande bestämmelser bör på motsvaran-av
de till ersättning föreskrivassätt rått endast pågående markan-om
vändning inom fastighetenberörd del därigenom avsevärtav
försvåras.

Vi vill på framhålla den sålunda förordade lösningennytt att av oss
tillansluter gällande på området.rätt till ersättning vidAtt rätten

râdighetsinskränkningar grundlagsskydd innebär således iettnu ges
sig inte till ersättning i fallrätten dessa utvidgas i förhållande tillatt
vad redan gäller. Däremot innebär vårt förslag denattsom nu
nuvarande tillrätten ersättning vid rådighetsinskränkningar blir
grundlagsfäst.

fråga längeEn har varit omdiskuterad är hur ersätt-annan som
ningen vid expropriativa ingrepp skall bestämmas. Dent.ex.
nuvarande bestämmelsen i regeringsformen ingen anvisningger
härom hänvisar till vanlig Vilag. delar den uppfattningutan som
tidigare ofta har framñrts i dessa sammanhang det varken äratt
lämpligt eller önskvärt i grundlag precisera efter vilkaatt normer
ersättning skall bestämmas. utformningenDen närmare ersätt-av
ningsbestämmelserna bör således enligt vår mening alltjämt ske i
vanlig Enligtlag. vår mening finns det heller inte några skäl att nu
föreslå ändringar i de lagar reglerar tillrätten ersättning i desom
situationer omfattas föreslagnaden grundlagsbestämmelsen.som av

Vad gäller grundlagsskyddet för allemansrätten kan det synas vara
problem denna inte klart definierad iär svensk råttett att utan

allemansrätten får sitt innehåll främst motsatsvisa tolkningargenom
vissa straffstadganden. Termen allemansrätt förekommer dockav

redan i naturvårdslagen Allemansrättenl §. innebär det äratt
tillåtet för och sig fram till fots över mark medatt tavar en annans
undantag för tomtmark ligger intill någons bostad. Det är vidaresom
tillåtet tillfälligt uppehålla sig mark med angivetatt annans ovan
undantag och där slå tält för någon enstaka Rättatt t.ex. ett natt.upp
föreligger vidare för påoch mark plocka bär ochattvar en annans

ÄvenVidare får med sig nedfallna och kvistar.tasvamp. man grenar
för fiska med handredskaprätten på vissa enskildaatt vattenenvar

beskrivitshar rättighet i huvudsaklig allemansrättslig natursom en av
jfr avsnitt 3.5.20. Enligt vår mening ocksåär innebörden av
allemansrätten så väl känd och allemansrättenär så väl inrotatett
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infolket något hinder skrivabegrepp hos det svenska attatt mot
föreligga. lämpligregeringsformen inte kan Endenna irätt anses

i grundlagsbeståmmelsen egendoms-lösning har vi funnit att omvara
enskilde tillförsåkras sinsärskilt den denskydd rättatt somange

nyttjarinte något hinder allmänhetenegendom utgör naturenmot att
meningallemansrätten. bör enligt vårenligt vad följer Dettaavsom

medföra några konstitutionella problem.inte
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4 Beskattningsmaktens gränser

4.1 Direktiven

I kommitténs direktiv uttalas skyldigheten erlägga skatteratt ochatt
avgifter till och kommun också har beröringspunkterstat med frågan

vilka inskränkningar i äganderätten kan Svårig-om accepteras.som
heter föreligger dock när det gäller definiera vad skatter ochatt
avgifter ochär förgränser det allmännaatt sådanaatt ta utange
pålagor. Härvid hänvisar direktiven tilläven det förbud retroak-mot
tiv skattelagstiftning finns i 2 kap. l0§ andra stycket RF.som
Kommittén bör enligt direktiven bakgrund denna regel sökamot av
klarlägga beskattningsmaktens gränser. Kommittén bör vidare lämna
förslag till eventuellt motiverade ändringar i RF:s regler skatterom
och avgifter.

4.2 Bakgrund

Efter förslag Grundlagberedningen infördes i 1974 års regerings-av
form förbud retroaktiv lagstiftning på rättsområdemot straff-ett -
rättens. Som förbud retroaktiv lagstiftningett kanmot ocksåman
beteckna den regel återfinns i 2 kap. ll § RF. Enligt dennasom
bestämmelse, främst sikte på orostider, får specialdomstolartarsom
inte inrättas för döma över redan begångna gärningar.att

I motion till 1974 års riksdag från företrädare för Moderataen
samlingspartiet motion 1178 hemställdes riksdagen skulleatt ge
regeringen till känna s.k. retroaktiv lagstiftning,att tillärsom
förfång för enskilda medborgare och juridiska icke fårpersoner,
förekomma. Vid utskottsbehandlingen denna motion lämnadeav
konstitutionsutskottet KU 1974:60 redogörelse för vilka principeren

i regel böra följas inom olika rättsområdenansetts beträffandesom
retroaktiv verkan lag. Bortsett från straffråtten fanns, enligt vadav ny
utskottet anförde, inget generellt retroaktivitetsförbud i svensk rätt.

emellertidPâ förmögenhets- och än skatterättens område harmer
retroaktivitet regel böra undvikas. En sådanansetts huvudregelsom
har däremot inte böra gälla på familjerättens område,ansetts inte
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delupplyste utskottet. Förförvaltningsrätten,inomheller egen
straff-rättsområdenför andra änavslutningsvisanförde utskottet

uppenbarligen ilagstiftningretroaktivbeträffanderätten att man
avvägningsproblem. Detinför svårlöstaställasfall kundevissa

lagstiftaresåsomuppgift för riksdagenangelägenbetecknades ensom
sådanefteroch därvid strävahithörande frågorprövaatt noggrant en

enskildessåväl den rätts-tillgodoserbästproblemenlösning somav
från denmotiverakundesamhällsintressedetskydd avstegsomsom

fråganerinranområde. Medpå dettaprincipenallmänna att omom
Fri-behandladeshörde till delagstiftning ämnenretroaktiv avsom

skulleriksdagenhemställde utskotteträttighetsutredningenoch att
god-anfört. Riksdagenutskottetmed vadmotionen besvaradförklara

detta.tog
föreslåmöjligtdet interättighetsutredningen fann ettochFri- att

till stödtvâ skälUtredningen anförderetroaktivitetsförbud.utvidgat
något undantags-konstateradesuppfattning. det förstasin Förför att

angivnapå deupprätthållslagstiftning interetroaktivförbudlöst mot
precisionnågon gradmedi lagtexträttsområdena. Och att angeav

fannfick medgeshuvudregelnfrånförförutsättningarna när avsteg
problemetsagda kommöjligt. Till detutredningen inte att av-vara

tillbakaverkande eller harlagförstås med ärskallvadgöra att ensom
utredningen,menadeområde,Utanför straffrättensretroaktiv verkan.

skallvadmeningarför deladeföremålofta oklart ochdetär som
158 t.1975:75SOUlagretroaktiv verkan s.av enanses vara en

två leda-föreslogbetänkandeutredningenstillreservationI aven
ochfråga skatterretroaktivitetsförbud bl.a. iutvidgatmöterna ett om

avgifter.
124 f197576:209propositionen s.iDepartementschefen delade

konstitution.:-liksombedömning,rättighetsutredningensFri- och
följde utskottet.Riksdagen197576:56 35 ff.utskottet KU s.

Molin,BjörnbetänkandekonstitutionsutskottetstillreservationI en
fram58 f ladesHernelius,och AllanAnders Björckfp, samt m, s.

föreslagnaEnligt denretroaktivitetsförbud.utvidgatförslag till ett
10 skulle§ RF,placerad i 2 kap.vilken tänkteslagtexten, nyvara

få införasintepålagaavgift ellerförhöjd skatt,eller genomannan
inte föran-för såvitt detkraft,tillbakaverkandeföreskrift som ges

kris, krigekonomiskmed svårsambandsärskilda skäl ileddes av
änFöreskrifterförhållanden.krig jämförligaeller med annatom

denhar förochpålagoroch andrastraff respektive skatter ensom
krafttillbakaverkandefåintebetungande effekt skulleenskilde ges
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med mindre än synnerliga skäl föranledde det.att
Till konstitutionsutskottets betänkande i fråga fogat ävenvar samma

särskilt yttrande 92 fs.ett där Karl B00, Bertil Fiskesjö, Gustaf
Jonnergård och Sven Erik Nordin, alla de godtogattc, angav
propositionen på denna punkt de ansåg hela fråganatt attmen om en
vidgning förbudet retroaktiv lagstiftning borde bli föremålmot förav

förnyad utredning.en
Rättighetsskyddsutredningen RS U uttalade det angelägenatt var en

uppgift fortsätta överväga detatt möjligt föra in vidgatatt ettom var
skydd retroaktiv lagstiftning i regeringsformen.mot RSU konstatera-
de emellertid det uppkom svårlösta problematt när undersökteman
möjligheterna vidga förbudet retroaktivatt lagstiftning. sådantEttmot
problem bestod enligt RSU i det inte visat sig möjligt heltatt att
undvika retroaktivitet i lagstiftningen på något rättsområde utanför
straffrättens. RSU hade inte funnit det möjligt överväga helaatt
frågan utvidgning förbudet retroaktiv lagstiftning,motom en utanav
utredningen begränsade sig till föreskrifter skatter och avgifter.om

RSU inledningsvis de allmänna skälen för förbudangav ett mot
retroaktiv lagstiftning och anförde följande SOU 1978:34 156 f:s.

Huvudskälet retroaktiv lagstiftning ärmot sådan lagstiftningatt en
bryter grundsatsen i förvägmot skall kunna bedömaatt deman
rättsliga konsekvenserna sitt handlande. En medborgareav som
handlar med utgångspunkt i gällande riskerarrätt hans handlingatt
kommer bedömas enligt regleratt har tillkommit i efterhand,som

hannär inte kan göra gjort ogjort. Om retroaktiviteten innebär
skärpning skattelag kan han i efterhand bli vägrad avdragt.ex.av
för utgifter avdragsgilla när de bestreds. Ett exempelannatsom var
är gåva blir högre beskattad givarenatt än och haren mottagaren
räknat med. Ett resultat retroaktiviteten kan alltså attav vara annan
skatt utgår. indirektEtt resultat år ofta den enskilde finneratt att
han har gjort civilrättslig handling han inte skulle ha gjorten som -eller skulle ha gjort på sätt han hade hur denannat vetatom-skulle bli bedömd skatterättsligt.

Det är rättssäkerhetsintresse vikt skattelagarett inteatt utanav
starka skäl tillbakaverkande kraft. tidI då ochges storen en
växande andel medborgarnas inkomster i skatt förtas utav

ändamål skärps kraven skatteuttagets fördelningattgemensamma
på olika uppfattas rättvis. Självklart innebär dettagrupper som
bland lagstiftaren successivt måsteannat över skattesystemetatt se
och ingripa skattefusk och skatteflykt. Men samtidigtmot måste
krävas ändringarna sker på för de enskildaatt medborgarnaett
godtagbart sätt.

RSU diskuterade därefter vad med retroaktiv verkansom menas en
lag på områden utanför straffrätten. Beträffande skattelagav en

anförde utredningen bl.a.:
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före-faktorerflerakrävsskall utlösasskattskyldighet attFör att
riket,ibosattgäller ärdetden attsamtidigt,ligger att ent.ex.

finnsviss relationelleryrkesmässigträttshandling sker att en
äktenskap. Menanställningsförhållande,tvåmellan t.ex.parter

slag sker,någottransaktionregelmässigtkrävshärutöver att aven
utfärdasfakturorellerbetalningkontant attut,emottasattt.ex. ges

gåva bort.ellereller attemottas gesen

framkomlig vägtypfallolikagenomgångefterfann attRSU enaven
förtidpunktenlåtapå bordegrundlagsregelbygga att enatt varaen

förtidpunktenrealitetenidvs.slag,nämnttransaktion av nyss
ikraftträdandemed lagensjämfördinträdandeskattskyldighetens --

eller inte.retroaktivför lagen äravgörande omvara
skildaavseende påutförligt meddet sagdaexempliñeradeRSU

tjänst,Vid inkomstindirekta.direkta ochskatter, somavtyper av
detfaktornutlösandedenkontantprincipen, ärenligtberäknasalltid
bliruppbäres,ersättningellerpensionlön,förhållandet att annan

skattskyldigedenkommersättlyftning ellerförtillgänglig annat
tidigare.in långttjänatsharinkomstengäller äventill godo. Det om

såledesretroaktivitetsförbudregelsådanblir medLagstiftaren omen
medskatteskalanskärpabeskattningsårlöpandeunderförhindrad att

otillåtetintedetär attbeskattningsåret. Däremotför helagiltighet
ellerför lönverkanmedbeskattningsårethöjs underskattesatsen

förnågotdel därav,återståendeunderbetalasersättning ut somsom
motsvarande sättopraktiskt. Pådock tordedelinkomstskattens vara

berörsåvitt deendastriktningskärpandeändras iavdragsreglerkan
deikraftträdande. Ireglernasefter debestrittsharutgifter nyasom -

grunderbokföringsmässigaefterberäknasskallinkomstfall då
fårSkatteregler inteskärpanderetroaktivitetsförbudetinnebär att

iuppförtssed harvedertagenallmäntenligtträffa inkomst som
ikraftträdande.reglernasdeföreintäktspostsåsomräkenskaperna nya

den förstablir dårealisationsvinstbeskattningenAvgörande för av-
års skatte-1990säljaren. Genomlyftsköpeskillingendelen av av

redaninträderskattskyldighetsåändratdockdettareform är att nu
gåvoskattochEnligt lagenföreligger.avtalbindandedå om arvs--

dörarvlåtarenregel närfrågaskattskyldighet iinträder somom arv
bådafullbordats. Igåvan harhuvudregel närgåvaifrågaoch somom

framskjutnas.k.vidundantagsvis,skattskyldighetenfallen kan
vadinträffar änhändelseutlösasförvärv, nusomsenaresomenav

vidförhållandenadetförmögenhetsbeskattningen årVidhar sagts. -
skattskyldigheten.avgörande förbeskattningsåret ärutgången somav

retroaktiv, sådärför inte sågasFörmögenhetsbeskattning kan vara
beräknas,förmögenhetsställningenvilkentidpunkt,densnart per
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ligger efter lagens ikraftträdande. Huvudregeln för mervärdeskatten-
är skattskyldigheten inträder när vederlag inflyter kontant eller iatt
form eller på sätt kommer den skattskyldige till godo.annatav varor
Skattemyndigheten kan dock medge skattskyldig vid redovis-att en
ningen skall inräkna uppkomna fordringar i omsättningen. En höjning

skatten kan därför träffa de skattskyldiga något olika beroende påav
redovisningsmetoden. Vid importtullar den utlösande faktornar-
införandet till landet.av varorna

Ett särskilt problem förelåg enligt RSU reglerna angåendeom
skattskyldighetens inträde ändras. Regler skattskyldighetensom
inträde vid existerande skatteform får, yttrade RSU, vid etten
retroaktivitetsförbud inte tillämpas så skattskyldigheten utlösesatt av

omständighet har inträffat redan när den regeln trädde ien som nya
kraft. Som exempel yttrade RSU:

Enligt 6 lagen§ arvsskatt och gåvoskatt inträder,om om en person
tillerkäntshar nyttjanderätt till viss ochegendomtestamentegenom

har fått äganderätten till egendom, skatt-en annan person samma
skyldighet för förvärvet äganderätten först nyttjanderättennärav
har upphört. Den angivna regeln gäller dock bara under vissa
ytterligare förutsättningar, bland nyttjanderätten har vissannat att
varaktighet, minst fem år. Låt ianta att testamenteoss en person
har förordnat viss egendom med äganderätt skall tillfallaatt en
anhörig nyttjanderätten till fem skallegendomen under årattmen
tillkomma Låt vidare i 6kravet §anta atten annan person. oss
arvsskattelagen på nyttjanderättens varaktighet till gällaskärps att
minst tio år, så fall innebär skattskyldighet förI den regeln attnya
förvärvet dödäganderätten inträder omedelbart vid testatorsav
enligt får dockhuvudregeln för arvsbeskattning. regelDenna nya
inte tillämpas på sådana fall död den utlösandedär testators -
faktorn inträffat vid ikrañträdande.redan har den regelnsnya-

förbelyste också frågan vad retroaktivitetsförbud skulle fåRSU ett
sighelt införs. Riksdagen måste i och förbetydelse skattnyom en

iså lämpligastha frihet konstruera skattenattstor som man anser
inte liggafaktor får emellertidfråga utlösande faktom. Dennadenom
fortsatte:skatteformen träder i kraft. RSUi förfluten tid, dennär nya

måste denviss egendominförs på innehavetOm skatt t.ex. aven
efterutgå liggaskallför frågan skatttidpunkt avgörandeär omsom

hindraRetroaktivitetsförbudet skulleikraftträdande.den lagensnya
förordningårs1939beskattning den skeddetyp genomen av som

med hälftenförordning utgick skattvärnskatt. Enligt denna avom
århade påförtsden statliga inkomst- och förmögenhetsskatt som

och1939, varför skatten utgå på 1938 års inkomsterkom att
blirförmögenheter. Förbudet innebär naturligtvis det aldrigatt

tillåtet i skatteform beräkningsnorm, redananvändaatt ny somen
har till förlagts grund beskattning gång.en
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grundlagsförbudönskvärt medsåledes det bådefannRSU ettatt var
retroaktivitet påavgifter och begreppetretroaktiva skatter och attmot

tillfredsställande Kvardefinieras på sätt.rättsområden kundedessa ett
förses med någrasådan grundlagsregel måstefråganstod då om en

undantag.
vissflera gånger harerinrade riksdagenRSU ansettatt enom

i dessaSkatteregler nödvändig; det hartillämpningretroaktiv av nya
frågaregelmässigt varit sättautredningen,ärenden, yttrade attom

riksdagen harförfaranden regeringen ochför ansettstopp som
fortsatte RSU,gällande skattelag. Det är,kringgåendeinnebära ettav

kunna handla snabbt,lagstiftaren skallsamhällsintresse vikt attav
och inte Önskvärt sättfått på oförutsetthan väl har ögonensedan ett

princip beslutat ändraoch i harutnyttja gällande Skatteregler attatt
fortsatte:dessa. RSU

omständighetjust sådanstötande skulle detDirekt somvara om en
förslag till lagfram proposition medregeringen läggeratt somen

följdkringgåendetransaktioner tillvisst slaghindrar ettett avav
skulle leda till ökningretroaktivitetsförbudundantagslöst aven

i kraft. Entill dess lagen har trätttransaktioner framsådana att
skattebortfall,åsamka det allmännaordning skulle kunnasådan ett

framför alltuppgå till avsevärda belopp. Meninte sällan kundesom
alla lojala medborgareskattemoralen hosdet förödande för attvore

uppmaningpraktiken fungerarförslaget i närmaståse hur som en
kringgåendetransaktioner.till

vill förutse skatte-den skattskyldigeandra sidan kanA som
lagstiftarenssitt handlande känna sig osäkerkonsekvenserna omav

kan han inte alltid förutseskattereglema. Delspå ändraplaner att
skatteflyktbedömaförfaranden riksdagen kommervilka att som

därförde bestämmelsernaskattelag och däreller kringående nyaav
vanligeDels har denretroaktiv tillämpning.komma fåkan att

alla uttalanden regeringensfölja med iskattskyldige svårt att om
skattereformer.i frågariksdagens avsikteroch om

motstående intressenarimlig till de angivnafann hänsynRSU togsatt
kompletterades medretroaktiv skattelagstiftningförbud ettmotettom

fåttskattskyldiga i förväg harsituationer, där deför sådanaundantag
skatteregel fåkommandeauktoritativt beskedett att avsesom en

retroaktiv tillämpning.
enligtsådan förhandsvarningnaturliga tidpunkten förDen varen

riksdagen lägger framdå regeringen förbedömning den dagRSU:s
bliskatteregel, vilken föreslåstillproposition med förslag nyen

sammanhangbetonade i dettaUtredningentillämpad från den dagen.
regeringen särskilda åtgärder,vidtogförutsatte t.ex.attatt man

propositionen lades framsamtidigt medpresskonferenshållande attav
i förslaget.innehålletsnabbt sprida kännedomför att om
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Emellertid kunde situationen ibland sådan retroaktivattvara
tillämpning behövdes redan från tidigare tidpunkt under förbe-en
redelsearbetet inför lagändring. En viss form kringgåendeför-en av
farande kunde ha blivit allt vanligare redan i samband med detatt
blivit allmänt känt lagstiftning häremot förbereddes.att För atten
möta dessa problem föreslog RSU retroaktiv tillämpningatt av
skattelag skulle tillåten också regeringen i skrivelse harvara om en
meddelat riksdagen den föreslå viss ändring i gällandeatt att attavser
skattelag och lagen i ändrad lydelse bli tillämplig frånatt dagenavses
för meddelandet.

De presenterade förslagen knöt till regeringens handlande inu an
lagstiftningsarbetet. RSU föreslog emellertid också retroaktivitetatt
skulle tillåten skatteutskottet i riksdagen på initiativ elleregetvara om
med anledning proposition eller motion betänkande medettav avger
förslag till skatteregler. Retroaktiv tillämpning skulle i detta fallnya

tillåten från den dag utskottsbetänkandet avlämnades i kamma-vara
ren.

För skatteregel skulle få tillämpas retroaktivt skulleatt det enligten
RSU dessutom krävas riksdagen fann detta påkallat särskildaatt av
skäl.

Ytterligare undantag från retroaktivitetsförbudet bedömdesett av
RSU nödvändigt, nämligen när samhället befinner sig ivara en
allvarlig krissituation.

I förvarningsfallen skulle det inte krävas det rådde fullständigatt
överensstämmelse mellan förslaget och den sedermera lagen.antagna
Riksdagen kunde alltså vissa jämkningargöra i regeringsförslagett

möjligheten till retroaktiv tillämpning gick förlorad.utan att Inte
heller kunde i skrivelsefallen kräva detaljerad beskrivningman en

kommande förslag. Det väsentliga det meddelandetattav var genom
gjordes klart vilken transaktion, intäkt, avdragtyp etc.av som
förslaget avsågs ingripa från vilken tidpunkt retroaktivitetenmot samt
skulle gälla. Däremot kunde inte generellt krävas det påsätt,att
vilket ingripandet skulle ske, preciserades.

frågaI det undantag från retroaktivitetsförbudet gäller kris-om som
situationer erinrade RSU retroaktiv beskattning hade tillgripitsattom
i samband med både första och andra världskriget någrautan att
kraftigare invändningar hade detta. Beträffande undantagetrests mot
för svår ekonomisk kris yttrade utredningen någon sådan inteatt
kunde sägas ha rått i Sverige någon gång under tiden efter andra
världskriget.
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infördesföreslog således det i regeringsformenRSU ettatt
komplettering till detprincipiellt förbud retroaktiv skattelagmot som

förbudet retroaktiv strafflag. föreslagnaredan gällande Denmot
framgått, skatt eller avgift interegeln innebar, redan har attsom

följde föreskriftfå i vidare mån vadskulle äntas ut av somsom
omständigheten inträffade utlöste skatt- ellergällde dennär som

skulle dock gälla riksdagenavgiftsskyldigheten. undantagetDet att
föreskriftenkunna beslutasärskilda skäl påkallade det skulle attom

gälla nämnda omständighet inträffade medan förslagetskulle även om
i riksdagen eller efter dettill föreskriften under prövning attvar
skriftligt meddelande i saken.regeringen hade lämnat riksdagen ett

krigsfara svårskulle vidare gälla i händelse krig, ellerUndantag av
riksdagspartierna bakomekonomisk kris. Samtliga de fyra stodstora

förslaget.
för riksdagen l97879:l95det förslag lades fram prop.I som

instämde departementschefen i väsentligt i vad hade anfört.allt RSU
någon uppfattningKonstitutionsutskottet hade inte utanannan

197879:39. Riksdagen följdetillstyrkte förslaget KU utskottet.

4.3 avgiftskatt vadVad ochär är

Propositionen l973:90 med förslag till regeringsform innehållerny
definition och avgift 213. skatt,begreppen skatt s. En sägsen av

det, karaktäriseras tvångsbidrag till det allmännakan ett utansom
penningprestationdirekt motprestation. Med avgift förstås vanligen en

frånbetalas för specificerad motprestation det allmänna.som en
mellan skatter och avgifter flytande.Gränsen är

Medborgarna tillskjuter alltså betala skatt tillattgenom pengar
offentliga därigenom bli berättigade till några särskiltutan attorgan
angivna eller tjänster från samhällets sida. Skattemedlenvaror
bekostar i huvudsak och tjänster kommer medborgarnavaror som

till itillgodo utifrån den enskildes behov hänsyn vilkenutan ut-
Avgifterna däremot i principsträckning denne har erlagt skatt. utgör

ersättning för konsumtion tjänster det allmännaochvaror somren av
tillhandahåller antingen utnyttjaoch medborgarna är tvungna attsom
eller utnyttja frivilligt efterkan behov.

avgifter.finns uppenbarligen skillnad mellan ochDet skatteren
därför visst fog fråga sig varför bidrag till offentligMan kan med

avgift.verksamhet ibland kallas för skatt och ibland för Det har
oftare därförpåståtts skatter allt benämns avgifter helt enkelt attatt
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medborgarna tycker illa skatter och lättare avgifter.accepterarom
har såledesDet bl.a. hävdats avgifterna till socialförsäkringenatt

enligt 19 kap. lagen allmän försäkring i själva verket är skatt.om en
Till avgifter brukar också hänföra vissa penningprestationerman som

i nâringsreglerande syfte och i sintas ut helhet överförs tillsom
näringsgrenen i fråga. Vissa bötesliknande pålagor överlast-som
avgift, skattetillägg och förseningsavgifter har också hänförts till
avgiftskategorin. Detta torde sakna stöd i regeringsformens för-
arbeten. finnsDet åtskilliga andra exempel på detta.

Från konstitutionell utgångspunkt det ingalundaår ointressant om
betecknar bidrag till den offentliga verksamheten för skatt ellerman

avgift.
8I kap. 3 § RF stadgas, föreskrifter förhållandetatt mellanom

enskilda och det allmänna, gäller åliggande för enskilda eller isom
övrigt ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska för-avser
hållanden, meddelas lag. Sådana föreskrifter föreskrifterärgenom

skatt till staten.om
Riksdagen kan dock enligt regeringsformen i några fall delegera sin

rätt meddela föreskrifter till andra 8 kap. 7att § RF. Rege-organ
ringen och kommun kan efter riksdagens bemyndigande meddela
sådana föreskrifter avgifter, enligt den nämndaom som nyss
huvudregeln skall beslutas riksdagen 8 kap. 9 § första stycketav
RF. En utförlig redovisning de problem kan uppkomma iav som
dessa sammanhang ñnns redovisad i förarbetena till lagstiñnings-ett
ärende gällande sanktionsavgiñer vid överträdelser import- ochav
exportregleringar, vartill här hänvisas l98384zl92prop. 28-32,s.
34-38 42-44.samt

I regeringsformens normgivningsregler skiljer således mellanman
skatter och avgifter. Möjligheten delegera beslutsrätten äratt
begränsad till avgifter och omfattar inte skatter. Avgifter, för vilka
motprestation utgår och frivilliga,är faller automatiskt undersom
regeringens kompetens 8 kap. 13 första§ stycket 2 RF. Avgifter,

inte frivilligaär där motprestation utgår, faller undersom men
riksdagens kompetens kan, nämnts, delegeras tillmen som nyss
regering och kommun. såledesDet är från statsrättslig synpunkt
viktigt skilja mellan skatter och avgifter. Det kanatt också tyckas
självklart verkligen betecknar de olika författningamaatt efterman
de regler ñnns. Så sker emellertid inte alltid.som
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i frågaför det allmännagäller4.4 Vilka gränser
avgifterochskatterrätten att ta utom

de offentligauppgift varit täckahistoriska harSkatternas ut-att
vadandra syften.beskattningen många Förutomhargifterna. Numera

offentligaoffentlig konsumtion ochmeningi egentlig ärsom
tillbaka tillskatternadel de inbetaldainvesteringar går stor aven
pensioner,transfereringari formhushåll och företag somav

Medarbetslöshetsunderstödbostadsbidrag,barnbidrag, m.m.
fördelningspolitik, familje-ocksådrivsinstrumentskatterna som

energipolitik,miljö- ochregionalpolitik,näringspolitik,politik,
stabiliseringspolitik. Skatten utgörnykterhetspolitik, konjunktur- och

politiska instrument.kraftfullasteviktigaste ochdärför vårt kanske
högt skatteuttagetnågon för hurfinns det inte gränsRättsligt sett

bedömning.politiskhållet frågahelt ochfår Det är om envara.
skulle beslutaemellertid riksdagenProblem uppkommer att ta utom

blirEffekten dettai skatt.skattebasen100än attprocent avavmer
återstoden måste täckasförsvinner ochskatteunderlagethela av annan

kan ifrågasättashypotetiskt, lägesådant, måhändaegendom. I ett om
grunderna för 2 kap.i fallskulle stridainte skatteuttaget mot vart

allt föruppmärksammassak bör år18 § RF. En att ettannan som
konflikt med egendoms-komma ikan riskerahögt skatteuttag att

Europakonventionen.skyddet i
allvarligare och kanskesynpunktfrån konstitutionellEtt mer

inte får denskattereglernauppkommanäraliggande problem kan om
fårEnskilda skattskyldigaskall ha.lagreglergenerella karaktär som
tilldet mycketsådant fall ligger näradirekt i lagen. Iinte pekas ut

kan detexpropriation.åtgärden Däremothands betraktaatt varasom
visserligen intebeskattningsregelmedformellt acceptabelt somen

angivenså snävtenskild där skattebasen ärnågondirekt pekar ut men
träffas regeln. Isubjektendasti allmänna ettetttermer att av--

lagstiftarens inten-utsträckning påi berofall torde detsådant stor
med bestämmelseni konflikthuruvida förfarandet kommertioner om

18egendomsskyddet i 2 kap. § RF.
1980-taletbeskattningsrätten har underförFrågan gränsernaom

löntagarfon-inrättandeti samband medframför alltvållat debatt av
i sambandvinstdelningsskattenden s.k.införandetderna och samtav

livförsäkrings-förmögenhetsskatt förtillfälliglagstiftningenmed om
engångsskatten.s.k.bolag, denm.m.,

sammanfattningsvis femlöntagarfonder innebarLagförslagen attom
allmännaförvalta delinrättades förlöntagarfondstyrelser att en av
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pensionsfondens medel. Denna del härrörde dels från den tillfälliga
vinstskatt utgick enligt lagen 1983:219 tillfällig vinstskattsom om
dels från vinstdelningsskatten; även viss del den tilläggs-en av
pensionsavgift arbetsgivarna betalar ställdes under löntagarfond-som
styrelsernas förvaltning. Vinstdelningsskatten erlades aktiebolag,av
ekonomiska föreningar, sparbanker och ömsesidiga försäkringsanstal-

Underlaget för vinstdelningsskattenter. beräknades för varje företag
för sig och bestämdes taxeringsnämnden i samband med den årligaav
taxeringen. Vinstdelningsunderlaget företagets reala vinst.var
Vinstdelningsskatten utgjorde 20 underlaget. Mindreprocent av
vinster undantagna från vinstdelningsskatt. Vissa gränservar sattavar
för hur mycket löntagarfondstyrelse fick förvalta. Medelsramenen

400 miljoner kronor år 1984 och den ökade därefter årligen tillvar
och med år 1990 med lika belopp i fastett penningvärde.stort
Löntagarfondstyrelsema ñck placera tilldelade medel i aktier eller

riskkapital i ekonomiska föreningar. För placering i aktier gälldesom
viss begränsning. Sålunda fick löntagarfondstyrelse inteen en

förvärva så många aktier i vid fondbörsen registrerat aktiebolagett
de uppgick till åttaatt samtliga aktiers röstvärde. ålågDetprocent av

löntagarfondstyrelsema årligen till de pensionsutbetalandeatt
fondstyrelsema, dvs. till första tredje fondstyrelsema, överföra en-
avkastning på det förvaltade kapitalet motsvarande realtre procents
förräntning. Löntagarfondstyrelserna tillsattes regeringen. Avav en
löntagarfondstyrelses nio ledamöter och fyra suppleanter skulle minst
fem ledamöter och suppleanterna minst två företräda löntagar-av

Ävenintressen. på sätt löntagarnas inflytande tillgodosett.annat var
Sålunda skulle på begäran lokal facklig organisation vid ettav en
företag vari löntagarfondstyrelse hade aktier styrelsen bemyndigaen
företrädare för organisationen utöva rösträtt för hälftenatt av
styrelsens aktier i bolaget.

Mot lagstiftningen invändes bl.a. företagen därigenom tvingadesatt
kompensation bidra till sin socialisering. Vidareatt utan egen

hävdades det fråga specialdestinerad skatt inteatt var om en som
kunde tillåten. Ett de viktigaste för löntagar-argumenten attanses av
fonderna skulle oförenliga med grundlagen det vilketsättvara var
fondernas medel skulle förvaltas. särskiltVad attsom angreps var en
viss kategori skulle få särskilt inflytande på förvaltningen av
offentliga medel. Ett ofta förekomannat argument attsom var man

lagstiftningen försökte kringgå bestämmelsen i 2 kap. 18 §genom
RF. Slutligen framhölls lagstiftningen stred äganderätts-att mot
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Europakonventionen.iskyddet
vilketpåkritik det sättframfördeför sigi ochLagrådet, motsom

spörsmålenkonstitutionellaifråga deyttradeberetts,ärendet hade om
145.l98384z50följande prop. s.

grund-förslagen ärfrågairemissyttranden harnågraI satts om
inter-Sverigesmedöverensstämmelsestår ioch delagsenliga om

torde åsyftas denhänseendetsistnämndadetnationella åtaganden. I
ratificering tilläggsproto-biträttSverigekonvention avgenomsom

angåendekonventionen1953:26 till195220 S0denkollet mars
grundläggande frihetema.rättigheterna ochmänskligaför deskydd

juridiskfysisk ellerskallartikel lprotokolletsEnligt personsenvar
siningen berövasoch måokränktegendom lämnastill sinrätt

förut-under deintresse ochallmännasi detegendom änannat
grundsatser.allmännafolkrättensi lag ochsättningar avsom anges
föreliggandedetagit fråganremissinstanserDe omuppsom

sakenutvecklat närmare.författningsenlighet har inteförslagens
rättsordning tillåtervåri fråga ärvilja sätta attVad omman synes

löntagar-användasförvissa företagfrånmedel förs över att av
vill förLagrådetintresse.löntagarkollektivetsidominerade organ
statligaföretagenföljande. Medlenanförasin del uttas genomav

dvs.föreskriverregeringsformenordningi denfastställdaskatter
fåtordetilläggspensionsavgiñemalag; även varaansesgenom

pensions-allmännaspecialdestinerade till denSkatterna ärskatter.
bestämmelseringainnehållerRegeringsformenfonden. om

statlig skatt får Omvilkaändamål fördebegränsning tas ut.av
och huvud-riksdagenmedel bestämmeranvändningen statensav

Emellertid medgerbudgetreglering.skerregeln dettaär att genom
anspråk förfår istatsmedelregeringsformen29 kap. § tasatt

Specialdestina-budgetregleringen.ändamål vid sidanbestämda av
riks-avveckling ochundervisserligenstatsinkomster ärtion av

specialdestination inteframhållit197980:4y harFiUdagen att ny
hinderkonstitutionelltlikväl inte något attinföras. möterbör Det
hinderföreligger någothellerspecialdestinera skatter. Inte att

vilka vissiförfogande förtillmedel ställs gruppstatens enorgan
Enligtinflytande.avgörandetillförsäkratsharmedborgare ettav

föreslagnaerinran detnågonsålundakanmening motlagrådets
synpunkt.grundlagsenligfråninte göraslöntagarfondsystemet

vårastriderinteförslagetlagrådetfinner motLikaledes att
ovannämndadeti artikel låtaganden. Kravetinternationella av

i artikelningripandesådanttilläggsprotokollet ettatt som avses
uppfyllt iintresse fårdet allmännassin grund ihamåste anses

pensionsfonden ochallmännatillfaller denmedlenmedoch att
förhållandetDetregleradeoffentligrättsligt attförvaltas organ.av

löntagarin-stärkasyften såsomandralagförslagen har även att
bedöm-tillledainte böranäringslivetiflytandet annanensynes

ning.

förmögenhetlivñrsäkringsbolagenspå bl.a.engångsskattens.k.Den
enligtegendomsskyddetomfattningenintensiv debattväckte avomen

konfiskationsades utgöraEngångsskattengrundlagen. sorts aven
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medel från försäkringsbolagen eller kanske från försäkrings-snarare
debatten inteI talades bara egendomsskyddet enligt 2tagama. om

kap. förbudet18 § RF retroaktiv skattelagstiftningävenutan motom
i 2 10 förslagetkap. § andra stycket RF. Lagrådet avstyrkte men av

farhågorandra skäl; Lagrådet uttalade för utveckling i strid meden
regeringsformens grunder olycklig konstitutio-kunde leda tillsom en
nell praxis.

Lagrådet fann skatten inte stred förbudet retroaktivmotatt mot
beskattning i 2 10 också den möjligen stod i mindrekap. § RF om

Lagrådetgod överensstämmelse med förslagets grunder. yttrade
79.således i denna del följande l98687:6lprop. s.

Lagrådet först frågan förslagets förenlighet med retroak-tar upp om
tivitetsförbudet 10i 2 kap. § regeringsformen. Utgångspunkten är
därvid det gäller förmögenhetsskatt. Visserligen framgår detatt en

remissen, det inkomsterna under årnärmast ärattav senare som
motiverar skatten, detta innebär enligt lagrådets mening intemen

retroaktivitetsför-kan tala direkt kringgåendeatt ettman om av
budet.

motiven till grundlagsregeln anförde fri- och rättighetsutred-I
iningen SOU 1978:34 160, uttalande godtogs propositio-s. vars

197879: 195 55 t konstitutionsutskottet 197879:39ochnen avs.
22, bl.a. skatt införs på innehavet vissatt,s. om en ny av

den tidpunkt avgörande för frågan skatt skallegendom, ärsom om
måste ligga efterutgå den lagens ikraftträdande. I enlighetnya

föreslås på förmögenhetenhärmed i remissen skatten skall utgåatt
vid utgången 1986 skall träda i kraft den 23och lagenattav
december 1986. uppfyller härigenom formellt regerings-Förslaget
formens krav.

bör tilläggas tanke bakom den Fri- och rättighetsut-Det att en av
föreslagna principen skattskyldiga bör ha någonredningen är, deatt

tid sig för omdispositioner förmögenhetsbeskattningenpå om
fall fråga långsiktigt, bundet sparande,ändras. I detta är det ettom

enskilda har några reella möjligheter undgåoch de knappast att
sådana åtgärder. därför begripligtskatten vidta Det ärattgenom

förslaget uppfattas retroaktivt verkande. får emellertidDetom som
regeringsformen efterkonstateras, 2 kap. 10 §att noggranna

överväganden har utformning, inte särskild hänsyntargetts en som
möjligen det remitteradetill fall denna Man kan säga attart.av

förslaget grunderna förstår i mindre god överensstämmelse med
retroaktivitetsförbudet, det kan inte åsidosätta detta.men anses

Förmögenhetsskattens karaktär engångsskatt utgjorde enligtav
Lagrådet huvudproblem. Lagrådet konstaterade på olika sättattett

förekommit vidtidsbegränsade ändringar skatter och avgifter hadeav
till erinraåtskilliga tillfällen. låg enligt Lagrådet handsDet nära att

lagen 1983:968 tillfällig höjning den statliga förmögen-om om av
Bakgrunden tillhetsskatten, gällde vid 1984 års taxering. dennasom



106 Beskattningsmakzens gränser SOU 1993:40

ändring fönnögenhetsvärdena på vissa tillgångaratt hade stigit påvar
dramatiskt sätt. Det ansågs inte acceptabelt dennaett värdestegringatt

skulle komma endast begränsad i samhället till godo; delen grupp en
förmögenhetsökningen borde därför dras in till samhället. dettaIav

fall emellertid, fortsatte Lagrådet, inte fråga tillfälligvar om en
ändring förut utgående skatt införande heltutanav en om av en ny
förmögenhetsskatt engångskaraktär. En engångsskatt på förmögen-av
het ansågs betydligt känslig än engångsskatt pånaturvara av mera en
inkomster. Problemet påverkades det på vilketsätt kretsenav av
skattskyldiga bestämdes. En sak skatt i principatt ta utvar en av
sedvanlig generell helt sak dennanatur attmen en annan var uppge
generella för i stället eller mindrenatur snävt begränsaatt mer
kretsen skattskyldiga. Lagrådet fortsatte 81.a.av prop. s.

Inom skattelagstiftningen det givetvisär godtaget relativtatt en- -långtgående differentiering mellangörs olika skattskyldiga liksom
mellan olika slag intäkter, egendom och andra skattkällor.av

förGränsen vad kan godtagbart emellertidär ingalundasom anses
oproblematisk se Mattson i Strömholm m.fl.; Aganderätt ocht.ex.
egendomsskydd, 1985.

frågaI förmögenhetsskatt uppkommer särskilda problemom en
med hänsyn till föreskriften i 2 kap. 18 regeringsformen§ om
expropriation och liknande förfoganden. Regeringsformen känner
inga andra former från brottspåföljder och liknande bortses här- -för förmögenhetsöverföring från enskilda till samhället demän som
åsyftas i detta stadgande och dem sker skatter Denetc.som genom

innebördennämnare begreppet skatt framgår inte någonav av
föreskrift i regeringsformen och behandlas inte inärmare dess
förarbeten. Allmänt förtjänar dock erinras regeringsformenattom
innebar slutlig brytning med den äldre konstitutionella fiktionen,en

i princip alla skatter beslöts för år i sänder. det ståratt Avenett om
klart, riksdagen alltjämt har befogenhet besluta tidsbe-att att om
gränsning, ligger i nämnda förhållande faktor allmänten som

till försiktighet med engångsskatter. måsteDet i fallvartmanar
ligga isägas regeringsformens konstruktion och anda, beskatt-att

ningsmakten inte får riktade ingrepp engångskaraktår motgenom av
egendom kringgå bestämmelsen i 2 18kap.

Diskussionen kring omstridda förslag till eller höjda skatternya
aktualiserar ofta frågan beskattningsmaktens särskiltgränser,om

mellangränsen skatt och konfiskation. Frågan har ocksåom
diskuterats i den rättsliga litteraturen både före regeringsformens
tillkomst Fahlbeck-Myhrberg;t.ex. Konfiskatoriska skatteförfatt-
ningars rättsgiltighet, 1948, och Westerberg; Skatter, avgifter och
pålagor, 1961 och därefter cit. skrift,t.ex. Mattsons 1985. Som
utvecklas särskilt i det sistnämnda arbetet begagnas konfiskations-

ofta i skattediskussionema på sätt inte kanargumentet ett som
godtas från juridiska synpunkter. Vad i litteraturensägs pekarsom
klart på det aktuella förslaget inte kan sägas innebäraatt nu en
olaga konfiskation.
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frågaI skattens förhållande till Europakonventionen yttradeom
Lagrådet 82.a. prop. s.

Frågor skatter har endast vid enstaka tillfällen påtalats enligtom
konventionen. Ett ärende gällde i nordiskt land underetten
krisartade ekonomiska förhållanden beslutad engångsskatt med
25 % på förmögenheter vissutöver Talangräns. togsen som
manifestly ill-founded inte till prövning kommissionenupp av
enligt beslut den 20 december 1960. Detsamma beslöts den 2
december 1985 med anledning klagan den svenskamotav en
vinstdelningsskatten.

Det bör uppmärksammas utveckling i riktningatt mot etten
starkare äganderättsskydd har kommit till i Europadomstolenssynes
avgöranden under år. Okad betydelse har också den artikelsenare
konv. 14 fått föreskriver, åtnjutandet de fri- ochart. attsom av
rättigheter, i konventionen, skall åtskillnadtryggas utansom anges

något slag, såsom på grund kön, språk, förmögenhet etc.av av ras,
finnsDet emellertid enligt lagrådets bedömning inte underlag för

påstå, det aktuella förslaget skulle strida Europakon-att att motnu
ventionen.

Lagrådet således klart avstånd från invändningen skatten kundetog att
sägas olaga konfiskation. Påståendet förslaget stredatt motvara en
Europakonventionen ansågs Lagrådet sakna underlag. Lagrådetav

däremotframhöll det angelägna i den regeringsformenatt nya
utfylldes med ändamålsenlig praxis och anförde 82a. f.en prop. s.

Lagrådet kan inte bortse från detta lagförslag kan bilda utgångs-att
förpunkten utveckling skulle kunna upphov till rätten som ge

allvarliga betänkligheter med hänsyn till de grunder på vilka
regeringsformen vilar. till 2Förutom kap. 18 § kan bl.a. hänvisas
till den enskildes ekonomiska välfärd i kap. 21 § uppställsatt som

grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Detett är
första gången förslag framläggs engångsskatt på för-ett om en
mögenhet generell En sådan skatt redan i sigutan natur. passar
mindre väl in i vårt konstitutionella Den skulle också kunnasystem.

grund för olika engångsskatter på egendom snävttas utge som av
begränsade kretsar skattskyldiga och med högre skattesatser änav
den aktuella. Någonting sådant ligger förvisso inte i remissen,nu

innehållerden inte heller något uttalande avstånd fråntarmen som
sådan utveckling.en

remitteradeDet förslaget skulle enligt lagrådets mening skapa ett
olyckligt prejudikat på känsligt område, där grundlagsregle-ett
ringen ofullständigär och oklar och praxisbildningen därför får en
särskild betydelse. Man bör också särskilt uppmärksamma, att
landet inte befinner sig i någon sådan krissituation 2t.ex.som
kap. 10 § regeringsformen talar Beslut fattas under sådanaom. som
extraordinära förhållanden har begränsad prejudikatverkan,en om

någon, i normala tider. förslagOm detta genomförs, fårens man
emellertid prejudikat inte avfärdaskan på den grunden.ett som

Departementschefen framhöll vikten ändamålsenlig praxisattav en
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utvecklades skattelagstiftningens område. Han delade uppfatt-
ningen skattesystemet borde baseras på regler, vilketatt permanenta
begränsade möjligheten engångsskatter genomföra för-att genom
delningspolitiskt motiverade åtgärder. Det emellertid gå förattvar
långt dra slutsatsen engångsskatter i alla lägen skulleatt att vara
förkastliga. speciella krissituationer sådanaI kunde godtas. Departe-
mentschefen framhöll vidare det förelåg synnerligen speciellatt en
situation inom särskilt skattemässigt gynnad sektor ekonominen av

på objektiva grunder motiverade skattemâssigt ingripandeettsom av
engångsnatur. anförde vidare 88.Han a. prop. s.

min bestämda uppfattningDet är starka sakliga skål motiveraratt
den aktuella skatten och detta kan ske någraatt tas ut att utan attnu

från konstitutionella utgångspunkter olyckliga prejudikat skapas. I
villtydlighetens intresse jag tillägga den långtgående åter-att

hållsamhet tidigare varit rådande när det gäller skattersom av
engångsnatur för framtiden bör upprätthållas.även Jag vill emeller-
tid också framhålla det, fallet år 1952 och ocksåatt som var som

fallet iär dag, kan uppkomma situationer då ingripanden på skatte-
området engångsnatur kan framstå nödvändiga och försvar-av som
bara. ingripanden får dåDessa göras med hänsyn till detagen
konstitutionella aspekterna.

uppfattningDepartementschefen instämde i Lagrådets förmögen-att
hetsskattereformen motiverade särskilt återhållsamhet i frågastoren

tillfälliga inteskatter generell anfördeochnaturom som var av
vidare 89.a. s.prop.

förmögenhetsskatterSpeciella det slag iantyds lagrådetsav som
bör givetvis inteyttrande komma ifråga. vill emellertid fram-Jag

hålla den åtskillnad uppenbarligen görs lagrådet mellanatt som av
inkomstskatter och förmögenhetsskatten många fall mindreär rele-

avgörande för effekterna oñaDet skatt är i stället hurvant. av en
inkomst eller förmögenhetskattebasen bestäms och nivån på- -

skatteuttaget. långtgående restriktivitetDen bör råda ochsom som-
har varit rådande såledesbör enligt min mening gälla oberoende-

skatten har formen inkomstskatt eller förmögenhets-av om av en en
skatt.

anförda innebär också jag självfalletDet delar lagrådetsatt upp-
fattning det inte får förekomma beskattningsmaktenatt att genom
riktade ingrepp engångskaraktär används för kringgåattav rege-
ringsformens bestämmelser expropriation och de enskildasom om

välfärdekonomiska mål för den offentliga verksamheten.som
lagrådetsYtterst avstyrkande grundas det förhållandet attsynes

remissen inte förekommerdet i något uttalande avståndtarsom
från sådan utveckling. minstInte bakgrund den uttalademoten av
målsättning främja de enskilda medborgarnas trygghetatt som
präglar den nuvarande regeringspolitiken sig emellertid tankenter
på utveckling detta slag för mig så främmande, jag inteatten av
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det påkallat med sådant uttalande.ansett Jag vill emellertidett nu
slå fast någon risk för sådan utveckling inteatt föreligger.en

Konstitutionsutskottet liksom departementschefen avstånd från rik-tog
tade ingrepp engångsnatur, varvid bestämmelsen i 2 kap. 18 § RFav
skulle kunna kringgås. Utskottet ställde sig helt bakom vad departe-
mentschefen hade anfört det inte förelåg risk för sådanattom en
utveckling. Det framhölls detta klarlåggande undanröjde Lagrådetsatt
farhågor konstitutionell praxis på skattelagstiftningensom en ny
område.

I tillreservation konstitutionsutskottets yttrande pekade denen
borgerliga minoriteten på de uttalanden depaitementschefenav som
gick på i speciella situationer ingripanden påut skatteområdetatt av
engångsnatur kunde nödvändiga försvarbara.och Från konstitu-vara
tionella utgångspunkter borde förslaget enligt deras uppfattning inte
läggas till grund för lagstiftning.

Det skall här avslutningsvis erinras engångsskattens förenlig-attom
het med Europakonventionen har prövats Europakommissionenav
bl.a. i avgörande från den 14 december 1988ett varvid kommissio-

avvisade klagomålen ogrundade. Vidare har Regeringsrättennen som
i dom i februari 1992 uttalat lagen tillfällig förmögenhets-atten om
skatt inte kunde stridande retroaktivitetsförbudet i 2 kap.motanses
10 § andra stycket RF.

4.5 Frågans fortsatta behandling i riksdagen

Som följd framför allt engångsskatten har därefter årligenen av
väckts motioner i riksdagen från de borgerliga partiernas sida om en
precisering skattebegreppet i grundlagen. Motionärerna har bl.a.av

möjliga inskränkningar i äganderätten detansett att är skattenav som
vållar de största problemen till följd svårigheterna definiera vadattav

skatt är. Termen borde därför enligt motionärerna bestämden ges en
innebörd i regeringsformen. Det borde dessutom där hur långtanges
beskattningsmakten sträcker sig. I flera borgerliga motioner har
vidare påkallats översyn förbudet retroaktiv skattelagstift-moten av
ning. Ett förslag därvid har förts fram har syftat tillsom att om-
formulera grundlagstexten så den innefattaräven större delatt en av
reell retroaktivitet och så möjligheterna undvika formellatt att
retroaktivitet särskilt meddelande till riksdagen inskränks.genom

Konstitutionsutskottet har vid varje tillfälle avstyrkt motionerna med
motivering ytterligare erfarenheter denatt nuvarande regleringenav
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tagits ide frågorinnanborde vinnas översyn uppav somen
motionerna aktualiserades.

överväganden4.6

regerings-enighet rättighetsskyddet isedan länge råttharDet attom
tillsådant det inte upphovmåste utformas på sättformen ett att ger

maktsystemet. Dennai det vanliga politiskanågra förskjutningar tes
grundlagsregleringbörjar diskuterablir särskilt aktuell när avenman

torde få instrumentför beskattningsmakten. Detgränserna somvara
politiska viljan justgenomförandet denviktiga försåär somav
förhåller det sig också såvår uppfattningbeskattningsrätten. Enligt

istår finnamissbruk denna rättskyddetdet bästa attmot ettatt av
möjlighet i fria valväljarna hardemokratiska därvårt attsystem ge

utnyttjas.beskattningsrättenför sin uppfattning huruttryck om
i grundlagendet finns något behovVi har ändå övervägt attavom

skattelagstiftning skulle kunna sättassådaninföra skyddett mot som
tilloch då främst med hänsynfrån konstitutionell synpunkti fråga

studerat denVi har härvid bl.a.för den enskildes egendom.skyddet
i den tyskaTyskland. Artikel 14grundlagsreglering gäller isom

inte får bli såskattebördansåledes innebäragrundlagen storattanses
förmögenhetsför-skattskyldigesgrunden påverkar denden iatt
grundrättighetensjälvaså fall skulle innebärahållanden, vilket i att

och erfaren-emellertid oklartdenna går ärurholkades. Var gräns
komplicerade gränsdrag-visar ochfrån Tysklandheterna stora

föreslå liknandefunnit lämpligtVi har inte detningsproblem. att en
lämplig påfunnit det sättför vår del. heller har viregel Inte att annat

tillåtna skatteuttaget.fir det högstagrundlagen gränsi ange en
stycket10 andrabestämmelsen i 2 kap. §Vi har även övervägt om

effektivtillräckligtskattelagstiftning ärretroaktivförbudRF motom
förändras.bordeeller reglerna häromom

regleringennuvarandeligger bakom denutredningsarbeteDet som
måstegränsdragningsproblemsvårbemästradevisar klart vilka som

motståendegrundlagsreglering därövervinnas vid denna typ av
uppfattning deEnligt vår ärvarandra.intressen ofta bryts mot

regleringenstöd för den nuvarandeåberopades tillargument som
erhållitbestämmelsen harutformningalltjämt hållbara. Den som

också lämpligt avvägd.varasynes
defini-föra ini grundlagenslutligen ocksåVi har övervägt att en

emellertid visat sigavgifter. haroch Dettion begreppen skatter attav
definition skattebegreppetmycket svårt utformadet är att somaven
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täcker alla de olika existerande skatteformema samtidigt som en
sådan definition måste någorlunda enkel och klar för attvara systema-
tiskt in i regeringsformens regelsystem. fortsattaFör Över-passa
väganden skulle det krävas så omfattande utredningsmaterialett att
det inte är möjligt för kommittén fram sådant. finnaatt Attta ettnu

lämplig definition för avgiftsbegreppet har visat sig än svårareen
eftersom gränserna flytandeär inte bara skattebegreppetmot utan
även prissättning för ellermot tjänst. Härtill kommerren en vara en

värdet sådan reglering kan ifrågasättasatt flera olika skäl.av en av
Vi har funnit skälen sådansammantaget grundlagsregelatt mot ären
betydligt starkare än de skäl kan tala för sådan. Vi avstårsom en
därför från lägga fram något förslag i dennaatt del.
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5 Närings- yrkesfrihetenoch

5.1 Direktiven

direktiven uttalasI rätten bedriva näringsverksamhet ochatt att att
yrke så i frittutöva år grundläggande samhälle det börett ett att

den inte också bör grundlagsskydd. sådantövervägas Ettettom ges
skydd skulle också ligga väl i linje med aktuella internationella
samarbetssträvanden. direktiven framhålls vi i Sverige haftI haratt

lång tradition etableringsfrihet. Under de decenniernasenasteen av
har närings- och yrkesfriheten inskränkasdock kommit på olikaatt

exempelvis monopol, auktorisationskrav, etablerings-sätt, genom
kontroll, särskilda bidragsbestämmelser och andra regleringsåtgärder.
I direktiven påpekas dock grundlagsregel skyddar närings-att somen

yrkesfriheten inteoch kan ovillkorlig. Vissa andra intressen kanvara
motivera Kommittén därförundantag görs. bör utreda fråganatt om

vissahur grundlagsbestämmelse medger undantag fören som
fallspeciella bör utformad.vara

Kommittén fåtthar enligt direktiven vidare till uppgifi göraatt en
genomgång författningsbeståndet på näringsområdet och föreslå deav

grundlagsfrågan föranleda.ändringar kommitténs förslag i kansom

5.2 Tidigare förslag

ladeSåväl den Tingstenska utredningen Författningsutredningensom
yrkesfriheten.fram förslag till grundlagsstadgande nårings- ochom

med-svenskFörslaget från Författningsutredningen innehöll att
inteyrke, såvittborgare ägde i riket driva näring och utöva annat var

framfördesförslagsärskilt stadgat. Vid remissbehandlingen dettaav
elleralltför urholkatframför allt den kritiken skyddet rentatt avvar

meningslöst.
behandling.Grundlagberedningen inte frågan tilltog upp

imöjligtansåg inteoch rättighetsutredningen detFri- attvara
yrkes-för nårings- ochregeringsformen föra in starkare skyddett

Författningsutredningen hade föreslagit. Ut-friheten detän som
bli dåligt och intesådant skydd skulleredningen konstaterade att ett
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nå till den nivå regeringsformen föreskrev för fri- ochupp som
rättigheterna i 2 kap. Fri- och rättighetsutredningen menade därför att
närings- yrkesfrihetenoch inte borde bland de rättighetertas upp som
grundlagen särskilt skyddar.

Rdttighetsskyddsutredningen enligt sina direktiv oförhindrad attvar
frågor ytterligare förstärkningar rättighetsskyddet utöverta upp om av

de huvuduppgifter ålagts utredningen. Härvid nämndes bl.a. ut-som
tryckligen frågan regler till skydd för näringsfriheten. Rättig-Iom
hetsskyddsutredningens betänkande lades också fram flera förslag till
förstärkt rättighetsskydd på olika områden. Frågan grund-ettom
lagsskydd för näringsfriheten emellertid inte till behandlingtogs upp
i utredningens betänkande.

Under remissbehandlingen Rättighetsskyddssutredningens förslagav
framfördes från håll önskemål förstärkning rättig-ett par om av
hetsskyddet i fråga näringsfriheten.även Departementschefenom
fann emellertid i propositionen inte anledning gå de förslagutöveratt

utredningen hade lagt fram och uttalade det lämpligtatt syntessom
erfarenheternaavvaktade den utbyggnad rättig-att man nu av av

hetsskyddet skett 1976 års reform fir-densamtsom genom av
stärkning rättighetsskyddet framlagda förslag kunde ledaav som nu
till.

Under riksdagsbehandlingen frågan förstärkt skydd fri-förav om
och rättigheter lades från Folkpartiet, Centerpartiet ochm.m.
Moderata samlingspartiet fram motion med yrkande riksdagenatten
hos regeringen skulle anhålla förslag till grundlagsskydd förom
näringsfriheten.

Konstitutionsutskottet bifallavstyrkte till motionen på de skäl som
departementschefen hade anfört.

Riksdagen har därefter vid tillfällen,upprepade hösten 1990,senast
avslagit motionsyrkanden grundlagsskydd för näringsfriheten medom
motiveringen ytterligare erfarenheter reformema på fri- ochatt av
rättighetsområdet borde avvaktas innan initiativ till förändringar.tas
Därtill har från utskottet anförts svensk på detta områderätt utgåratt
från varjeprincipen medborgare har full frihet bedriva näringatt att
och yrke. Friheten begränsasutöva dock i olika hänseenden, påt.ex.
grund säkerhets, hälsovårds- och arbetarskyddsintressen. Deav
inskränkningar måste göras till förmån för dessa intressen harsom

hinder förutgöra grundlagsbestämmelse till skydd föransetts en
närings- yrkesfriheten.och Konstitutionsutskottet har ansett att man
borde undvika införa grundlagsbestämmelser värdeatt vars ur-
holkades rad undantagsregler.av en
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5.3 Den nuvarande ordningen

Närings- och yrkesfriheten kan ingåsägas bland de klassiska fri-
och rättigheterna. Utan någon sådan rått är nämnd sig i 1809att vare
års regeringsform eller i den nuvarande regeringsformen utgår
gällande frånrätt det här i landet i princip råder full frihetatt för
svenska medborgare driva näring och utöva yrke.att

Närings- och yrkesfriheten begränsas emellertid i betydande mån
med hänsyn till de många allmänna och enskilda intressen görsom
sig gällande på dessa områden, från säkerhets-, hälsovårds-,t.ex.
arbetarskydds- och ordningssynpunkt eller för tillgodose krav påatt
särskilda kvalifikationer ställs för många yrken. Föreskriftersom upp

innebär sådana begränsningar skall enligt huvudregeln i 8 kap.som
3 § RF meddelas lag. Enligt 8 kap. 7 § RF kan regeringengenom
efter bemyndigande i lag meddela föreskrifter kan innebärasom
begränsningar i bl.a. närings- och yrkesfriheten. 8 kap.Av ll § RF
följer riksdagen kanäven medge regeringenatt överlåteratt
förvaltningsmyndighet eller kommun meddela sådana föreskrifter.att

En redovisning de författningsbestämmelser kan sägasav som
begränsa närings- och yrkesfriheten finns intagen i detta betänkande

bilaga 2.som

5.4 Grundlagsskyddet i vissa andra länder

5.4.1 Danmark

Alle indskrzenkninger i den fri lige adgang till erhverv, ikkeog som
begrundede i det almene vel, skal hzevdes ved lov, stadgas i 74 §er

grundlagen.
Enligt ordalydelsen är genomförandet näringsfriheten uppställdav

mål. harDetta sin förklaring i bestämmelsen,ett attsom som
återfanns i 1849 årsäven grundlag, tillkom under tid då tillrättenen
näring följde vissa privilegier. Alla inskränkningar i möjligheternaav

driva hantverk, handel och näring skulle alltsåatt upphävas.annan
Så skedde också i allt väsentligt näringslag från 1857.genom en

En närmare precisering vad bestämmelsen egentligen innebär harav
inte möjlig eftersomgöra det tillåtetär inskränk-göraansetts att att
ningar i näringsfriheten med hänsyn till allmännyttans behov. Hur
detta begrepp skall tolkas får lagstiftarenavgöras i varje särskiltav
fall efter allmän politisk bedömning.en
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5.4.2 Finland

Den finska regeringsformen innehåller inte någon bestämmelse om
skydd för närings- och yrkesfriheten. skallHär dock erinras vadom

anförts i avsnitt 3.6.2 formerna för lagstiftning på närings-som om
livets område.

5.4.3 Norge

Norges grundlag innehåller i 101 § bestämmelse näringsfriheten om
följande lydelse: Nye bestandige indskraankningeri Naerings-av og

frihed bør ikke tillstedes førNogen Fremtiden. den formI paragra-
fen ursprungligen hade innan den Eidsvollsförsamlingenantogs av var
det också näringsfriheten bestämmelsen ville skydda. Bestämmelsen
hade nämligen sin udd riktad det skrå- och privilegiesystemmot som
då existerade. Den ändring gjordes på Eidsvoll har, enligt densom
tolkning görs, medfört bestämmelsenatt garanterarsom nu mer
medborgarnas likställdhet inom näringslagstiftningen denän att

näringsfriheten sådan. Näringsfriheten såledesgaranterar som anses
mycket väl kunna inskränkas bara det inte sker till förmån för
somliga i samhället. Inskränkningar måstegörs drabba alla lika.som
Detta medför statliga och kommunala monopol tillåtnat.ex. att anses
eftersom likhetsgrundsatsen därigenom inte kan kränkt.anses
Bestämmelsen därförutgör inte något hinder för lagstiftaren att
reglera näringslivet. tillDet och med tillfälliga regleringarattanses

skulle kunna kränka likhetsprincipen tillåtna.ärsom anses

5.4.4 Tyskland

Yrkesfriheten i artikel 12 den tyska grundlagen.garanteras av
Artikeln skyddar yrkesfriheten både positivt och negativt. Negativt

frihet från tvångsarbete.garanteras
positivaDet skyddet omfattar enligt författningsdomstolens praxis

både yrkesval och yrkesutövning. Detta skydd kan emellertid
inskränkas lag eller, efter bemyndigande i lag,genom genom
förordning eller förvaltningsbeslut. Inskränkande lagstiftning
förekommeri utsträckning föreskrifter utbildning,stor genom om om
registrering, tillstånd eller antagning för yrke och utövningom av
yrke. Enligt författningsdomstolens praxis sådanär lagstiftning inte
grundlagsstridig så länge striktgör och objektiv avvägningman en
mellan samhällets krav och den enskildes intressen. Så är t.ex. en
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behovsprövning vid tillståndsgivning för vissa yrken inte förenlig med
grundlagen den endast syftar till skydda redan yrkesverk-attom

konkurrenter. Behovsförutsättning har således förklaratssamma
grundlagsstridig vid tillståndsprövning för restaurangverksamhet. Av
liknande skäl har föreskrifter förklarats ogiltiga, enligt vilka endast

begränsat antal läkare och tandläkare medgavsett rätt behandlaatt
patienter arvode från de allmänna försäkringskassoma.mot En
behovsprövning vid tillståndsgivning för taxirörelse och för skorstens-
fejare har däremot förenlig med grundlagen.ansetts vara

Österrike5.4.5

ÖsterrikesI grundlag stadgas frihet vid såväl yrkesval och yrkesut-
bildning artikel 18 yrkesutövning artikel 6. Artikel 18 syftarsom
till förbjuda inskränkningari yrkesval eller yrkesutbildningatt genom
skrå- eller ståndsprivilegier. Bestämmelsen i artikel 6 innebär detatt
principiellt råder näringsfrihet.

Skyddsnormema utformadeär olika sätt. Skyddet för yrkes-
utövningen i artikel 6 står under allmänt lagstiñningsförbehåll ochett
kan därmed bli föremål för inskränkningar. Förbehållet har utnyttjats
för olika slags näringsrättslig lagstiftning. Skyddet för frihet till
yrkesval och yrkesutbildning däremot inteär möjligt inskränkaatt

vanlig lagstiftning.genom

5 64. Europakonventionen
.

Närings- och yrkesfriheten åtnjuter inte något särskilt skydd enligt
Europakonventionen. skallDet dock erinras redan etableradattom
näringsverksamhet i vissa fall omfattas skyddet för äganderättenav
enligt artikel i1 första tilläggsprotokollet jfr avsnitt 3.6.1.

Överväganden5.5 förslagoch

Ännu under första hälften 1800-talet präglades den svenskaav
näringslagstiftningen regelsystem i utsträckning gickett storav som

på så långt möjligt skydda de redanut etableradeatt närings-som
idkarna konkurrens såväl utifrån inifrån landet.mot Stånds- ochsom
privilegiesamhället är exempel på detta liksom de tankegångar som
merkantilismens företrädare uttryck för. Med den ekonomiskagav
liberalismens genombrott under mitten 1800-talet infördes allmänav
näringsfrihet vilken slutligen bekräftades 1864 års förordninggenom
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vinäringsfrihet. kan sålunda väl hävdasangående utvidgad Det att nu
i vårt land.lång tradition med näringsfrihethar en

från det iutgår ocksålagstiftning på näringsområdetGällande att
drivai landetmedborgare härråder full frihet för svenskaprincip att

vuxit frammindre har detdestonäring och yrke. Inteutöva en
reglering har dock intereglering på detta område. Dennaomfattande

för skydda de redanhindra konkurrens ellertillkommit för attatt
tillkommit förframför alltdenna haretablerade näringsidkarna utan

arbetarsskyddsintressen.hälsovårds- ochtillgodose säkerhets-,att
för fåsärskild kompetens utövaställs i vissa fall kravVidare att

visst yrke.ett
grundläggandeemellertidyrkesfrihetenNärings- och är av

mening bör dettaEnligt vårför det moderna samhället.betydelse
skydd i fri- ochyrkesfrihetennärings- ochföranleda ettatt nu ges

grundlagsregleringsådanregeringsformen. Enrättighetskapitlet i
ländermed vad gäller i andrastå överensstämmelseskulle iäven som

Tidigare försökinternationella samarbetssträvanden.aktuellaoch med
misslyckats främstområde hargrundlagsstiftning på dettatill
varit alltför allmäntbestämmelserna harberoende på de föreslagnaatt

finnsemellertid funnit detkvarstår. Vi harproblemhållna. Detta att
yrkesfriheten skulle kunnanärings- ochsärskilt iett moment som

grundlags-utgångspunkt förfram lämpliglyftas och utgöra enen
likhetsprincipen, kan sägasbestämmelse. den s.k.Det är som

lika villkorkonkurrera påskall ha möjlighetinnebära alla attatt
ställasuppfyller de krav kanförutsättning de i övrigtunder att som
finnasi fortsättningenmåste emellertid ävenpå kompetens. Dett.ex.
yrkes-inskränkningar i närings- ochföreskriva demöjligheter att

angelägnautgångspunkter bedömsfrån allmännafriheten avsomsom
liknande intressen.och andramiljö, säkerhet, utbildninghänsyn till

innehåll begräns-grundlagsbestämmelsedärförVi föreslår attaven
införas förfårnäring yrke endasti driva och utövaningar rätten att

aldrig i syfte enbartochallmänna intressenskydda angelägna attatt
företag.vissa ellerekonomiskt personergynna

författningsbestäm-i deframgått, gåttVi har, redan har genomsom
inskränkning iinnebärakanpå något sätt sägasmelser ensom

har redovi-utgångspunkteryrkesfriheten. Från denärings- och som
grund-någrafunnit anledning anläggavi intehar attsats ovan

fall ochi endabestämmelserbeträffande dessalagsaspekter utom ett
riksdagenrennåringslagen.i Genomdet gäller bestämmelserna en av

rennäringslagen stadgasbeslutad ändring inyligen attnumera ren-
samiska be-tillkommer denkollektiv rättighetskötselrätten år somen
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får dockurminnes hävd. Renskötselrättengrundas påfolkningen och
dessa bestäm-i sameby. Genommedlemendast den ärutövas av som

denprincip varje änutesluts irennäringslagenmelser i personannan
från möjligheternai sameby utövaoch medlemär att ren-samesom

intebestämmelserhävdas dessaskulle därför kunnaskötsel. Det att
grundlagsstadgandet. Dessaföreslagnaförenliga med detheltär

väsentligsårennäringslagen fåribestämmelser anses vara av
i högdet framstårsamiska befolkningenför denbetydelse att som

grundlagsstöd föruttryckligtmotiveratgrad att ett samernasge
renskötselrätt.
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6 tillRätten arbete

6.1 Nuvarande reglering i regeringsformen

l kap. 2 andra stycket följer:§ RF lyder som

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall
grundläggande mål för offentligaden verksamheten. skallDetvara

särskilt åligga det allmänna tillrätten arbete, bostad ochatt trygga
utbildning förverka social och trygghet och församt att omsorg en
god levnadsmiljö.

Stadgandet har inte karaktären föreskrifträttsligt bindande denav -
enskilde kan inte på grundval detta påkalla domstols ingripandeav

det allmänna mål för den samhälleligagentemot utan anger-
verksamheten. sådantSom kan stadgandet ha eller få politisk
betydelse och frågan dess effekt bli föremål politiskkan förom
kontroll. väsentliga funktionen förDen Stadgandet åläggaärmest att
det allmänna positivt verka för den ifrågavarande rättighetenatt att
skyddas, främjas och i största möjliga utsträckning förverkligas.
Stadgandet den enskilde skydd med hjälp det allmänna.ettger av

Äldre6.2 bestämmelser och utredningar

motioner vid 1938 års riksdagI hemställdes utredning och förslagom
i syfte i införa någragrundlag och bestämma samhälletsatt av
fundamentala principer på sådant dessa inte åsidosättassätt kundeatt

ändring grundlagen. principer ifrågaDe komutan en av som var
församlings-,förenings-, yttrande- och religionsfriheten densamt

personliga äganderätten.
Konstitutionsutskottet anförde i sitt utlåtande 1938:16KU över

motionerna bl.a. följande: vill erinraUtskottet rätten tillattom
arbete försörjning föroch medborgaren måste likaanses som en
viktig tillprincip exempel den äganderätten. Därestsom om en

till förty omfattautredning skall komma stånd, bör denna jämväl
andra fundamentala principer dem, direkt beröras i motioner-än som
na.
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TingstenskaDen utredningen anförde i sitt betänkande SOU
1941:20 det i regeringsformen borde uttryck den allmäntatt ges
godtagna och för den socialpolitiska lagstiftningen under tidsenare
grundläggande principen, bör inskrida till medborgaresatt staten
hjälp vid oförmåga till självförsörjning. Man föreslog därför ett
stadgande till socialträtt understöd.om

betänkandetI SOU 1963:16 17 Sveriges statsskickoch föreslog
Författningsutredningen principförklaring till arbete medrättenen om
följande lydelse:

till arbete skallRätten så arbetsför svensk med-tryggas, att envar
borgare kan få arbete givet honom bärgning. Om för denråttsom

kan försörja sig själv vid behov få bistånd och stödattsom av
det allmänna stadgas i lag.

Utredningen anförde grundsatsen för den interätt kundeatt om som
försörja sig själv vid behov få bistånd och stöd det allmännaatt av
skulle inskrivas i grundlag. På skett i den danska och norskasätt
grundlagen borde enligt utredningen även grundsatsen detom
allmännas för medborgarna kan beredas arbete komma tillattansvar
uttryck i grundlagen.

Författningsutredningens förslag remissbehandlades 1965:2SOU
varvid flera remissorgan ställde sig eller mindre kritiska tillmer
förslaget. Bl.a. ifrågasattes deklarativstadganden skullenaturom av

i regeringsformen. Remlssinstansema befarade utrednings-upptas att
förslaget kunde inge medborgarna den föreställningen tillrättenatt
arbete ovillkorlig under alla förhållanden och i alla lägen.var

Något stadgande till arbete fanns inte med i Grundlagbe-rättom
redningens förslag till grundlag 1972:15. betänkandetSOU Avny
framgår del utredningens ledamöter önskat grundlagenatt atten av
skulle innehålla programförklaring, bl.a. skulle uttryck fören som ge
allas till arbete.rätt

Även del remissinstanser ansåg sociala rättigheter skulleatten
Äveni grundlagen 1973:90 124.prop. sådanupptas s. om en

reglering endast skulle uttryck för målsättning borde betydelsenge en
härav inte underskattas anfördes vidare regeringsformensamt att
skulle skev bild samhällets strävanden den endastge en av om
reglerade medborgarnas skydd och inteövergrepp berördemot
samhällets för medborgarnas välfärd.ansvar

1973:90 utökades skyddet förI propositionen de sociala rättig-
heterna 2 kap. 1 föreslogs få lydelsen:§ RF Samhälletattgenom
skall för rättvisaverka och jämlikhet mellan medborgarna. Varje
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medborgare bör ha till utbildning, arbete och social trygghet.rätt
Departementschefen anförde bl.a. följande 194:s.

viktigasteDen grundsatsen bakom all samhällelig verksamhet bör
denna skall inriktad på åstadkomma rättvisaatt ytterst attvara vara

och jämlikhet mellan medborgarna. princip bör enligt minDenna
mening slås fast i grundlagen. I grundlagstexten bör vidare till
konkretisering den principengrundläggande vissa förav anges
medborgarna särskilt viktiga där denna bör komma tillområden

här på utbildninguttryck. Jag tänker rätten till och arbete påsamt
samhällets bereda alla medborgare social trygghet.strävan att

konstitutionsutskottet 1973:26I KU enades hänskjuta 2attman om
kap. 1 § RF till ytterligare utredning.

och rättighetsutredningen fann i sitt betänkande 1975:75Fri- SOU
inte möjligt i införadet grundlagen rättsregler socialaatt attvar om

rättigheter. Utredningen anförde rättsregler sociala rättigheteratt om
inte kunde få innehåll de i praktiken komänannat att att ettvara

föruttryck samhällets bereda den enskilde arbete.strävan t.ex.att
till arbete skulle därför formuleras målsätt-Envars rätt ettsom

Utredningenningsstadgande. föreslog således 1 kap. 2 andra§att
fåstycket RF skulle lydelsen Envars till arbete, bostad,rätt

utbildning, social omvårdnadtrygghet, vård och godsamt en
levnadsmiljö grundläggande mål för det allmännasär strävan.

197576:209 128 underströk departementschefenI propositionen s.
grundläggande utgångspunkt beträffande de sociala rättig-att en

innehållaheterna bör regeringsformen inte skall andra reglerattvara
lagstiftningens innehåll sådana grundläggandeän ärom som av

betydelse för den demokratiska styrelseformen eller i vissasom
centrala hänseenden uttryck för de värderingar beträffandeger
förhållandet mellan samhällets och den enskilde individenorgan som

för den demokratiska ideologin.kännetecknandeär
Departementschefen utredningens uppfattning socialadelade deatt

skulle utformasrättigheterna, däribland rätten till arbete, ettsom
målsättningsstadgande. Stadgandet in i kap. 2 andraskulle l §tas

få följande enskildesstycket RF och lydelse: Den personliga,
ekonomiska och kulturella välfärd skall grundläggande mål förvara
den offentliga verksamheten. skall särskilt åligga det allmännaDet att

till arbete, bostad och utbildning verka förrätten samt atttrygga
social och trygghet och för god levnadsmiljö.omsorg en

propositionensKonstitutionsutskottet anslöt sig till förslag KU
l97576:56. Riksdagen 1976 de föreslagna ändringarna iantog

197576:4l4,regeringsformen rskr l97677:l, rskr 2.KU
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något ytterligare skyddRättighetsskyddsutredningen diskuterade inte
1978:34.för till arbete SOUrätten

6.3 Grundlagsskyddet i vissa andra länder

6.3.1 Danmark

till infördes 1953 i den danskabestämmelse arbeteEn rättenom
och fick följande lydelse:grundlagen

75§
tilstratbes, enhverfremme af almenvellet bør detStk. Til at

for arbejde på vilkår, derarbejdsduelig borger har mulighed
hans tilvazrelse.betrygger

hvissig eller sine,2. der ikke selv kanStk. Den, ogematre
afberettiget til hjatlp detførsorgelse ikke påhviler anden,nogen er

sig de forpligtelser, lovenoffentlige, dog mod underkasteat som
herom påbyder.

skall ha tillgånguppställer mål varje medborgareParagrafen attsom
offentlig anställningtill arbete. Målet kan realiseras såväl somgenom

intetill arbete harprivat anställning. Stadgandet rättenomgenom
enbartförpliktande lagstiftning, då det intekaraktären är genomav

sysselsättning påförsöka realiseras. Fulllag målet skallsom
offentligaingå mål för den danskabetryggande villkor skall ettsom

verksamheten politiken. till sysselsättningen bör,och Hänsynen om
försäkrar full sysselsätt-utvecklingen inte i sig självden ekonomiska

arbets-särskilda åtgärder för motverkaning, anledning till attge
75 enskilde medborgaren rättGrundlagens inte denlöshet. § enger

anställning i offentliga verksamheten. Denomedelbar dentill
offentligas begränsadeavvisas med hänsyn till detarbetssökande kan

den offentligadock inte helt betydelse. IStadgandet är utanresurser.
ingå, tillanställningspolitik bör sysselsättningshänsynverksamhetens

tillkvalificerade sökandevid prioriteringen mellan fleraexempel en
har heltidsanställning medan andra ärdeltidstjänst, där några sökande

arbetslösa.
allmänträttsligt ringa betydelse. Stadgandet är75§ är ettrent av

eftersträvansvärtfull sysselsättning årerkännande ettatt sam-av
principen till arbete vissandra stycket får rätthälleligt mål. I enom

till samhällsstöd för dembestämmelsekomplettering rättgenom om
ingen grunda någotsig själva. Emellertid kaninte kan försörjasom

regel.rättsligt, på grundval dennagår hävda Avkrav, att avsom
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regeln framgår vidare indirekt, självförsörjningsplikten fastslås,att
liksom kan ha försörjningspliktatt någonen person gentemot annan,
något närmare regleras i lag.som

6.3.2 Finland

finländskaDen regeringsformen från 1919 stadgar följande rättom
till arbete och skydd för arbetstagaren:

6 § andra stycket
Medborgarnas arbetskraft står under rikets synnerliga hägn. Det
ankommer på statsmakten för finsk medborgare vidatt behov
anordna möjlighet arbeta, såframt i lag ickeatt är annorlunda
stadgat.

Andra stycket i 6 § regeringsformen lydde ursprungligen: Med-
borgarnas arbetskraft står under rikets synnerliga hägn. Till
paragrafen har år 1972 tillagts stadgandet i andra meningen där det
fastställs det ankommer på statsmaktenatt ordna möjlighet föratt
medborgare arbeta såvida inteatt annorlunda stadgas i lag.

Dessa stadganden är utformade och dess betydelsevagt har varit
ringa. Någon rättslig innebörd svårtär dra dem och stad-att ur
gandena har betraktats programstadganden. Det ursprungligasom
stadgandet har använts motivering till inskränkningar i denattsom
grundlagsskyddade egendomsrätten till förmån för arbetarskyddet
kunnat ske i vanlig lagstiftningsordning och grundlag.genom
Tillägget från år 1972 har haft betydelse för utvecklingen lagarav om
sysselsättning för medborgarna.

förslagI till reglering de grundläggande fri- och rättigheternany av
i den finska regeringsformen har rätten till arbete utformats ettsom
målsättningsstadgande kommittébetänkande 1992:3 med följande
lydelse:

Den offentliga makten skall främja sysselsättningen och eftersträva
tillråtttrygga arbete.att Var och har enligt vadenvars en som

närmare i lag, rätt till tryggad utkomst rätt tillanges samt,
utbildning leder till sysselsättning under den tid arbetesom som
inte står till buds eller kan ordnas.

6.3.3 Norge

Den norska grundlagen år 1814 stadgar tillrätt arbete ochav om
arbetstagares följande:rätt
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110§
Forholdene til RetteMyndigheder latggepaaligger StatensDet at

sig Udkommeskaffearbeidsdygtigt Menneske kanfor ethvertat
sit Arbeide.ved

sinMedbestemmelseretBestemmelser AnsattesNacrmere paaom
fastszettes ved Lov.Arbeidsplads,

skyddindividensdettillkomst 1814grundlagensVid motvar
regeringsformen.iskulle försäkrassidafrånövergrepp statens som

skullesociala rättigheterifrågasättas intebörjade det1940-taletPå om
sina respek-partierna i1945 politiskahade dei grundlagen.införas

tillskulle ha rättmedborgaremålsättning allative attprogram som
lag,antagandetmålsättning följdesarbete. Denna av enupp genom
fullmålsättningenpå1947, byggersysselsettningsloven omsomav

docktill arbete mötteGrundlagsfästandet rättensysselsättning. ettav
utformning i grundlagen.sin1954 fick l 10och först §motståndvisst

deförklaringFN i sinpåverkatsdå blandhadeMan attannat omav
tillMotståndarnaarbete.tillrättigheterna tagit rättenmänskliga upp

vanskligtdetanförde blandgrundlagsstadgande attannat attett var
precistsåkrav på arbetestadgande medborgarnasformulera ett om

prövning.för rättsligtill grunddet kunde liggaatt en
frågadetparagrafens ordalydelse årSåsom framgår ett rentomav

lagstiftaren ochdirektiv tillsanktioneratickeprogramstadgande, ett
dådomstol,inför allmänåberopasRegeln kan inteadministrationen.

tillförhållandeenskilde iför dengrundar någon rättden inte staten,
på vilketvälja sättfrihettill harpåbudär attstatenutan ett mansom

dockåvilarför alla. Dettill arbetemålet rättskall uppnå om
sysselsättningspolitik närföra aktivpliktmyndigheterna att enen

arbetslöshet.undgånödvändigt fördetta är att

Tyskland6.3.4

medborgaren rättinget stadgandegrundlagen hartyskaDen gersom
arbetemålsättningsstadgandenågotheller finnstill arbete. Inte om

ochpositivtyrkesfriheten både12 skyddari grundlagen.alla Art.
yrkesutövning.friyrke ochfritt valPositivt stadgasnegativt. av

artikelnskyddarVidarefrån tvångsarbete.frihetNegativt garanteras
arbetsplatsgaranti.ingenskyddet omfattararbetsplatsval menav
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Österrike6.3.5

deI österrikiska grundlagama finns inget stadgande med-som ger
borgarna rått till arbete. heller finns något målsättningsstadgande
därom.

6.4 Vissa konventioner Sverige anslutitsom
sig till

6.4.1 -konventionerFN

Enligt 23 i FN universella förklaringart. de mänskliga:s om
rättigheterna skall ha tillrätt arbete, till fritt val sysselsätt-envar av
ning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till
skydd arbetslöshet.mot

Även den Internationella konventionen ekonomiska,genom om
SÖsociala och kulturella rättigheter från 1966 1971:41 förbinder

sig konventionsstatema vidta erforderliga åtgärder föratt att trygga
tillrätten arbete för envar.

Inte endast FN också flera fackorganFN:s befattar sigutan medav
frågor mänskliga rättigheter, och inom sitt sakområde.vart Avettom

betydelse detär arbete bedrivsstor inom Internationellasom
arbetsorganisationen ILO. harILO i konventioner sökt främja skilda
ekonomiska och sociala rättigheter. Ett exempel 1964är års kon-
vention nr 122 angående sysselsättningspolitik, berör rätten tillsom

SÖarbete 1965:59. Genom konventionen förbinder sig staterna att
bekämpa arbetslöshet och fullfölja aktiv politik ägnad främjaatt atten
full, produktiv och fritt vald sysselsättning.

6.4.2 Europakonventionen

Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna tillåggsprotokollsamt
till denna innehåller inget stadgande tillrätt arbete.om

6.4.3 Europeiska sociala stadgan

SÖStadgan 1962:57, 1979: 16 innehåller bestämmelser bland annat
sysselsättningspolitik, arbetsvillkor, arbetarskydd, förenings- ochom

förhandlingsrätt, socialförsäkring och andra sociala trygghetsanord-
ningar. förstaDen delen den sociala stadgan innehåller rätts-av
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förmåletskallförverkligandeoch principer,grundsatser varavars
måletskalltill arbeteBeträffande rätten attpolitik. varastaternas

valtfrittuppehälle iförtjäna sittmöjlighet ettskall ha attenvar
utförligtstadganden socialadelenandraDenarbete. meraangerav

rättigheter. Be-vissaavseendeförpliktelserkonventionsstatemas
tillhandahållabl.a.förpliktastill arbeteträffande atträtten staterna en

yrkesvägled-erforderligfrämjaarbetsförmedlingavgiftsfri samt att
rehabilitering.ochutbildningning,

syftarförfattningaröversikt6.5 överKort som
till arbetehaskall rättmedborgaretill allaatt

vill haallaarbetemålArbetsmarknadspolitiken har att somgesom
allaföreligga närsysselsättningFullarbete. personer somett anses

arbets-olikaMedfå arbete.möjlighetarbeta haroch villkan att
sysselsätt-eller ökabibehållaförsökermarknadspolitiska medel man

spridaförsökerVidareverksamhetsområden.inom vissaningen man
arbete. Mandär det ärlandettill delararbetstillñllena ont omav

enskildasför deundanröja hinderåtgärdermed olikaocksåförsöker
arbetsmarknaden.påvalmöjligheter

blandreglerasarbetsmarknadspolitiska verksamheten annatDen av
verksam-arbetsmarknadspolitiskaden1987:405förordningen om

arbets-förinstruktionmed1988:1139förordningenochheten
arbets-blandframgårförordningama annat attmarknadsverket. Av

yrkesinrik-vägledning,platsförmedling,skallmarknadsverket genom
hävdaåtgärderarbetsmarknadspolitiskaaktivaochrehabiliteringtad

deocharbetsmarknad värnaeffektivförverkaarbetslinjen, omen
Arbetsmarknads-arbetsmarknaden.ställninggruppernassvaga

sysselsättningfullmålen samtbidra tilldärigenomskallverket att om
uppnås.i samhälletoch framstegutveckling

utbuds- ochmatchnings-,idelas inArbetsmarknadspolitiken kan
Match-arbetslöshetsunderstöd.åtgärderefterfrågepåverkande samt

vägledning.platsförmedling ochframför alltutgörsningsåtgärder av
Självhjälp,hjälp tillprincipenMatchningsåtgärdema bygger om

klarhettillkommai dennes strävanindividenbistå attdvs. omatt
arbetslivet harvadförhållande tillönskemål iochförutsättningaregna

ochutbudmellanjämviktsamtidigtaldrigrådererbjuda. Detatt
i landet. Förområdengeografiskai alla attarbetskraftefterfrågan av

enligtflyttningsbidragkanobalansemaminska personerman ge
beviljasBidragetflyttningsbidrag1987:407förordningen mm.om
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den är eller riskerar bli arbetslös eller inte kan få arbete påattsom
hemorten. Det finns även andra bidrag mål ökaärtyper attav vars
den geografiska rörligheten. Merkostnadsbidrag, bidrag för sökande-

tillträdesresor, återresor, bohagstransporter starthjälp harsamtresor,
alla detta syfte.

Till utbudspåverkande åtgärder hör bland arbetsmarknadsut-annat
bildning och yrkesinriktad rehabilitering. Arbetsmarknadsutbildning
regleras förordningen 1987:406 arbetsmarknadsutbildning.av om
Med sådan utbildning utbildning någon går igenommenas som av
arbetsmarknadsskäl och under vilken utbildningsbidrag lämnas. Om
det bedöms arbetsmarknadsutbildning kan leda till stadigvarandeatt
arbete får utbildningen beviljas den eller riskerar bliär attsom
arbetslös, har fyllt 20 år och söker arbete den offentligagenom
arbetsförmedlingen. Detta huvudvillkoretär varifrån vissa undantag
kan förgöras bland handikappade ungdomar. Arbetsmark-annat
nadsutbildning kan erhållasäven den inte eller riskerarär attav som
bli arbetslös han eller hon utbildas till yrke där det könetettom egna
är underrepresenterat eller vederbörande har föråldrad yrkesut-en
bildning. Yrkesinriktad rehabilitering sker vid arbetsmark-ett
nadsinstitut har till uppgift vägledning, arbetspröv-attsom genom
ning, arbetsträning och andra arbetsförberedande åtgärder stödge
handikappade och vissa andra arbetssökande hjälp förbehöversom

få arbete.att
Till eñerfrågepåverkande åtgärder räknas beredskapsarbeten och

andra sysselsättningsskapande åtgärder. sysselsättningsskapandeDe
åtgärderna främstär avsedda för ställning påmedgrupper en svag
arbetsmarknaden. Enligt förordningen 1992:330 ungdoms-om
praktikanter skall länsarbetsnämndema anvisa praktikplatser för
ungdomar hos enskilda eller offentliga arbetsgivare. Sådana platser
får 17 25 år under förut-anvisas arbetslösa ungdomar mellan och

på den reguljära arbets-sättning de inte kunnat beredas arbeteatt
lämplig arbets--utbildning eller någonmarknaden, annanannan

anmäldvaritmarknadspolitisk vidare denåtgärd. Det krävs att unge
tidPraktikplatsenarbetssökande viss period. av sexavser ensom en

månader till denoch under tiden utgår utbildningsbidrag unge.
ochBeredskapsarbete för arbetslösasådant arbete anordnasär som

för vilket 1987:411statsbidrag lämnas enligt förordningen om
beredskapsarbete. Sådant anvisas har fylltarbete får arbetslösen som
25 inte 65 år, arbetsförmed-söker arbete den offentligamen genom

lämpligtlingen och inte kan erbjudas arbete eller någon lämplig
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arbetsmarknadspolitisk åtgärd. fåttEn arbetslös har arbets-som
löshetsersättning under så lång tid ersättningsperioden riskeraratt att
gå till ända skall på begäran anvisas beredskapsarbete, det inteett om
finns särskilda skäl det.mot

Rekryteringsstöd tillkan lämnas arbetsgivare vid anställning av
långtidsarbetslösa enligt förordningen 1986:414 rekryteringsstöd.om
Sådant stöd lämnas med viss lönekostnaden för denprocentsatsen av
anställde. Stöd kan lämnas vid anställning den varit obrutetav som
arbetslös i månader, eller för ungdomar, månadän äntremer mer en
eller för den har uppburit arbetslöshetsersättning under så långsom
tid han eller hon riskerar förlora ersättningen. Stödet äratt att
tidsbegränsat.

Enligt förordningen 1984:523 bidrag till arbetslösaom som
verksamhet kan statsbidrag under vissa förutsättningarstartar egen

utgå under inledningsskede näringsverksamhet.nystartadett av en
till ocksårätten arbete gäller handikappade erkänd grund-Att är en

nå detta mål behövs insatserFör utöver de står öppnasats. att som
för övriga arbetssökande. De omfattande anställning medärmest
lönebidrag, offentligt skyddat arbete och anställning hos Samhall.
Bidrag från kan tillockså utgå speciella arbetstekniskastaten
hjälpmedel handikappade fallhar i vissa möjlighet fåsamt att
näringshjälp för rörelse.start av egen

passivaDe åtgärderna skall endast användas då ingen åtgärdannan
finns tillgänglig eller kan lämplig. Hit räknas ersättning frånanses
erkänd arbetslöshetskassa och kontant arbetsmarknadsstöd. De
ekonomiska stöden tidsbegränsade.är

Överväganden6.6

iDen nuvarande regeln regeringsformen tillrätten arbete ärom
utformad målsättningsstadgande, dvs. regeln ålägger detettsom
allmänna aktivt verka för tillmedborgarnas rätt arbete skyddas,att att
främjas i möjligaoch utsträckning förverkligas. enskildestörsta Den
kan emellertid inte ställa några rättsliga krav det allmännagentemot
på grundval denna regel. Frågan är det är möjligt skapaatt ettav om
stadgande till arbete har karaktären rättsligträttenom som av en
bindande föreskrift.

redovisats under avsnitt 6.5 förfogar det allmännaSom över en
mängd olika arbetsmarknadspolitiska medel för nå måletatt att ge
arbete åt alla vill ha arbete. Emellertid dessa oftaär medelettsom
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villkor arbetslöse tidsbegränsade.förenade med vissa för den samt
inte.ovillkorlig till arbete föreligger således DettaNågon rätt ett

arbete allatorde sin grund i det allmänna inte kanha garanteraatt
inte möjligt isituationer. Vi har alltså funnit det åri alla att att
allainföra stadgande medborgaregrundlagen ett garanterar ensom

till arbete.rätt
regeringsformen skriva indå ikan övervägas ärDet att ensom

viss minimistandard,tillhandahållaskyldighet fir det allmänna att en
exempelvis skulle kunna råttpå arbetsmarknadsområdet envarasom

arbetsmarknadsutbildningfå genomgå ellerenskildeför den attatt
Även sådana arbetsmark-understöd vid arbetslöshet.erhålla kontant

vissatidsbegränsade och förenade mednadsåtgårder emellertidär
regeringsformen slåmöjlighet iför den arbetslöse. Någonvillkor att

skyldighet skapanågon undre för det allmännasfast gräns att
Visig därför inte hellersysselsättning eller bidrag låter göras.utge

till stadgandefram något förslagavstår således från lägga ett nyttatt
till arbete.rättenom
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7 Skydd för de fackliga
rättigheterna

7.1 Vad fackligaär rättigheter friheteroch

Under begreppet fackliga rättigheter och friheter kan hänföras flera
rättigheter. Vid behandlingen denna fråga har vi utgått ifrån deav
fackliga rättigheter i dag behandlas i regeringsformen och desom
rättigheter diskuterats i tidigare utredningar. Till fackligasom
rättigheter skulle i så fall räknas:

1 rätt vidta fackliga stridsåtgärderatt
2 rätt organisera sig fackligtatt
3 rått bedriva facklig propagandaatt och agitation
4 rått anordna fackliga mötenatt
5 förrätt fackliga förhandla med på arbetsatt motpartorgan

marknaden.

7.2 Gällande lagtext i regeringsformen

2 kap. 17 § lyderRF följer:som

Förening arbetstagare arbetsgivare och förening arbets-samtav av
givare äger rätt vidtaga fackliga stridsåtgärder,att annatom
följer lag eller avtal.av

Stadgandet innebär rätten vidta fackliga stridsåtgärderatt att är
skyddad för förening arbetstagare, alltså inte för den enskildeav
arbetstagaren, för den enskilde arbetsgivarensamt och förening av
arbetsgivare. Stadgandet kan undantag från regelnett attses som
regeringsformens fri- och rättigheter endast gäller det allmänna,mot
då 17 § även är gällande enskilda Rättighetengentemot parter. att
vidta fackliga stridsåtgärder får inte sitt materiella innehåll genom
grundlagen rättigheten utformas föreskrifterutan i lag ellergenom
avtal.

Vissa de andra fackliga rättigheterna under 7.1av angettssom
utgör aspekter på andra medborgerliga fri- och rättigheter. Rätten att
organisera sig fackligt är således del föreningsfriheten 2 kap.en av
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propaganda och agitation år5 bedriva fackligRF. Rättenl § att en
anordna fackliga2 RF. Rättendel yttrandefriheten kap. l § 1 attav

mötesfriheten 3 RF.del 2 kap. l §möten är aven

Äldre utredningar7.3 ochbestämmelser

fackligainnehöll inte någon regelregeringsform1809 års om
utredningen 1941:20,Tingstenska SOUheller denfriheter. Inte

Grundlagbered-1963:16,17 ellerSOUFörfattningsutredningen
bestämmelse härom.1972: 15 föreslog någonSOUningen

programstadgandeföljande1973:90 föreslogsI propositionen om
rättigheter:arbetstagares

22 kap. § RF
tillförsäkrad inflytandelag eller avtalbörArbetstagare varagenom

andra frågorfördelningen arbetet ochledningen ochöver somav
bör lagi hans anställning. Hanhonomberör nära varagenom

ogrundad.uppsägning sakligtskyddad ärmot som

194: Enligt minanförde bl.a. följandeDepartementschefen s.
enskildesgrundlagsreglering, gäller denmening skulle somen

missvisande, den inteofullständig ochtrygghet,ekonomiska omvara
i arbetsanställningenenskildes till trygghetockså slog fast den rätt

Utformningensina arbetsförhållanden.inflytandeoch till över av
bindandeinte har rättsligtvid handen detstadgandet klart attger

samhällets sidafrånuttryck för strävankaraktär. Det attenger
arbetsförhållanden ochinflytande sinaenskilde ökat överbereda den

anställning.i sinökad trygghet
motioner medväcktes antalpropositionenMed anledning ettav

skulle införas i grund-fackliga friheterförslag regelatt omom en
behandling1973:26konstitutionsutskottets KUVidlagen. av

hänskjuta detutskottetmotionerna enadespropositionen och attom
Utskottetutredning.stadgandet tilli propositionen föreslagna ny

fackliga frihetendenavsågföreslog bestämmelse värnaatt omsomen
med den ordningi överensstämmelseanförde regeln böroch att som

arbetsmarknadenssikte påi vårt landhänseende gälleri detta ta
Utskottet föreslogarbetsmarknaden.förhållandeochparter

lydelsen:

52 kap. RF§
arbets-föreningarbetsgivare ocharbetstagareFörening samt avav

fackliga stridsåtgärder,vidtagagivare rättäger annatatt om
följer lag eller avtal.av
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Riksdagen den utskottet föreslagna lydelsen rskr 1973:265,antog av
KU 1974:8, 1974:19.rskr

ochFri- rättighetsutredningen avvisade i betänkandet 1975:75SOU
tanken på bygga skyddet för fackliga friheter dels medatt ut
hänvisning till pågående reformarbete på arbetsrättens område och
dels med hänvisning till lagtekniska hinder. I betänkandet anfördes
dock den grundläggande frågan det överhuvudtaget kundeatt var om

lämpligt införa ytterligare regler fackliga friheter iattanses om
grundlag. Utredningen inhämtade därför yttrande från fackligatre
huvudorganisationer, LO, TCO och SACOSR. Dessa förklarade att

från deras sida inte önskade ytterligare grundlagsregler denman av
diskuterades i utredningen.typ som

Departementschefen anslöt sig till utredningens ståndpunkt prop.
l97576:209. Han anförde bl.a. följande 123: Enligt is. en
Sverige fast etablerad tradition bör det i största möjliga utsträckning
överlämnas arbetsmarknadens själva lösa uppkommandeparter att
frågor på det fackliga området inblandning från sida.utan statens
Denna grundinställning hindrar visserligen inte lagstiftningatt
tillgrips på visst område det visar sig omöjligt avtalsvägenett attom
nå tillfredsställande reglering eller andra särskilda skäl talaren om
härför. Några sådana skål för utförligare grundlagsreglering tillen
skydd för den fackliga verksamheten finns emellertid inte. Tvärtom
skulle kunna riskera grundlagsreglering för-att t.ex.man en av
handlingsrätten snabbt blir föråldrad. stället firI verka ettatt som
skydd skulle grundlagsregler fackliga friheternade kunna bliom en
broms för önskad utveckling.en

Konstitutionsutskottet 197576:56 erinrade denKU attom
gällande regeln stridsåtgärder i grundlagen införts på utskottetsom
enhälliga förslag ansåg rättig-och på skäl Fri- ochsamma som
hetsutredningen departementschefen fackligaoch bestämmelsenatt om

ursprungliga stadgandetstridsåtgärder skulle kvarstå oñrändrad. Det
5 överföras till 2 17i 2 kap. kom således oförändrat kap. §§ RF att

rskr 414, l97677:l, rskr 2.RF KU
diskuterade i betänkandet SOURâttighetsskyddsutredningen

l7§ skulle1978:34 fackliga konflikträtten i 2 kap. RFdenom
särskilttillhöra bli omfattadede rättigheter föreslogs ettavsom

beslutsförfarande lagstiftning. Utredningenvid rättighetsbegränsande
anförde bl.a. följande låta72: och för sig skulle kunnas. I man
lagstiftning detta slag är stadigvarande karaktärav som av varamera
omfattad särskilt beslutsförfarande. exempel på sådan lagSomettav
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1976:580 medbe-i lagenfredspliktpå reglernapekaskan omom
emellertidErfarenheten visararbetslivet.stämmande i stats-att

pågåendenödvändigt avbrytadetundantagsvismakterna attanser
sådan lag huvudSkall överstridsåtgärder lag. taget varaengenom

Utredningensnabbt.måste den kunna beslutasmeningsfull anser
inte skallfackliga konflikträttendenlag begränsardärför att som

grund.enbart på dennasärskilt förfarandemedbehöva beslutas
rättighetsskydd,huruvida icke detifrågasattesutredningenInom

detmedborgarnatillförsäkrasregeringsformen gentemotsom genom
samhälleliga livetdetutsträckas till gällabordeallmänna, att som

Särskiltenskilda.förhållandet mellanoch således ävenhelhet
arbetsrättsliga regler.andraoch vissaarbetsplatsennämndes läget

gå in påinte möjligtfann emellertid detmajoritetUtredningens att
någonföreslåheller skälproblem ochvittomfattandedessa att
måsteprincipermedföra heltskullegrundlagsändring att nyasom

arbetsrättsliga området.dettill uttryck påkomma
departementschefen till vadsig197879:195 anslötpropositionenI
följde propositionen KURiksdagenanfört.utredningen hade

197980:1, rskr 2.359, KU197879:39, rskr

behandling i riksdagenfortsattaFrågans7.4

från:K2l5 l99192:K208199091 ochmotionernahar iBland annat
förgrundlagsskydd rättenförstärkthemställtsVänsterpartiet attom

fackligavidtaanförts rättenharfackliga åtgärder. Detvidta att att
12 dvs.2 kap. § RF,skydd efter mönsterstridsåtgärder bör avges

lagstiftning.rättighetsbegränsandebeslutsförfarande vidförsvarande

länderi vissa andraGrundlagsskyddet7.5

FinlandDanmark och7.5.1

fackligabestämmelsersärskildasaknaroch FinlandDanmark om
friheter.

7.5.2 Norge

stadgande i andra stycket1980infördesgrundlagennorskadenI ett
Medbe-Bestemmelser Ansatteslydelsen110 med Natrmere§ omav

ved Lov.fastszettessin Arbeidsplads,stemmelseret paa
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Tanken grundlagsfåstande till medbestämmande harrättenettom av
varit medbestämmandei Norge starkt Omstritt. Idén saktaväxteom

1950- 60-talet först 1972 ifram under och korn till uttryck lovenmen
bedriftsdemokrati, vilken i privataarbetstagare bolaggenom avom

viss storlek ñck till representation i bolagets Dårätt styrelse.en
frågan kom i in bestämmelse tillgrundlagen rättatt taupp om en om
medbestämmande valde stortinget det nuvarande alternativet, vilket

bestämmelsen medför ingen garantimycket Den nuvarandeär vagt.
stortingetför medbestämmande. I Norge dock att attgenomanses

siggodkänna grundlagsstadgandet också reellt har tagit på en
förpliktelse bygga demokratin på arbetsplatserna.att ut

7.5.3 Tyskland

förenings-tyska grundlagen i handlarDen upptar art. som om
friheten, vissa särskilda skyddsbeståmmelser för fackföreningar. Den
positiva rättighetssidan individen skydd för bildarätten attger en
sådan sammanslutning, inträda, verksam och kvarstanna iatt vara

utträda den välja mellan flera förefmtligaden, att samt attur
skyddas sammanslut-sammanslutningar. På det kollektiva planet

omfattaningens till fortsatt verksamhet. Skyddet allmänträtt anses
strejk arbetsrättsliga stridsmedel. Politisk strejkoch lockoutäven som

skyddas inte 9.eller lockout art.av

Österrike7.5.4

Österrike allmäntmedborgarna råttI attgaranteras rent samman-
särskilt skydd förtill och bilda föreningar. Någotkomma möten att

fackliga rättigheter finns inte.

7.6 anslutitVissa Sverigekonventioner som

sig till

7.6.1 FN-konventioner

rättig-20 i universella förklaring de mänskligaEnligt FN:sart. om
i fråga fredligafrån 1948 skall ha till frihetheterna rätt omenvar

må ingen tvingas tillhöraoch sammanslutningarmöten attsamt en
i 23 punkt 4 har rättsammanslutning. Vidare stadgas attart. envar
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bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen.att
I FN internationella konvention medborgerliga och politiska:s om

rättigheter från 1966 behandlas i 21 rätten till fredligaart. samman-
komster. Enligt 22 skall vidare äga rått till föreningsfrihet,art. envar
däri inbegripet rätten bilda och ansluta sig till fackföreningar föratt

skydda sina intressen. fråga bådaI rättigheterna medgesatt om
rätt företaga inskränkningar med stöd lag förstaterna att attav

tillgodose vissa angivna allmänna och enskilda intressen såsom den
nationella säkerheten, den allmänna ordningen, för skyddande denav
allmänna hälsovården eller sedligheten eller andra fri-av personers
och rättigheter. Rätten strejka inteomnämns i konventionen.att
Kommittén för de mänskliga rättigheterna har i mål Canadaett mot

fråganprövat 22 skulle kunna tänkas innefatta även rätten tillart.om
strejk, funnit så inte år fallet of thereport RightsHumanattmen
Committee, 41st Session.

Rätten bilda och ansluta sig till fackföreningar behandlas ocksåatt
i 8 i internationellaFN:s konvention ekonomiska, socialaart. ochom
kulturella rättigheter från 1966. konventionen framgårAv bl.a. att
konventionsstaterna förpliktar sig säkerställa rätten strejkaatt att
under förutsättning den i enlighetutövas med lagstiftning iatt
vederbörande stat.

En utförlig reglering de fackliga rättigheterna finns i tvåmera av
ILO-konventioner, nämligen 1948 års konvention 87nr angående

SÖföreningsfrihet och skydd för organisationsrätten 1949:76 samt
1949 års konvention 98nr angående tillämpning principerna förav

SÖorganisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten
1950: 12.l

7.6.2 Europakonventionen

iArt. 11 konventionen behandlar till viss fackligadel rättigheter.
Artikeln lyder:

Envar skall frihetäga rätt till deltaga i fredliga sammankomsteratt
till föreningsfrihet, däri inbegripet rätten bilda och anslutasamt att

sig till fackföreningar för skydda sina intressen.att

tillRätten facklig föreningsfrihet har aktualiserats inför den euro-
peiska kommissionen och domstolen i några mål svenskarörtsom
förhållanden.

Svenska Lotsförbundet klagade i mål över Statensett att av-
talsverk förhandlavägrat med förbundet med sikte på slutaatt ett
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kollektivavtal med förbundet. Bakgrunden Statens avtalsverkattvar
hade förklarat sig inte önska ingå kollektivavtal med andra fack-
organisationer fyra huvudorganisationemaän de på den statliga
arbetsmarknaden. LotsförbundetSvenska emellertid vid den tidvar -

intresse i målet inte anslutet till någon dessasom vara av av-
huvudorganisationer. Kommissionen beslöt målet tillatt uppta
prövning avvisade det på formell grund.men senare en

rättsfråga har aktualiserats i ytterligareSamma målett som
anhängiggjorts Svenska Lokmannaförbundet. målDetta prövadesav
slutligen den 1976-02-06,europeiska domstolen dom Ser. No.Aav
20. Domstolen konstaterade medlemmar fack-llatt art. ger av en
förening bli hörda för därigenom kunna främjarått sinaatt att
intressen varje har frihet själv välja metoderna härför.att stat attmen
Domstolen konstaterade Svenska Lokmannaförbundet kunde påatt
olika sätt i förhållande till och förbundet blandstaten att annatagera
hade förhandlarätt med Statens avtalsverk. Det förhållandetatt att

avtalsverk i princip vägrade ingå kollektivavtalStatens medatt
förbundet inte brott ll.ett mot art.var

fallet Schmidtmål förhållanden ochEtt rörande svenskaannat -
Dahlström anhängiggjordes medlem SACO ochavav en en-
medlem SR. De klagade de vid avtalsuppgörelsen 1971 påöver attav
det statliga området inte erhållit sina löner retroaktivt från den 1nya
januari 1971. princip erhöll statstjänstemânnen sina löner retroaktivtI
från detta datum, undantag gjordes enligt det kollektivavtaletmen nya

inte undertecknades och för medlemmarSACO SRsom av av- -
fackorganisation vidtagit istridsåtgärder samband med avtals-som
förhandlingama. Klagandena gjorde gällande detta innefattadeatt en

Ävenkränkning deras till föreningsfrihet enligt 11. dettarätt art.av
mål hänsköts till den europeiska domstolen, konstaterade attsom
konventionen medlemmar fackförening främja sinarått attger av en
fackliga intressen sin organisation och ingenting tydde påattgenom

klagandena i målet förvägrats denna dom 1976-02-06,rätt Ser. Aatt
21. Enligt domstolen inteNo. garanterade 11 någon speciellart.

behandling fackföreningsmedlemmar, i form tillrättt.ex.av av en
retroaktiva löneförmåner i med tillkomstensamband ett nyttav
kollektivavtal.Domstolen fann kränkningsåledes någon inte skett.att

inte uttryckligenRätten strejka i den europeiska kon-nämnsatt
ventionen. Huruvida också omfattall skulle kunna rättenart. anses

intestrejka har prövats.att
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7.6.3 Europeiska sociala stadgan

Stadgan innehåller bestämmelser bland föreningsrätt, för-annat om
handlingsrätt och tillrätt stridsåtgärder. Beträffande föreningsrâtten
förbinder sig de fördragsslutande varken utforma ellerstaterna att
tillämpa den nationella lagstiftningen på sådant sätt arbetstagaresatt
och arbetsgivares frihet bilda och tillhöra organisationer föratt att
tillvarataga sina ekonomiska och sociala intressen kränks 5.art.
Beträffande förhandlingsrâtten förbinder sig blandstaterna annat att
främja förfarande för frivilliga förhandlingar mellan arbetstagareett
och arbetsgivare i syfte uppnå reglering arbetsvillkoratt av genom
kollektivavtal 6. I artikelart. erkänner arbetstagaresstaternasamma
och arbetsgivares tillgriparätt kollektiva åtgärder i händelseatt av
intressekonflikter, däri inbegripet strejk, inte följerannatom av
förpliktelser enligt gällande kollektivavtal.

7.7 En kort översikt gällande lagstiftningöver

rörande de fackliga friheterna

7.7.1 till fackligaRätt stridsåtgärder

Till stridsåtgärder hör i främsta strejk och lockout. Blockadrummet
och bojkott andra stridsåtgärderär syftar till påverkaattsom
motsidans verksamhet, förbud nyanställning. Ordett.ex. motgenom
åtgärd innefattar krav på konkretisering och aktivitet. Redan hot eller
varsel strejk kan dock utgöra stridsåtgärd. Utanför begreppetom en
åtgärd faller främst allmänna uttalanden och propaganda, fram-
ställande önskemål och begäran förhandling och liknande. Attav om
märka är begreppet stridsåtgärd inte finns definierat i regleringenatt

arbetsrätten.av
Enligt gällande fackliga stridsåtgärderrätt är tillåtna, de inteom

kommer i strid lagstiftningmed inte direkt gäller förhållandenasom
på arbetsmarknaden, brottsbalkens regler olaga tvång,t.ex. om
skadegörelse eller olovligt intrång. Begränsningar tillrättenav
stridsåtgärder följer lag eller avtal mellan på arbets-parternaav av
marknaden.

Således regleras rätten vidta fackliga stridsåtgärder bestäm-att av
melserna i lagen 1976:580 medbestärrzmande arbetslivetiom
MBL. Enligt 41 nämnda§ lag det iär närmare angivna falltre
otillåtet för arbetsgivare och arbetstagare bundnaär kollektiv-som av
avtal vidta fackliga stridsåtgärder. stridsåtgärder är olovligaatt om
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eller flera de fallen föreligger. Stridsåtgärdett En sålundatre ärav
olovlig dels den vidtas behörigt beslut den organisationutanom av

har träffat kollektivavtalet på den angripande sidan, delssom om
åtgärden strider kollektivavtal i vilket har tagit påmot ett sigparten

vidsträckt fredsplikt än den föreskrivs i lagen, och delsen mer som
åtgärden vidtas i eller flera olovliga syften. Olovliga syftenett ärom

enligt lagen sådana där åtgärden har till ändamål, på-utövaatt
tryckning i tvist kollektivavtals giltighet, bestånd eller rättaom
innebörd eller i tvist huruvida visst förfarande strider avtalet ellermot
lagen, åstadkomma ändring i avtalet, genomföraatt bestämmelse,att

är avsedd tillämpas sedan avtalet upphörtatt gälla eller,som att att
stödja när denne inte själv får vidta stridsåtgärd. Reglernaannan,
gäller både för arbetsgivare själva har bundit sig vid kollektiv-som
avtalet och för arbetstagare och arbetsgivare blivit bundnasom av
kollektivavtal medlemsskap i organisation har träffatgenom en som
sådant avtal.

Bestämmelserna i 41 § MBL är tvingande och kan således inte
sättas spel avtal. Däremot kan avtala längreparternaur genom om
gående fredsplikt. De olika huvudavtalen på arbetsmarknaden
innehåller regel föreskrifter med avseende på arbetskonflikter.som

Ytterligare begränsningar i offentliga tjänstemäns rätt vidtaatt
fackliga stridsåtgärder följer lagen 1976:600 ofientligav om
anställning. Dessa begränsningar har motiverade deansetts av
särskilda villkoren för verksamheten inom den offentliga sektorn.
Enligt 3 kap. 1 § nämnda lag får i arbete, består myndig-som av
hetsutövning eller är oundgängligen nödvändigt för attsom genom-
föra myndighetsutövning, Stridsåtgärd vidtas endast i form av
lockout, strejk, vägran arbeta övertid eller nyanställningsblockad.att
Stridsåtgärd får inte vidtas på grund förhållandetän mellanannatav
arbetsgivare och arbetstagare. Slutligen föreligger den begränsningen

tjänsteman får delta i stridsåtgärd endast efteratt beslut arbets-av
tagarorganisation har anordnat åtgärden.som

Vid skilda tillfällen har det dessutom varit aktuellt statsmakternaatt
vid konflikter, bedömts samhâllsfarliga, skulle ingripa motsom som
dessa särskild lagstiftning. regelI har därvid lagstiftningsåt-genom
gärden gällt det civilrättsliga förhållandet mellan arbetstagare och
arbetsgivare. Sådana åtgärder får betraktas inskränkningar isom
rätten vidta fackliga stridsåtgärder.att
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fackliga förhandlingar7.7.2 tillRätt

10-17 korthet innebärFörhandlingsrätten regleras i §§ MBL. I
sidan arbets-förhandlingsrâtt tillkommerbestämmelserna att ena

organisa-arbetsgivare och på andra sidangivare eller organisation av
enligt 10§ påkallas i allaFörhandling kantion arbetstagare.av

arbetsgivareför förhållandet mellanligger inomämnen ramensom
med andra 0rd i alla ämnen ärarbetstagare, elleroch som av

Förhandlingbli föremål för kollektivavtal.beskaffenhet kunnaatt
uppgörelse isyfta till kollektivavtalbehöver emellertid inte utan en

ocksåarbetsgivare och arbetstagare kanform enskilt avtal mellanav
rättstvister. Förhandlingsrättenpåkallas iåsyftas. Förhandling kan

anställningsförhållande mellananknytning tillkräver i princip ett en
arbetstagarorgansiationenifrågavarandeflera medlemmar i deneller

i denna grundläggandegäller. Reglernaoch den arbetsgivare saken
ståroberoendeparagraf för förhandlingsrätten gäller parternaav om

eller ej.i kollektivavtalsförhållande till varandra
förhandlingsskyldighetarbetsgivare primäråläggsGenom 11 §

arbetstagarorganisationer till vilka han ärden eller degentemot
skallarbetsgivarenSkyldigheten innebärbunden kollektivavtal. attav

fattasförhandling innan beslutinitiativ till och genomförata om
verksamhet eller arbets-arbetsgivarensviktigare förändringar avav

sådantillhöranställningsförhållanden för arbetstagareeller som
förändringar verksamhetenFormuleringen viktigareorganisation. av

ocharbetsgivarens verksamhet ifrågorsikte på rör storttar somsom
nedläggningar ellerför arbetstagarna,betydelsedärmed är t.ex.av

omorganise-företag ellerdriftsinskränkningar, samgående med annat
iförhandlingsskyldighetföreliggerring företaget. Dessutomav

och anställ-förändring arbets-individuella fall såsomviktigare av
permitte-ningsförhållanden för enskild arbetstagare, t.ex. genomen

omplacering.ring eller
förfinns risk för skadasituationer där detDå det kan uppstå ett

förhandlinguppehålls i avvaktan påeller åtgärdföretag beslutettom
förutsättningarunder vissaundantagsregelinnehåller MBL somen

med beslut ellerskyldighet avvaktafritar arbetsgivaren från hans att
stycket fårgenomförts. Enligt 11 andraförhandling §åtgärd tills

föranleder det, fatta ochsynnerliga skälarbetsgivaren därför, om
förhandlingsskyldighet.han fullgjort sinverkställa beslut innan

arbetstagarorganisation, har primärEnligt 12 har§ MBL somen
initiativpåocksåförhandlingsrâtt enligt ll § rätt taatt eget upp

fattastår i begrepparbetsgivaren så denneförhandling med attsnart



rättigheternaSOU 1993:40 Skydd för de fackliga 143

beslut rör medlem i organisationen. Begär arbetstagar-som en
organisation sådan förhandling i viss fråga är arbetsgivaren ien
princip skyldig avvakta med sitt beslut eller sinatt åtgärd till dess
förhandling har hunnit genomföras.

Meningen är arbetstagarorganisationer skallatt ha rätt när deatt
finner det behövligt frågor i och för sig inteta faller underupp som
arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet arbets-men som
tagarorganisationen något skäl finner betydelscfulla.av

Rör viktigare beslut särskilt arbets-ett och anställningsförhållanden
för medlem i arbetstagarorganisation än den ären annan som
kollektivavtalsbunden till arbetsgivaren, denneär enligt 13 § även
skyldig förhandla med den organisationen.att

Förhandlingsskyldigheten skall i första hand fullgöras i förhållande
till lokalorganisation arbetstagarsidan. Om sådan lokalen
förhandling inte leder till uppgörelse kan arbetstagarsidan begära att
förhandlingen skall föras vidare till central nivå enligt 14 Om part
åsidosätter sin skyldighet förhandla kan skadeståndsskyldighetatt
inträda.

Den grundläggande regeln förhandlingsrätt i 10 § tvingande,ärom
liksom 13 Däremot är reglerna i ll, 12 och 14 dispositiva,§§
varför inskränkningar eller utvidgningar förhandlingsrätten kanom
göras kollektivavtal. Reglerna förhandlingsrätt ärgenom om
tillämpliga också inom den offentliga sektorn arbetsmarknaden.av

7.7.3 Rätt organisera sig fackligtatt

Skydd för rätten organisera sig fackligt finns i 7-9att §§ MBL. Med
föreningsrätt åsyftas i lagens 7termen § förrätten arbetsgivare och

arbetstagare tillhöra och utnyttja medlemskap iatt organisation påen
arbetsmarknaden bli för påtryckningar ellerutan att utsatta annan
obehörig inblandning i anställningsförhållandet.motpartenav
Arbetstagarnas föreningsrätt i denna mening erkändes på sin tid

kompromiss mellan SAF och LO år 1906. Den ansågsgenom en
redan tidigt i arbetsdomstolens praxis grundsats såvara en av
väsentlig betydelse, den fick betraktas allmän förutsättningatt som en
för kollektivavtal träffades mellan arbetstagarnas och arbets-som
givarnas organisationer.

Enligt 8§ MBL skall föreningsrätten lämnas okränkt. Regeln
kompletteras med bestämmelser vad skall betraktasom som som
kränkning föreningsrätten. En kränkning denna föreliggerrättav av
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åtgärd tillarbetstagarsidan vidtarellerpå arbetsgivar-någon enom
har utnyttjat sinför dennepå andra sidanför någonskada att

påeller någondefinierats i 7sådan den harföreningsrätt, enaom
i syfte förmå dennesidanåtgärd någon på andrasidan vidtar attmot

mening skall haåtgärd i lagensföreningsrätt.utnyttja sin Eninteatt
fackliganågonsnegativa uttalandenEnbartvidtagits. t.ex. om

åtgärd ochbetraktamedlemsskap inteverksamhet eller är att som en
Åtgärderföreningsrättskränkning.inte hellerdärmed somsom en

vitt skilda slag.syfte kanföreningsrättskränkandevidtagits i vara av
blir uppsagd elleråtgärd arbetstagarevanligaste slaget ärDet attav

Även åtgärder ibetraktasförfaranden kanandraavskedad. som
arbetsför-flyttning tillarbetstagare sämremening,lagens t.ex. av

befordran.underlåtenförmåner ellerhållanden, indragning av
iskydd endast föri principFöreningsrätten innebär ettparternaett

inte något skydd ii principfinnsanställningsförhållande. Däremot
arbetsgivare, vägrarsöker arbete. Enför denMBL attsomsom

organiseradeellerorganiserade äräranställa sådana arbetstagare som
skyldig tillinte sigdärför normalt göraförbund,i visstett anses

frågaarbetsgivare, då ärföreningsrättskränkning. Men omom en
direkt i syfteåtgärddärvid vidtarviss arbetstagare,anställandet enav

organisa-utträdai ellerinte inträdaförmå arbetstagaren attatt ur en
för handen.föreningsrätten kunnakränkningtion, bör varaansesav

vidtas fördå åtgärdföreliggerFöreningsråttskränkning även atten
sikte påBestämmelsenskall uppfyllas.åtagande tarmot annan

kollektivavtal.iorganisationsklausuler
upphävagår inteochtvingandeföreningsrätt årReglerna attom

inomReglerna tillämpas ävenkollektivavtal.inskränkaeller genom
offentliga verksamheten.den

agitationochbedriva facklig propaganda7.7.4 Rätt att
fackligaanordna mötensamt

yttrande- och mötes-gäller förinskränkningarallmännaDe som
och säker-till ordningbegränsning med hänsynexempelvisfriheten,
tillämpligagäller ibeivrande brott,anseende ellerenskildshet, av

arbetsplats.pårättigheter skalldessa utövasockså närdelar en
arbets-ställning påfacklig förtroendemans1974:358Lagen om

fackligaregler denantal grundläggandeplatsen innehåller ett om
privatagäller både denarbetsplatserna. Lagreglernapåverksamheten

förmån för sådanaendast tillgälleroffentliga sektorn,och den men
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etablerad ställning på arbets-arbetstagarorganisationer har ensom
eller brukar gällakollektivavtal gällerplatsen i den meningen att

Facklig för-arbetstagarorganisationen.mellan arbetsgivaren och
ifråga.anställd på arbetsplatsentroendeman behöver inte vara

inte hindrasfår facklig förtroendemanEnligt 3 § nämnda lag av
vilket förtroende-innebärarbetsgivare fullgöra sitt uppdrag, attatt

ochtill arbetsplatsens olika avdelningarbör fritt tillträdemannen ges
anställda. Vidareöverbringa information till dehan bör ha rättatt att
lokalförtroendemannen tillfälle disponera ellerskall annatattges

han behöver för uppdraget.på den arbetsplatsenutrymme somegna
ochtill den ledighet fordras för uppdraget,har också rättHan som

fackliga verksamheten på denfråga dendet ledighetär som avserom
anställnings-till bibehållnahan dessutom rättarbetsplatsen, haregna

förmåner.
fackligendast utövandeti 3 förmånema gäller vidDe § nämnda av

förberedandeförhandlingsarbete och dessverksamhet, varmed avses
tillanställda i deras förhållandeverksamhet berör desamt annan som

ställning arbetstagare.arbetsgivaren eller eljest i derasden somegna
politisk verksamhet och propaganda.Utanför faller såledesbegreppet

ställning inskränkasfår inteReglerna förtroendemannens genomom
avtalkollektivavtal ellerfullt möjligtavtal. detDäremot är att genom

exempelviserhålla längre gåendemed arbetsgivaren rätt atten
arbetsplatsen.bedriva viss propaganda på

förbjuda de anställda ägnarsåledes normaltArbetsgivare äger att
aktiviteti fallsig politisk propaganda på arbetsplatsen, vart av mer
naturligtvis intemötesverksamhet. Samtal kansåsompåträngande art,

verksam-beteenden inte störandra diskretaförbjudas, heller som
upplåtaNågon skyldighetvid arbetsplatsen.heten eller ordningen att

arbetsgivare.hellerpolitiska åligger intelokaler för möten

Överväganden7.8

utgörstrejkrättenfrämstfri- rättigheternafackliga ochDe en--
Stadfästandetoch rättigheterna.medborgerliga fri-väsentlig del deav

strejk-förmed undantagrättigheterna har,de fackliga fri- ochav
iregleratsdemeningeni denskett utanför grundlagenrätten, att

deNaturligtvis hargrundlagen.uttryckligen ivanlig lag och inte
m.fl.föreningsfriheti grundlagenfri- rättigheternatraditionella och -

fri- och rättigheter.fackligabetydelse för skyddethaft ävenstor av-
långunderinom arbetslivet hararbetsplatserna ochFörhållandena
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tid varit föremål för intresse, både från den allmänna opinionensstort
sida och från lagstiftarens. Den reglering de rättsliga förhållandenaav
i arbetslivet framväxt har eftersträvat stärka arbetstagarnasattsom
inflytande över sin arbetssituation. Vi har diskuterat skyddettnu om
för fackliga fri- rättigheterna,de och detutöver redan finns försom
strejkrätten, införas ibör grundlagen.

närvarande pågårFör Översyn den arbetsrättsliga lagstift-en av
ningen. 1992 års arbetsrättskommitté har fått i uppdrag blandatt

över medbeståmmandelagen, anställningsskyddslagstiftningenannat se
förtroendemannalagen. Enligt kommitténs direktiv Dir.samt

1991:118 och 1992:109 skall denna beträffande medbestämmande-
lagen särskildägna uppmärksamhet åt reglerna till för-rättom
handling information,och reglerna tolkningsföreträde och fackligom

reglerna konfliktâtgärder.vetorätt Kommitténs uppdrag börsamt om
enligt direktiven slutföras före utgången år 1993. Således liggerav
inom den pågående arbetsrätten flera frågoröversynen berörav som
omfattningen de fackliga fri- och rättigheterna, exempelvisav
förhandlingsrâtten, tillrätten stridsåtgärder reglernasamt om
förtroendemans verksamhet på arbetsplatsen. Detta talar för att man
bör avvakta grundlagsreglera fackligaområdet fri- och rättigheter,att
då innebörden flera fri- och rättigheterna är under utredning.av av
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föreningsfrihetennegativa8 Den

8.1 Direktiven

frågan utbyggnaddirektiv uttalas vi bör övervägavåraI att om en av
förför negativa föreningsfriheten,grundlagsskyddet den att garantera

avstå från medlemskap ienskildes frihet själv välja ellerden att t.ex.
uttalas vidare grundlags-facklig organisation. direktivenI atten en

föreningsfriheten dock måstereglering den negativa vägas motav
principen avtalsfrihet. Vi börvärdet upprätthållabl.a. att omav

vi kommer fram tilldirektiven lämna förslag i sakenenligt attom en
fall bör vi frågangrundlagsändring motiverad.är Imotsatt ta omupp

i vanlig lag.lämpligt saken reglerasdet är att

regeringsformen8.2 Gällande regler i

5 i varje med-Föreningsfriheten består enligt 2 kap. l § RF att
tillförsäkrad frihet sammanslutaallmännaborgare det är attgentemot

förenings-enskilda syften positivandra för allmänna ellersig med
frihet.

föreningsfriheten vidare varje2 innebärEnligt 2 kap. RF§ att
skyddad tvång tillhöradet allmänna årmedborgare mot attgentemot

förtrossamfund eller sammanslutningpolitisk sammanslutning, annan
eller sådant hänseendepolitiskt, religiöst, kulturelltåskådning i annat

negativ föreningsfrihet.
undantagslös rättighet,s.k.negativa föreningsfriheten ärDen en

del efterinte till någon begränsas änrättigheten kandvs. annat
ändring grundlagen.av

kan under vissa förutsätt-positiva föreningsfriheten däremotDen
fårvanlig Enligt 2 kap. 14§ RFinskränkas lag.ningar genom

gäller sammanslutningarföreningsfriheten endast såvittbegränsas
eller innebärmilitär eller liknandevilkas verksamhet är naturav

viss hudfärg eller visstfolkgrupp viss medförföljelse avav av ras,
kapitel begränsningenligt 12Vidare får §etniskt sammaursprung.

tillgodose ändamålendast för ärföreningsfriheten göras att somav
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godtagbart i demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrigett gå
utöver vad är nödvändigt med hänsyn till det ändamål harsom som
föranlett den och heller sträcka sig så långt den utgör hotatt ett

den fria åsiktsbildningen såsom folkstyrelsens grundvalar.mot en av
Begränsning får heller göras enbart på grund politisk, religiös,av
kulturell eller sådan åskådning. Vid förslag rättighetsbe-annan om
gränsande lagstiftning gäller dessutom försvarande beslutsför-ett
farande enligt 2 kap. 12 tredje§ stycket RF.

Det bör observeras svensk terminologi beträffande rättenatt att
bilda, tillhöra och verka för organisationer inte heltär entydig. När
det gäller medborgarnas i förhållanderätt till och myndigheterstat att
fritt bilda organisationer talar föreningsfrihet. frågaIman om om
rätten tillhöra och verka för facklig organisation i förhållandeatt en
till på arbetsmarknaden används sedan gammaltmotparten uttrycket
föreningsrâtt.

Äldre8.3 bestämmelser och förslag

1809 års regeringsform saknade bestämmelser föreningsfriheten.om
Den Tingstenska utredningen lämnade i sitt betänkande SOU

1941:20 förslag till ändrad lydelse l6§ i 1809 års TillRF.av
paragrafen föreslogs bland tillägget svensk medborgare ärannat
tillförsäkrad religionsfrihet, yttrandefrihet, församlingsfrihet och
föreningsfrihet. Medborgarna förtyäga fritt bekänna och sinutöva
religion, fritt sin mening i ord, bild eller på sättyttra annat samt
sammankomma och sammansluta sig för allmänna eller enskilda
syften.

Skyddet for nämnda rättigheter utformades så vederbörandeatt
rättighet slogs fast i grundlagen medan den nämnare regleringen av
rättigheten skulle ske konung och riksdag samfällt stiftadgenom av
lag, dock inte fick kränka rättighetens grundsats.som

I sitt förslag till regeringsform Författningsutredningentogny upp
föreningsfriheten i 2 kap. l § RF. Föreningsfriheten skulle enligt
förslaget innebära medborgarna ägde fritt sammansluta sig föratt
allmänna eller enskilda syften. Inskränkningar i föreningsfriheten
kunde göras vanlig lagstiftning, enligt uttalanden igenom men
betänkandet 1963:17SOU inte i sådan omfattning förenings-att
friheten inte längre kunde råda.anses

Under remissbehandlingen SOU 1965:2 riktades i avsevärd om-
fattning kritik Författningsutredningens förslag grundlags-mot om
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reglering de medborgerliga fri- rättigheterna.och Kritiken gälldeav
främst skyddet för rättigheterna ansågs alltför eller oprecise-att svagt

frågaI föreningsfriheten anmärkte hovrättSvea utred-rat. attom
ningen endast behandlat den positiva sidan nämnda frihet. Hov-av

ansåg föreningsrättenrätten, i princip borde innefattaävenattsom
rätt med i sammanslutningar,vägra anförde med tanke påatt attvara

vikt fråganden hade, det önskvärt denäven negativa sidanattvar av
föreningsfriheten blev föremål för utredning.

Varken den Tingstenska utredningens eller Författningsutredningens
förslag ledde till någon lagstiftning.

I förhållande till Författningsutredningens förslag hade Grundlagbe-
redningen vidgat skyddet för de medborgerliga fri- och rättigheterna

15.SOU 1972: 7 kap. 2I § andra stycket föreslogsRF stadgandeett
frihet för svensk medborgare sammansluta sig med andraattom

enskilda till förening positiv föreningsfrihet, medan i tredje stycket
föreslogs stadgande svensk medborgare skulle skyddasett att motom

myndighet tvingar honom tillhöra förening negativ förenings-att att
frihet. Skyddet för den positiva och negativa föreningsfriheten var
utformat så inskränkningar i rättigheterna krävde lag beslutadatt av
riksdagen i vanlig ordning. Det skall dock anmärkas Grundlagbe-att
redningens förslag byggde kompromiss mellan utredningensen
ledamöter jfr avsnitt 2.

Beträffande föreningsfriheten anfördes bl.a. följande i betänkandet
157:s.

Föreningsrätten iär erkänd vårt land, ehuru några allmänna lag-
bestämmelser därom inte finns. Den grundläggande för denär
politiska verksamheten därigenom de politiska partierna äratt att

föreningar. Arbetsgivamas och arbetstagarnas organisatio-anse som
är också föreningar. Detsamma gäller organisationerna inomner

konsument- och lantbrukskooperationen. bolag ärAven ett att anse
förening i grundlagsstadgandets mening.som

Föreningsfriheten har också sida, nämligen stårätten atten annan
utanför föreningar. kan påverkas föreskrifterDenna rätt iav
föreningsstadgar, avtal e.d. Begränsningar denna ärartav en
angelägenhet för civilrättslig lagstiftning. Beskrivningen i paragra-
fens tredje stycke syftar offentligrättsligtdäremot på tvång att
tillhöra viss förening, exempelvis det s.k. kårobligatoriet fören
studerande vid universitet och högskolor.

Grundlagberedningens förslag blev föremål för blandad kritik under
remissbehandlingen 1973:90, bil. 3. Beträffande omfattningenprop.

skyddet för fri- och rättigheterna hävdade hovrättSvea klarattav en
brist, särskilt kom till 7i kap. 2 § tredje stycket, attsom synes var
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skyddet endast avsåg åtgärder myndighet och inte frånav angrepp
andra håll, enskilda organisationer. Med hänsyn härtill bordet.ex. av

möjligheterna skyddet påöverväga bygga detta område.att utman
fråga kritiki skyddets styrka riktades förslaget. VissaAven motom

remissinstanser ansåg inskränkningar i fri- och rättigheternaatt av
betydelse borde kräva beslut i den ordning förstörre gälldesom J

‘grundlagsändring. Enligt andra remissinstanser skulle det möjligtvara
fler fri- och rättigheter sådant skydd de inte fickatt ett attge

begränsas efter grundlagsändring, exempel nämndes denänannat som
föreningsfriheten.negativa

påRegeringens I 973 :90 byggde i huvudsak Grundlag-proposition
beredningens förslag. I propositionen föreslogs dock stadgandenatt

den positiva och negativa föreningsfriheten skulle placeras i 2om
kap. Beträffande skyddet för fri- och rättigheterna deladeRF.
departementschefen 195 utredningens förslag rättighetsbe-s. att

lagstiftning skulle i vanlig lag.gränsande beslutas
Med anledning någon remissinstans förordat den negativaatt attav

jföreningsfriheten antingen skulle beredas absolut grundlagsskyddett
eller inte alls i departementschefen 245omnämnas RF uttalade s. att j

jomöjligt friheten stå utanför föreningdet absolutatt att ettvar ge en

iskydd då det nämligen ansågs föreligga legitimt behovett attav
offentligrättsliga föreskrifter ålägga inträda iattgenom personer

lföreningar kårobligatoriet, skyldighetolika slag tillhörat.ex. attav
förening yrkesmässig trañk, skyldighet tillhörautövare attav av ‘

samfällighet för gemensamhetsanläggning.vägförening eller I
Konstitutionsutskottets 1973:26 förslag till regleringKU av

4föreningsfriheten innebar i huvudsak ingen ändring i förhållande till
Ävenpropositionens. utskottets förslag utgjorde resultatet av en y

kompromiss mellan dess ledamöter. Vissa ledamöter ville ha ett 1
starkare skydd för fri- och rättigheterna och vissa ledamöter ville ha i

iskydd för andra rättigheter de politiska. Utskottet enadeäven änett
särskild till-sig lösning innebar utredning skulleattom en som en

uppgift frågansättas med i hela dess vidd övervägaatt nytt om
skyddet för enskildas fri- och rättigheter.

1973:265,Riksdagen följde konstitutionsutskottets förslag rskr KU
1974:8, rskr 1974:19. Skyddet för den positiva och negativa

därför 2 5 2föreningsfriheten kom inflyta i kap. l § respektive §att
Stadgandet den negativa föreningsfriheten fick lydelsenRF. om

varje skyddad myndighet tvingar honommedborgare är mot att att
förening eller trossamfund.tillhöra

‘

m;
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och ränighetsutredningensFri— förslag 1975:75SOU förutsatte att
den positiva föreningsfrihetens begrepp förblev oförändrat. Begräns-
ningar i föreningsfriheten skulle kunna ske vanlig lagstiftning.genom

Beträffande den negativa föreningsfriheten förslogs undantags-ett
löst skydd i grundlagen. Utredningen anförde den negativaatt
föreningsfriheten begränsades det s.k. kårobligatoriet vissasamtav
näringsrättsliga och fastighetsrättsliga regleringar. För förstärkaatt
skyddet för den negativa föreningsfriheten hade välja mellanattman
två alternativ. Antingen kunde behålla 2 kap. 2 skydd§ RF,man om

myndighet tvingar medborgare tillhöra förening, ochmot att att
försöka i grundlagen beskriva de fall då inskränkningar skulle kunna

vanliggöras lag. skulle dock leda tillDetta kompliceradgenom en
grundlagsregel. Enklare skulle det kunde deñniera denvara om man
negativa föreningsfriheten så, åsyftade närings- och fastig-att ovan
hetsrättsliga företeelser inte blev inskränkning i dettaatt anse som
skydd. Man skulle då behöva grundlagsregel enbart för s.k.deten
kårobligatoriet, inte kunde utgå från detta komatt attom man
avskaffas. Det andra alternativet söka i viss mån begränsaattvar
grundlagsstadgandets räckvidd i gengäld göra det absolut.men
Utredningen föreslog det sistnämnda alternativet utformat såsom ett
undantagslöst grundlagsförbud någon medborgare tvingasmot att att
tillhöra trossamfund, politisk sammanslutning eller åskådnings-annan
sammanslutning. s.k. kårobligatorietDet föll då utanför grundlags-
regeln då sådana studentsammanslutningar sittmed hänsyn till
ändamål inte kunde sammanslutningar politisk elleranses vara av

åskådningskaralctär.annan
utredningen diskuteradesI också grundlagsskydd förmot ettvem

fri- och rättigheter skulle gälla. blev det inteSlutsatsen att var
praktiskt möjligt i grundlag in generell reglering skyddetatt ta aven

enskilda.för fri- och rättigheterna såvitt gällde förhållandet mellan
ändå kunna överblicka verk-Man skulle i så fall heltutan att-

detaljeratreglering såningarna regelsystemet tvingas till somav en-
påföljdervilkavilka beteenden förbjudna och somangav som var

sinföljdskulle knytas till den tillde uppställda förbuden att av
omfattning svårligen rimligt tilltagenkunde inom ram.enrymmas
Utredningen anförde följande 97:s.

grundlagsregleringEn generellt skyddar fri- och rättigheternasom
också enskilda medför vidare vissa problem gällergentemot som
förhållandet mellan grundlagens rättighetsskydd och vissa av

principer. prin-avtalsrättens dessa problem iEtt har sin grundav
cipen enskildas avtalsfrihet. En grundlagsregleringom av nu
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fri-nämligen upphov till frågan huruvida ochdiskuterat slag ger
innefatta förbud vissarättighetsreglerna skall mot typer avanses

det inte bör möjligt förkan hävdaavtalsklausuler. Man t att varaex
aldrig träda in i föreningar,någon i avtal förbinda sigett attatt

intar den stånd-religion eller lämna viss Omutöva ort.en man
rättighetsreglering gäller också förfri- ochpunkten att somen

huvudregel skulle uteslutaenskilda emellanförhållandet som
vilken omfattningtvingas undersöka iavtalsfrihet, man genomman

avtalsmässiga inskränkningar i fri-särskilda föreskrifter skall tillåta
inskränkningar i viss utsträckningsådanaoch rättigheterna. Att

ofrånkomligt.möjliga torde nämligenmåste varavara

förslagpositiva till utredningensRemissinstansema genomgåendevar
för lagstiftning.lades till grund Ut-tillstyrkte allmänt detoch att

möjligt i grundlaginte praktisktredningens slutsats det attatt var
godtogs flertaletmellan enskildareglera förhållandet parter av

dock på den allt starkareremissinstans pekaderemissinstanser. Någon
anförde detfått ochställning organisationsväsendet hade att syntes

grundlagsskyddet,vid förnyad prövningangeläget överväga,att aven
organisationerna,i förhållandena tillenskildes ställningden ex-

och depå arbetsmarknadenorganisationernaempelvis de stora
jämförbarfå rollförbunden tenderadekommunala att som varensom

med det allmännas.
departementschefen utred-197576:209 deladeI propositionen

grundlagpraktiskt möjligt idet inteningens förslag attatt gevar
enskildafrånskyddrättigheterna omfattande gentemotett angrepp

något behovflesta fall inte förelåganförde det i deoch ettatt av
lagstiftningvanligmöjligheter erbjödssådant skydd då de genomsom

Departementschefen förordadetillräckliga 86.fick helt s.varaanses
genomföras påskulleföreningsfrihetenden negativaförslagetatt om

föreslagit.utredningensätt
propositionens för-197576:56 deladeKonstitutionsutskottet KU

197677:1,l97576:414, KUrskr.Riksdagen följde utskottetslag.
rskr 2.

huruvida1978:34 diskuteradesRdttighetsskyddsutredningen SOUI
tillförsäkrasregeringsformenrättighetsskydd,inte det som genom

till gälla detborde utsträckasdet allmänna,medborgarna attgentemot
mellanförhållandensåledeshelhet och ävensamhälleliga livet som

gå in påmöjligtemellertid inteenskilda. Utredningen fann det att
vittomfattande problem.dessa

vidförfarandesärskiltmynnade i förslagUtredningen ettut om
i 2 kap.reglerasförfarandelagstiftning.rättighetsbegränsande Detta
positivadenendastföreningsfriheten berörs12 Beträffande§ RF.
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sidan denna det särskilda förfarandet, då den negativa för-av av
eningsfriheten alltjämt är absolut i den meningen den inte kanatt
begränsas efterän ändring grundlagen.annat en av

8.4 Frågans fortsatta behandling i riksdagen

Frågan grundlagsskydd för den negativa föreningsfrihetenett harom
under följd år behandlats konstitutionsutskottet i anledningen av av

motioner 198384:8,KU 198485:30, 198687:17, 198788:9,av
198788:32, 198990:7 och 199091:6. Vid varje tillfälle har
motionerna avstyrkts. Som skäl härför har i huvudsak anförts detatt
inte är praktiskt möjligt eller lämpligt till utredning ocksåatt ta upp
den i sin helhet mycket omfattande frågan råttighetsskydd förom
enskild enskild. Frågor sådantmot skydd borde enligtannan om
utskottets mening dittills lösas inom den vanliga lagstiftningenssom

borgerligaDe ledamöterna i utskottet har, likaså vid varjeram.
tillfälle, sig till förmån för motionerna.reserverat

Även under 199091 års riksmöte har motioner väckts skydd förom
den negativa töreningsrätten Moderata samlingspartiet, Folkpartietav
och Centerpartiet 205,K 206 och 216.

8.5 Närmare innebörden 2 2kap. § RFom av

Tidigare nämndes den negativa föreningsfriheten gjordes absolutatt
1976 så den inte kunde begränsas lag.att Detta uppnåddesgenom

friheten begränsades till gällaatt sammanslutningar förattgenom
åskådningar politiskt, religiöst, kulturellt eller sådantav annat
hänseende. Därmed faller det livligt diskuterade kårobligatoriet samt
närings- och fastighetsråttsliga regleringar utanför skyddet.

Grundlagens föreningsfrihet gäller också andra sammanslutningar
än ekonomiska och ideella föreningar, bolag och samtålligheter.t.ex.
Det krävs inte det skall frågan sådan sammanslutningatt vara om en

Ävenär självständigt râttssubjekt. påett sätt organiseradesom annat
sammanslutningar såsom byalag och aktionsgrupper innefattas i
grundlagsskyddet. Ett visst mått organisation och beständighet börav
dock föreligga för det inte endast skall frågaatt vara om en samman-
komst.

innebördenOm i begreppet åskådning uttalade Fri- och rättig-
hetsutredningen SOU 1975:75 114 därmed avsågs något såatt etts.
när sammanhängande komplex åsikter inom visst område.ettav
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Det automatiska medlemskapet i svenska kyrkan inteanses vara
förenligt med grundlagsregeln. Enligt punkt 3 i Övergångsbestämmel-

till 1976 års ändringar i regeringsformen gäller emellertidserna
bestämmelserna medlemskap i kyrkan hindersvenska utanom av
grundlagsregeln.

Skyddet gäller enbart det allmänna. Något förenklat kanmot
det allmänna dels allmännas verkställandesägas med detatt avses

fördels de normgivande dessa beslutar enskildanärorganen,organ,
betungande, offentligråttsliga föreskrifter.

8.6 regleringar enskilde inteExempel på där den

åtnjuter föreningsfrihetnegativ detgentemot
allmänna

mycket omdiskuterad reglering tvång tillhöraEn attom samman-
inte omfattas reglerna den negativa förenings-slutning som av om

kårobligatoriet. förordningen 1983:18friheten det s.k. Enligtär om
studerandekârer, och studenjbreningar för fakultet skall dennationer

studerar vid högskola medlem i den studentkår ñnnsvara somsom en
i nationvid enheten i förekommande fall medlem sådansamt vara

eller studentförening för fakultet finns vid enheten. Studentkåren,som
nationer och studentföreningar skall ha till ändamål främjaatt

studier sammanhang med dessa.medlemmarnas och vad har Försom
sitt ändamål får sammanslutningama avgifter de studerandeta ut av

197677:59,medlemmar. Vid flera tillfällenär se prop.som
197879: 100 198283:27 har regleringens bestående diskuterats.och

betänkandet 1990:105 redovisades konsekvensernaI SOU ettav
kårobligatoriet. regeringenavskaffande Helt nyligen ettav avgav

kårobligatoriet föreslås avvecklat iförslag enligt vilket och med
1995utgången juni månad l99293:169.prop.av

del regleringar inte omfattas skyddet för den negativaEn som av
föreningsfriheten förhållanden med anknytning till fastig-gäller

liknande. Hit skyldighet tillhörahetsinnehav och kan räknas att
enligt anläggningslagensamfällighet för gemensamhetsanläggning

enligt1973:1149, samfällighet för vattenreglering vattenlagen
1983:291, stångsel- och betessamfällighet enligt lagen 1933:269

ägofred, vägsamfällighet enligt lagen 1939:608 enskildaomom
samtällighet för exploateringsverksamhet enligt lagenellervägar

1987:11 exploateringssamverkan.om
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kanHål också anmärkas skyldighet delta i jaktvårdsområdeatt
enligt lagen 1980:894 jaktvdrdsomrdden delta isamt attom
ñskevårdsområden enligt lagen 1981:533 fiskevdrdsomrdden.om

Även utövande viss näringsverksamhet innebärakan tvång attav
tillhöra förening eller sammanslutning. Exempelvis får endastannan
den medlemär i Sveriges Advokatsamfund advokatyrket.utövasom
Enligt 20 lagen 1979:749§ Stockholms fondbörs får köp ochom
försäljning vid fondbörsen ske endast börsmedlem eller godkäntav
ombud för denne. Renskötande vissaoch med samisksamer personer
anknytning skall medlemmar i sameby, enligt 9§vara som ren-
näringslagen 1971:437 har till ändamål för medlemmarnasatt

bästa ombesörja renskötseln inom byns betesområde.gemensamma

8.7 Grundlagsskyddet i vissa andra länder

8.7.1 Danmark

Föreningsfriheten är reglerad i 78§ grundlagen. förenings-Om
friheten stadgar inledandedet första stycket Borgerne har til udenret
forudgående tilladelse danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.at
Denna regel bildandet föreningar; de återstående fyraavser av
styckena paragrafen handlar upplösning redan bildadeav om av
föreningar. Grundlagsregeln innebär förbud statlig förhands-ett mot
prövning föreningsbildning, syftet. Andra ledet i regelnoavsettav
antyder det inte tillåtetär bilda föreningar med otillåtet syfte.att att
Vad olagligtär framgår vanlig lagstiftning och är sålundasom av
lämnat lagstiftarens skön. I de konkreta fallen får göras en
helhetsbedömning föreningen, där både ändamål och medelav
beaktas. Lagstiftarens skön dockår begränsat grundlagen påav

beträffandesätt församlingsfriheten. Enligt 67 grund-§samma som
lagen kan nämligen religiösa föreningars verksamhet inte vara
olovlig, såvitt den inte strider szcdeligheden eller den offentligemot
orden. Politiska föreningar behandlas efter regelsamma genom
analog tillämpning.

En olaglig verksamhet från förenings sida innebär den elleratten
dess ledning kan drabbas civil- eller straffrättsliga sanktioner.av
Enligt grundlagen kan sådan förening också upplösas etten genom
domstolsbeslut.
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enskild fåGrundlagens 78 reglerar inte kan kräva bli§ attom en
inte enskild Önskar utträdamedlem i förening och heller om enen

utanför förening.eller stå en

8.7.2 Norge

föreningsfrihet.grundlagen innehåller ingen regelDen norska om
Föreningsfriheten, varunder bl.a. faller bilda politiskarätten att

dock i rättspraxis. På detpartier och fackföreningar, respekteras
Ävenföreningsfriheten betydelse.ekonomiska området har stor om

för välfärd, kan deföreningarna kan betyda mycket medlemmarnas
fara för enskilde. Speciellt det uppställsockså innebära denen om

åtnjutapå medlemskap i viss förening för skall fåkrav att enman
lagstiftninganställning finns därför behov värnarDett.ex. ett av som

enskilde föreningar.den mot

8.7.3 Finland

Föreningsfriheten till grundläggande politiska rättigheternaräknas de
regeringsformen.i 10 § Paragrafen haroch daggaranteras genom

följande lydelse:

frihet rättighet tryckFinsk medborgare ordetsäger samt att genom
hinder härför må iskrift bildlig framställningutgiva eller utan att

föregående tillståndförväg läggas, så ock rätt att utan samman-
i lovligtför överläggning i allmän angelägenhet ellerkomma annat

föreningar för fullföljande ändamål,syfte bildasamt att av som
sed.strida lag eller godmot

utövning utfärdasangående dessa rättighetersStadganden genom
lag.

Föreningsfriheten medborgarna fritt grundarättgaranterar att
stridföreningar för sådana ändamål inte står i med lagen ellersom

sådana organisationer,medlemmar i rättgod sed, rätt attatt vara
inte tillhöra någon förening alls. Noggran-avgå från dem rättsamt att

förenings-konkretiserar rättigheten har givits istadgandennare som
1989. förening kan grundas tillstånd myndig-lagen från En utan av

alla former föreningsverksamhet. Först efter detheterna för nästan av
föreningsfriheten brukats i strid med lag eller god sed kanatt

åtgärd, förening kanmyndigheterna skrida till bl.a. attgenom
domstol.upplösas beslut avgenom

kriminaliserar föreningsbildandeNågot hinder för lagregler som
föreningar innebär regeringsformenseller reglerar upplösning av
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stadgande inte. En sådan utveckling dock inte stå i samklanganses
med regeringsformens anda och mening.

I det finska betänkandet 1992:3 kommittén för grundläggandeav
fri- och rättigheter föreslås stadgande föreningsfrihetenett nytt iom
regeringsformen med följande lydelse:

Var och har föreningsfrihet. Till den hör rätt särskilten att utan
tillstånd grunda föreningar, tillhöra eller låta bli tillhöraatt
föreningar och del i föreningars verksamhet.att ta

Friheten organisera sig politisktatt för bevaka fackligasamt att
och andra rättigheter är tryggad. Om arbetsstridsrätt stadgas
närmare i lag.

8.7.4 Tyskland

Föreningsfrihetens allmänna principer regleras i 9 styckena 1 ochart.
2 i grundlagen. Denna normering kompletteras för arbetsmarknadens
organisationer 9 stycke 3. Artikeln lyderart. följer:av som

1 Alla tyskar har rätt bilda föreningar och sällskap.att
2 Föreningar, vilkas syften eller verksamhet strider straff-mot
lagarna eller riktar sig den grundlagsenliga ordningenmot eller mot
tanken på samförstånd mellan folken, förbjudna.är
3 Rätten bilda föreningar för tillvaratagandeatt och främjande av
arbetsvillkor och ekonomiska villkor tillförsäkras och ochvar en
för alla yrken. Avtal inskränker eller söker hindra denna rätt,som
är ogiltiga; i sådant syfte företagna åtgärder är rättsstridiga.

Enligt 9 stycke 1 skyddas denart. positiva rättigheten bildaatt
förening. Detta positiva skydd kompletteras stadgandetattgenom
också negativ garanti för frihet från tvångsanslutning. Skyddetger en
gäller för alla sammanslutningar fysiska och juridiska förav personer
längre blottän helt tillfällig samverkan med ändamål ochgemensamt
organiserad viljebildning. Skyddet gäller inte för offentligrättsliga
korporationer med frivilligt eller obligatoriskt medlemskap. Dessa
korporationer uppbuma förvaltningsenheterstatenanses vara av utan
speciella skyddsbehov. Den allmänt hållna formulering rätt attom
bilda föreningar och sällskap tolkas enhälligt så 9 stycke latt art.
inte endast gäller för själva konstitutionsakten, dendessutomutan att
skyddar föreningens fortsatta bestånd dess och internasamt externa
verksamhet. Skyddade därförår både individen och själva föreningen.

Föreningsfrihetens negativa sida den enskilde frihet frångaranterar
tvångsanslutning. Denna garanti skall avvärja tvång både genom
statlig åtgärd och socialt tryck. Anslutning till offentligrätts-genom
liga korporationer, advokatsamfund ellertyp samfälligheter, berörs
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lagstiftning elleringreppgående statligaför långtinte. Mot genom
grundlagen.2 iskyddarmedlemskapobligatorisktbeslut an.om

författ-Enligtokränkbar.frihetenpersonligadenEnligt denna är
korporationer medoffentligrättsligapraxis ärningsdomstolens

uppgifter skalloffentligalegitimatillåtligatvångsanslutning endast om
fog förfinnsdetalltså företasmåsteavvägningutföras. En enom

författningsdom-prövasavvägning kantvångsanslutning. Denna av
stolen.

stycke9sammanslutningar gällernäringslivetsocharbets- an.För
ochskyddpositivtdenregelnden allmännaLiksom ett enger

skydd förindividenrättighetssidanpositivagaranti. Dennegativ ger
verksaminträda,sammanslutning,dylikbilda atträtten att varaen

fleramellanväljautträda deni den,och kvarstanna samt attatt ur
skyddaskollektiva planetPå detsammanslutningar.förefmtliga

verksamhet. Denbestånd ochtill fortsattsammanslutningens rätt
utanförrättighetssidan rättennegativa stannaattgaranterar samman-

slutning.
degäller inomoch 3styckena 19enligtFöreningsfriheten art.

verksamhetintesåledesomfattarstycke 2 ochimarkerasgränser som
verksam-föreningarstrafflag ellerstriderändamåleller mot varssom

i grundlagen.principernagrundläggandesig deriktarhet mot
blandgrundlagenigäller 21partier annatpolitiskaFör art. som

författningsstridigfår inte habildas defår frittsådanastadgar att men
verksamhet.målsättning eller

Österrike8.7.5

rättösterrikiska medborgarnade attStatsgrundlagen12 iArt. ger
Utövningenföreningar.bildaochtill mötensammankomma att av

religiösalagar. Försärskildareglerasrättigheterdessa genom
församlingsfrihet.reglersärskildasamfund gällerföreningar och om

skydd ipositivträttspraxisenligt treFöreningsfriheten ger
föreningar, dvs.bildafrittför det förstafåravseenden. Man

någotberoendefår inte görasföreningsbildningen statsorgansav
föreningartillförsäkrasandradetbeviljade tillstånd. Förskönsmässigt
förenings-innebärtredjeför detochsin verksamhetutövningfri av

fattatgodtyckligtupplösasinte fårföreningfriheten att genom
enskildedenföreningsfrihetenNegativtförvaltningsbeslut. garanterar

i föreninginträdavillhanfårfritt avgörahanmedborgaren att om
utanför den.eller stanna
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I speciella fall får myndighet förbjuda förening bildas,att om
föreningens påtänkta målsättning eller konstruktion lag-är eller
rättsstridig eller innebär fara för På grunder kanstaten. samma en
förening tvångsvis upplösas domstol.av

8.8 Vissa konventioner Sverige anslutitsom
sig till

8.1 N-konventionerF

Enligt 20 i FN universella förklaringart. de mänskliga rättig-:s om
heterna skall ha tillrätt frihet i fråga fredliga möten ochenvar om
sammanslutningar. Det vidare ingen får tvingas tillhöraattanges att

sammanslutning.en
I FN -konventionen SÖmedborgerliga och politiska rättigheterom

1971 :42 behandlas i 22 den positiva föreningsfriheten.art. Rätten att
bilda och ansluta sig till fackföreningar behandlas också i 8 i FN-art.
konventionen SÖekonomiska, sociala och kulturella rättigheterom
1971:41. Det finns klara indikationer på åtskilliga kändeatt stater
tvekan inför tanken i konventionsform uttryckligenatt dengarantera
negativa föreningsfriheten och detta förklarar varför konventioner-att

till skillnad från den universella förklaringen inte komna att- -
innehålla några bestämmelser härom.

En utförlig reglering den arbetsrättsliga föreningsrättenmera av
finns i två ILO-konventioner, nämligen 1948 års konvention nr 87
angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten 1949samt
års konvention 98nr angående tillämpningen principerna förav
organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten. I båda
konventionema endast den positiva föreningsrätten.garanteras

8.8.2 Europakonventionen

I den europeiska konventionen de mänskliga rättigheterna behand-om
las rätten till föreningsfrihet i ll. Däri stadgasart. envar skallatt
äga tillrätt frihet deltaga i fredliga sammankomsteratt tillsamt
föreningsfrihet, däri inbegripet rätten bilda och ansluta sig tillatt
fackföreningar för skydda sina intressen. Inskränkningaratt i dessa
rättigheter tillåtnaär endast i den mån de är angivna i lag och är
nödvändiga i demokratiskt samhälleett med hänsyn till statens
säkerhet, den allmänna säkerheten, förebyggande oordning ellerav
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fri- ochmoral ellerellerhälsaskyddandetellerbrott annansavav
rättigheter.

harkommissionenochdomstoleneuropeiskavid denmålfleraI
förenings-negativadenskyddarocksålluppkommit,frågan art.om

tillgällande rättengjortsiblandnämligen attharDetfriheten.
ståinkluderar rättenintedenfullständig attinteföreningsfrihet är om

praxis fåreuropeiskasammanslutning. Deutanför ansesorganensen
skyddar denutsträckningvissikonventioneni11visa art.att

skydd ännuärför dettagränsernaföreningsrättennegativa men
fastslagitemellertidharkommissioneneuropeiskaoklara. Den som

frihetinte barainnefattar attföreningsfrihetprincip,allmän atten
sigsammanslutaintefrihetocksåförening attsig tillansluta utanen

13Yearbookfackföreningarsig tillanslutainteochandra s.med att
ocksådetföljerfackförening attutanförstårätten708. Av att en
fack-medlemblivitgångdenförfinnas rättmåste av enensomen
avsågSverigeklagomålEttdenna. motträdaförening utatt ursenare

grundvalfackförening pålämnaförvägrats avatt ensompersonen
stadgar.föreningensiutträdetillbestämmelser rättrestriktiva om

konventionenillotvetydigt fastslogKommissionen art. enatt ger
inhemskadefalletkonkretafann i det attutträdetillrätt men

1100584.mål1985,15 oktbesluthade uttömtsinterättsmedlen
kommissio-harföreningsfrihetennegativarörande denmålI ett par

offentligrättsligarörde sigdetkonstaterasig mednöjt attatt omnen
dessatillämplig. Iinte ettllpå vilkasammanslutningar avart. var

obligatoriskasvenskadetstudentorganisation överklagademål en
konstateradeKommissionen attstudentkåren.imedlemskapet upp-

studenternasorganiserasättstudentkår atträttandet ettvarenav
tillhärtill ochMed hänsyn attförvaltning.universitetetsimedverkan

11kommissionenfann art.institution attoffentliguniversitetet är en
tillämplig.inte var

1981-06-23domMeyereoch DeLeuvenVanfallet Le Compte,I
belgiska läkareförskyldigheten attfrågan,43 gälldeNo.ASer. om

sigunderkastaochläkarsamfundetbelgiska attdettillsigansluta
kränkning rättenutgjordebefogenheterdisciplinärasamfundets aven

någonförelågintedetansågDomstolenföreningsfrihet. atttill
offentligrättsligläkarsamfundet äreftersom11,kränkning enart.av

Domstolenll.iföreningsådan art.inteinstutition och avsessomen
syfte ellerhaft tillingalundaläkarsamfundetupprättandettillade att av

11.enligträttenskilda läkarnas art.inskränka deverkan att
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viktigaste målet avseende den negativa föreningsfriheten ärDet
fallet och dom 1981-08-13, 44.Young, James Webster Ser. No.A

detta fall förelåg till det iI bedömning s.k. closed shop-systemet
Storbritannien, ålagda skyldighetendvs. den kollektivavtal attgenom

viss anställning visstillhöra fackförening villkor för hossom
målarbetsgivare. europeiska domstolen förklarade sig i dettaDen

negativainte ha anledning generellt ställning till denatt ta om
föreningsfriheten omfattas Domstolen konstateradell. attart.av

ansluta sigklagandena i det konkreta fallet hade ställts inför valet att
anställningar,till viss fackförening eller bli avskedade från sinaatten

fack-förelegat något krav på medlemskap iför vilka det inte hade
ansåg domstolen ståförening först anställdes. sådant tvångnär de Ett

punkt och deti strid med frihet skyddades ll 1den art.avsom
åberopande grunderna i ll punktkunde inte rättfärdigas under art.av

bakgrund deDomstolen fram till sin konklusion2. kom mot av
förhållandetnämligen detspeciella omständigheterna i fallet, att

ianställningen påbörjadesvarit kraftclosed shop-systemet inte i när
fackför-ansluta sig tillförening med påföljden för vägran attatt

kännbart firmycketeningen hade varit och såledesavskedande
closed shop-aspekterfråga hur andraklagandena. Det är öppen aven

förvillkormedlemskapbör bedömas krav påsystemet t.ex. som
i fall dåicke-medlemanställning vid visst företag, avskedande av

början, mildarevid anställningensmedlemskap varit krav redanett
fackföreningiför underlåtenhet inträdapåföljd avskedandeän att

eller för sådan förening.utträde ur

sociala8.8.3 Europeiska stadgan

SÖ 5i1979:16 innehåller1962:57,sociala stadganDen art.
nämligenpositiva föreningsfriheten, rättenbestämmelser den attom

ekonomiskatillvarata sinasammanslutningar förbilda och tillhöra att
expertkommitté1991 denutlåtandesociala intressen.och Av ett av

5framgårstadganefterlevnadgranskar art.attstaternas avavsom
föreningsfrihetennegativaomfatta denstadgan ävenanses

1991.Conclusions StrasbourgXII-l,
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8.9 negativa föreningsrätten iDen ett

arbetsrättsligt perspektiv

Med ansluta sig till förening borde rimligen också följarätten att en
sanktion kunna utträda förening. stårätten Rättenatt utan attur en

utanför förening har emellertid visat sig inte självklarhet.en vara en
Frågan den negativa föreningsrätten främsthar diskuterats vadom

fackliga organisationer. anledninggäller denna följer härAv en
för behandlingen föreningsrättenredogörelse den negativaav ur

arbetsrättslig synvinkel.

8.9.1 Gällande rätt

År 1936 infördes lagen förenings- och förhandlingsrdtt ettgenom om
skydd för den positiva föreningsrätten inte för den negativa.men

föreningsrätten 1936Reglerna i års lag överfördes i stort settom
oförändrade till medbestämmandelagen 1976:580 MBL. Begreppet
föreningsrâtt definieras i 7 för arbetsgivare§ MBL rätten ochsom

tillhöra arbetsgivar- arbetstagarorganisation,arbetstagare elleratt att
utnyttja medlemskapet och verka för organisationen eller föratt att
sådan bildas. 8 fastslås huvudregeln föreningsrättenI § MBL skallatt
lämnas okrânkt. Därefter beskrivs i meningvad lagens betraktassom

kränkning föreningsrätten, någondvs. på arbetsgivar-som en av om
arbetstagarsidan vidtar föreller åtgärd till skada någon på andraen

sidan för denne utnyttjat sin föreningsrätt eller vidtar åtgärd i syfteatt
förmå denne inte utnyttja sin föreningsrâtt. Skyddet föratt att

föreningsrätten har kommit till i arbetstagarnas intresse, ettsom
förskydd deras fackligt organiserade och låta sigrätt att vara

sin organisationföreträdas i förhandlingar och avtal med arbets-av
givare. negativa föreningsrätten, inte tillhöraDen rätten att en
arbetsmarknadsorganisation, inte ireglerad lag. lagstiftningär Annan
och andra regler i övrigt har emellertid indirekt betydelse i samman-
hanget. kanske viktigaste exemplet reglerna i anställnings-Det är
skyddslagen 1982:80 skyddar arbetstagare obefogademotsom upp-
sägningar avskedanden. innebäroch Reglerna arbetstagare inteatt en
kan skiljas från sin anställning på grund arbetstagaren ärattav
fackligt organiserad fortsättaeller tvärtom och villär att vara
oorganiserad. Detta gäller arbetsgivaren i kollektivavtal haräven om
bundit sig vid s.k. organisationsklausul och alltså avtalsmässigtären
bunden vid företräde avtalsslutandeden arbetstagarorganisa-att ge
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tionens medlemmar. skydd fackligt organiserade fårDet som genom
föreningsrätt i förening fårMBL:s och anställningsskyddslagen med

andra 0rd den oorganiserade enbart anställningsskyddslagen.genom
Reglerna i den lagen turordning vid arbetsbrist och företrädesrättom
till anställning på motsvarande de oorganiseradesätt ettny ger
rättsligt i praktiskt betydelsefulla situationer, inte för deskydd att

anspråket få oorganise-uttryckligen avsedda skyddaär att att vara
därför enskildes rättsställning inte fårrad de innebär denutan att att

oförmånligt påverkas han eller hon har det anspråket. Motattav
anställde oorganiseradedenna bakgrund kan konstateras den redanatt

i förhållande till arbetsgivaren i vissaarbetstagarens rättsställning är
delar likvärdig med fackligt organiserades, MBLden även utan att
innehåller några regler skydd för den negativa föreningsrätten. Deom

åtnjuterfall där den oorganiserade arbetstagaren inte något skydd är
förmåner,vid lönediskriminering, utebliven befordran, indragnat.ex.

anledning vederbörande oorganiserad.omplacering o.d. med ärattav
granskningsarvode tillspeciell fråga länge diskuterats s.k.En ärsom

skyldighetenfackföreningar. korthet kan betalaI säga att attman
föreningsrättengranskningsarvode har kränkningansetts avvara en

varit organiserad i fackföreningarbetstagaren har änen annanom
kollektivavtal arbets-den till vilken granskningsarvodet medp.g.a.

utgå 1977 222. arbetstagare oorganise-givaren skall AD Om ärnr
inte åberopa något skydd i lagen hanrad kan han emellertid mot att

fackförening har kollekti-tvingas betala granskningsarvode till som
arbetsgivaren 1985 108.vavtal med AD nr

förhållandet organiserade arbetstagare bl.a.En sak är det attannan
ställning i medbestämmandefrågortill följd har starkareMBLav en

föredrar oorganiserade. Fackför-de arbetstagareän attsom vara
förhandlingsrätt i vissa fall. kan träffa medbe-eningarna har De

arbetskraft.i frågor anställning De harstämmandeavtal rör avsom
besluta vidtagandefacklig har rätträtt utöva vetorättatt samt att om

stridsåtgärder.av
regler inget skydd för arbetssökande arbets-MBL:s mot attger en

anställa honom därför han organiserad,givare vägrar ärattatt
organisation oorganiserad då lagenorganiserad i viss eller endast tar

sikte på förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare.
förpliktar arbetsgivarenOrganisationsklausuler, dvs. klausuler som

tjänst ellerinte ha andra fackföreningsmedlemmar i sinän attatt ge
tillåtna i Organisations-företräde sådana medlemmar, är dag.

klausuler förekommer dock inte arbetsgivare tillhör SAF,hos som
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eftersom denna förenings stadgar inte tillåter det. Inte heller inom den
offentliga sektorn arbetsmarknaden används organisationsklausuler.av
Överhuvudtaget organisationsklausulerär mycket sällsynta i dag,
varför de inte torde vålla några problem.större

8.9.2 Tidigare utredningar negativa föreningsrättendenom

Vid tillkomsten 1936 års lag förenings- och förhandlingsrättav om
bröt i princip två åsiktsriktningar varandra i frågan hur för-mot
eningsrättens innehåll borde bestämmas i lagen. Enligt den ena som-
blev föravgörande lagens innehåll lagstadgat skydd förvar-
arbetstagarnas förhandlingsrâtt det primära. Föreningsrätten skulle
omfattas lagen i den utsträckning nödvändig för attav som var
säkerställa förhandlingsrätten. Med detta saknadessynsätt anledning

utstråcka skyddet för föreningsrätten till omfatta något änatt att mera
den positiva föreningsrätten. Den andra principståndpunkten innebar
i korthet med individens tillhöra förening,rätt facklig elleratt att

borde jämställas hans rätt stå utanför sådan förening;attannan,
lagstiftningen borde därför fullständig i dengöras mening denatt
omfattade både den positiva och den negativa sidan förenings-av

Efterrätten. tillkomsten 1936 års lag diskuterades flitigtav om
utvidgning det lagstadgade skyddet för föreningsrätten till ävenattav
omfatta den negativa sidan. Mera konkreta problem tilldrog sig upp-
märksamhet främst tillämpningen organisationsklausuler ochav
frågan utstråckandet föreningsrätten till omfatta ävenattom av
arbetssökande.

Skyddet för den negativa föreningsrätten har behandlats två olikaav
utredningar nämligen Arbetsrättskommittén och Nya arbetsrättskom-
mittén. Ingen dessa utredningar föreslog någondock lagregleringav

den negativa föreningsrätten.av

8.9.3 Arbetsrättskommitténs betänkande

I betänkandet SOU 1975:1 232 ff anfördes frågan lagregleraatts. om
den negativa föreningsrätten bl.a. följande:

Ett sådant lagstadgat skydd organisationstvång skullemot ytterst
bäras den allmänna värderingen, skydd bör denattupp av ges
enskildes ekonomiska självbeståmmanderätt i förhållande till
andra, organisationer och enskilda. värderingDenna siggör
emellertid gällande även i andra förhållanden mellan påän parterna
arbetsmarknaden. den tidigareI debatten har också ofta hävdats att
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frågan skydd organisationstvång bör lösas i störremot ettom
sammanhang än i lagstiftning gäller enbart för arbets-en som
marknaden. Och håller sig likväl till denna, ställer sigman
kommittén i hög grad tveksam inför i lag ställa förbudatt motupp
åtgärder på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vilka åsyftar övaatt
organisationstvång någon på andra sidan samtidigt gåmot utan att
in på det inbördes förhållandet mellan organisationer och enskilda
på vardera sidan. Frågan skydd organisationstvång påmotom
arbetsmarknaden inteär primärt fråga uppkommer ien som
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, berör iutan
första hand inbördes förhållandenade på vardera sidan. relationenI
mellan arbetsgivare och arbetstagare frågantorde i regel samman-
falla med problemen kring arbetstagarorganisationemas möjligheter

förmå arbetsgivare i kollektivavtal åta sig förpliktelseatt att att
enbart i förstaeller hand anställa medlemmar i viss organisation.- -
Frågan lagstiftning berör förhållandet mellan organisatio-om som

och enskilda på sida faller emellertid inte inomner samma
kommitténs utredningsuppdrag. Härvid bör också beaktas, att t.ex.

stadgande till skydd för föreningsrätten vilket riktar sigett mot
föreningarna själva kan stadgande inskränkning iettses som om
föreningarnas beslutanderätt eller med andra 0rd isom en en
allmän föreningslagstiftning hemmahörande lagregel organisato-av
risk Och rättslig reglering förhållandet mellannatur. en av
organisationer enskilda syfieoch i i detta förhållande skydda deatt

självständiga bestämmanderätt skulle otvivelaktigt kräva attsenares
rättsläget rörande ideella föreningar klarlägges åtminstone främst
i vad medlems inträde, utträde och uteslutning. Hithörandeavser
frågor ligger uppenbarligen utanför kommitténs direktiv.

sålunda skäl kan anföras för såsomAven utvecklats,att,om nyss
frågan skydd för den negativa föreningsrätten först ita ettupp om

större sammanhang, bör likväl undersökas vilken betydelse en
begränsad reform skulle få, vilken endast skulle i förhållandetgälla
mellan arbetsgivare och arbetstagare.

En sådan reform innebärande skydd för arbetsgivarens liksom-
den anställdes inte tillhöra någonrätt organisation skulleatt -
givetvis inte medföra något skydd för den arbetssökandes negativa
föreningsrätt. förutOch med det berörda uppsägningsskydd som
följer den anställningsskyddslagen skulle reformen förav nya
arbetstagares del få praktisk betydelse endast i den mån oorganise-
rade iarbetstagare är behov skydd utöver det följerettav som av
nämnda lag.

Kommittén anförde vidare sådanträttsläget oorganiseradeatt attvar
arbetstagare missgynnades i lönehänseende, hade arbets-sämresom
förhållanden organiseradeän eller inte blev befordrade inte hade
något föreningsråttsskydd. Såtillvida skulle ändring inträdaen om

skyddade den negativa föreningsrätten i medbeståmmandelagen.man
åtgärderSamma skulle kunna föreningsrätts-typ av anses som en

kränkning sig den innebar på tillhörarätten attvare angrepp en
förening eller innebar på rätten inte tillhöra förening.attangrepp en
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likabehandling oorganiseradegrundat anspråk på har deNågot på lag
för negativa förenings-regel skydd denemellertid inte. En allmän om

1i lag intagen regeltendera få verkanskullerätten att som ensamma
oorganiserade.likabehandling organiserade arbetstagare 3somavom

iför det fackliga organisa-Kommittén menade häri låg verkningaratt
iinför reformmanade till försiktighettionsväsendet en av nusom
iuppstå problemDärtill kom det skulle medifrågasatt slag. att

lkränkning den negativabevisbördan i målfördelningen avomav
bevisbörderegel skullesärskild modifieradföreningsrätten. Utan sen ä

i lagen få föga värde.skyddet
arbetssökande fann kommitténföreningsrättsskyddet förBeträffande

arbetsgivare interegel innebörd, äger vägraallmän attatt enaven
oorganiserad skulle fåanställning emedan hanarbetssökande är

bevisningUppenbara problem medlångt gående verkningar.mycket
dessutomskulle uppstå. skulle knappasti mål aktuellt slag Manav iäfrihetarbetsgivare i andra fall hade fullbibehålla principenkunna att

jvälja han önskade anställa.att vem
lför inte föreslå någonSammanfattningsvis fann kommittén skäl att

negativa ñreningsrätten.lagreglering denav
organisationsklausuler,diskuterade också fråganKommittén om

lagstiftning rörande dessa.för föreslå någonfann inga skål attmen
organisationsklausuler skulle lättförbudBl.a. anfördes att ett mot

formerdiskriminering i andrakringgås, avtalkunna t.ex. genom om lprincipdå behöva fastslåLagstiftningen skulleoorganiserade. enav
arbetstagare,och oorganiseradelikabehandling organiseradeavom

fackföreningsvåsendet.för helaskulle få verkningarvilket
197576:l05 bil. 205 fftill 1regeringens förslag MBLI prop. s.

föreningsrättsligadepartementschefen för de gällandestannade att
lagen.oförändrade föras till deni princip överreglerna borde nya

starka skäl gripa in imening viktigt inteenligt hansDet att utanvar
i övrigtorganisationer eller iolika fackligakonkurrensen mellan

uttaladeDepartementschefenverksamhet.organisationemas att en ny
rättsutvecklingen ochföljatillsättas, vilken skulleutredning skulle

bevisbörderegeln itillämpningenuppmärksamhetägnaäven av
praxis.utbildats i arbetsdomstolensföreningsrättsmål som

regeringsförslaget väcktes motionerriksdagsbehandlingenUnder av
förenings-föreningsrätten ochför den negativafrågorna skyddi om

inrikesutskottet InUDåvarandeskydd för arbetssökande.rättsligt
föreningsrättsskyddetsfrågorna197576:45 erinrade att omom

känsligainnefattadekomplicerad ochomfattning naturavvar

4
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avvägningar mellan olika intressen. Frågan den negativa för-om
eningsrätten, tillade utskottet, inte enbart arbetsrättslig art utanvar av
hängde med problemet allmän rättslig regleringsamman om en av
ideella föreningars verksamhet. Utskottet hemställde den aviseradeatt

utredningen skulle få i uppdrag även frågornaövervägaattnya om
skydd för den negativa föreningsrätten och föreningsrättsligt skydd
för arbetssökande.

8.9.4 arbetsrättskommitténsNya betänkande

I samband med riksdagen 1976 uttalade riksdagenMBLatt antog att
frågorna skydd för den negativa töreningsrätten och för-om om
eningsrättsskydd för arbetssökande ånyo skulle utredas. Nya arbets-
rättskommittén ñck i uppdrag bl.a. utreda dessa frågor ochatt
avlämnade 1982 sitt betänkande SOU 1982:60. Kommittén fann i
likhet med den tidigare utredningen det inte fanns anledningatt att
föreslå lagregler sikte på negativaden föreningsrätten ochtarsom
föreningsskyddet för arbetssökande. Kommittén ville inte heller
förorda lagfäst förbud organisationsklausuler.ett mot

Kommittén anförde bl.a. principen varje människa bör haatt attom
frihet både organisationer och enskilda själv bestämmamot att om

villhan tillhöra organisation eller inte är i det väsentligaen 00m-
stridd. Frågan således inte frivillighetsprincipen borde gällavar om

det stiftasborde lag i saken. Kommittén undersökte dåutan om om
det fanns praktiskt skälbehov lagstiftning och det fannsett av avom
allmän talade ingripande i arbetsmarknadensnatur emot ettsom
förhållande lagstiftning negativ töreningsrätt. betänkan-Igenom om
det 281 konstaterade kommittén det inte torde finnas någots. att
egentligt faktiskt direkt syftar tillbehov lagstiftning att gesomav
oorganiserade arbetstagare i bestående anställningsförhållanden ett

oorganise-förrättsligt skydd arbetsgivaren rätten attgentemot vara
detta medför den negativa töreningsrätten,rad, eller med andra ord

gälleranställningsskydd ävenbeaktande de regler somav om
eftersträvadeinteförutsatteoorganiserade arbetstagare. Detta att man

kollektiva arbetsrättenfullständig omgestaltning den gällandeaven
organiseraderättigheter deskulle oorganiserade samma somsom ge

låg påproblemetKommittén ansågpå medbestämmandeområdet. att
arbetssökande ochförplan, nämligen föreningsrättsskyddetett annat

anförde bl.a.därmed sammanhängande organisationsklausuler och
följande 282 ft:s.
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arbets-skall lag hinderKärnfrågan är mot attom man genom resa
på grund deras med-anställa arbetstagaregivare vägrar att jav

organisation eller på grund dei viss facklig ärlemskap attaven
huvudsakliga problemetoorganiserade. realiteten detI är ettom

i kollektivavtalskall arbetsgivaresådant hinder attmotresas
kollektivavtals-företräde till anställning åt denförbinder sig att ge

eller med andraarbetstagarorganisationens medlemmar,slutande
organisationsklausul. Enarbetsgivaren träffar avtal medord att en

tillvilken föreningsrättsskyddet sträckslagregel attutgenom
till huvudsaklig verkanarbetssökande syftar till och fåromfatta att

tillorganisationsklausuler. Hindret skullemedföra hinder mot resas
konkurrerande fackliga organisationer iförmån för medlemmar i

den terminologifackliga minoriteter och därmed, medregel som
vidgning det positivabeskrivits i det föregående, vara en av

förskulle också gälla till förmånföreningsrättsskyddet. detMen
föreningsrättsskyddoch därmed negativtoorganiserade ettvara

med andraarbetssökande. fråga i sak skall bedömas ärför Den som
stiftas organisationsklausuler.lag Närdet börord mot manom

för negativa föreningsrättenibland talar skydd deni debatten om
lagstadgat skydd för arbetssökandesibland i ställetoch ettom

reellai lagstiftningsfrågansföreningsrätt ligger skillnaden inte
vilket lagregel, vilkenSkillnaden ligger i stället i slaginnebörd. av

främst har i tankarna.lagteknisk lösning, Sammamansom
olika reglerkunna uppnås medhuvudsakliga faktiska verkan skulle

kombination regler.eller av
skäl förså det inte ñnns någrakan också uttryckasSaken att

för arbetssökande ellerlagstiftning föreningsrättsskydd omom
7-9med mindre lagen, liksom §§för negativ föreningsrättskydd

redan anställda,i fråga sättermedbestämmandelagen görnu om
arbetsgivares ocharbetssökande framförföreningsrättsskyddet för

möjlighet träffa ocharbetstagarorganisationers rättsliga att upp-
arbetstagarorganisationensföreträde till arbete förrätthålla avtal om

arbetssökandeföreningsrättsskydd förlagstadgatmedlemmar. Ett
skulle gällaskulle sakna mening. Detsammaden innebördenutan

negativa föreningsrätten,inskrivet skydd för deni lagen motettom
oorganiseradeföregåendei detbakgrund vad sagts omav som

arbetsgivaren.rättsställning i förhållande tillfaktiskaanställdas

intemenade kommittén detlagtekniska aspekternaBeträffande de att
organisationinte tillhörainföra regellämpligt rätt attatt enen omvar

föreningsrätten. Bl.a.den positivasamband med reglernai iMBL om
skyddinföra motsvarandedå bordeinvändes motettatt man

utanför arbetsmarknaden.förhållandenorganisationstvång iäven
negativ för-regelinvände kommittén ocksåHärutöver att en om

likabehandlingregel äventenderade bli allmäneningsrätt att en om
ochoorganiseradeanställningsvillkorende materiellasåvitt gäller av

få verkningar förreform skullesådanorganiserade arbetstagare. En
förföreningsrättsskyddlagregelfackliga området. Enhela det om

långtgåendebegränsningarskulle medföra rättsligaarbetssökande av
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i den principiellt fria anstållningsrätten den privata arbets-art
marknaden och det nödvändigtgöra med utbildning principeren av
för meritvärdering, eftersom det sådana principer inte skulleutan
kunna åläggas arbetsgivarna inför påstående kränkningatt ett om av

arbetssökandes föreningsrätt visa anställningsbeslutet hadeatten
fattats på sakliga grunder obehörigtoch beaktande denutan av
sökandes tillhörighet eller icke-tillhörighet till facklig organisation.en

Sammanfattningsvis delade kommittén den tidigare arbetsrättskom-
mitténs uppfattning inte skulle införa direkta lagregler be-att man
träffande den negativa föreningsrätten eller föreningsråttsskyddet för
arbetssökande.

Beträffande frågan organisationsklausuler gjorde kommitténom en
undersökning förekomsten sådana och fann utvecklingenattav av var
på väg organisationsklausuler får efter hand mindremot att en
betydelse. På flera betydelsefulla områden hade de helt tagits bort och
i övrigt förekom klausulerna får och för arbetsgivarenatt en annan
mindre förpliktande avfattning tidigare. Kommitténän uttalade att
facklig anslutning principiellt bör ske frivilligt och bero på den
enskildes beståmmanderått. Detta dock inte liktydigt med attvar man

ingripaborde med lagstiftning organisationsklausuler med detom
ingrepp i avtalsfriheten innebar.detta Vad inte borde tillåtassom som

missbruk avtalsfriheten. Med hänsyn till inte kundeett attvar av man
konstatera några menliga effekterstörre den rådande avtalsfrihetenav
föreslogs inte lagstiftningnågon angående organisationsklausulema.

8.9.5 1992 års arbetsrättskommitté

närvarande pågår ochFör översyn MBL den centrala arbets-en av
rättsliga lagstiftningen i 1992 årsövrigt. arbetsrättskommitté har bl.a.
fått i uppdrag reglerna förhandlings- och informations-överatt se om

i Vidare skall kommittén utreda förutsättningarna förrätten MBL. att
avskaffa fackliga i 38-40 nämndaden vetorätten §§ lag kommasamt

förslag till förbud blockader riktasmed enmansföretagmot motsom
företag i vilka familjemedlemmareller endast arbetar. Kommittén

skall också anstâllningsskyddslagstiftningen.överse
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8.10 Något hyresgästers föreningsfrihetom

8.10.1 Hyresrätt

Vid sidan fackligade organisationerna härbör anmärkas någotav om
hyresgästemas ställning vad föreningsfrihet. Vid ettavser par
lagstiftningsåtgârder i början 1970-talet lade lagstiftaren särskildaav
uppgifter på hyresgästemas riksförbund och de till detta anslutna
lokala hyresgästföreningarna. fick sålundaDessa det primära ansvaret
för hyresregleringen. hyresfárhandlingslagen 1978:304Genom har
lagstiftaren emellertid sökt dörren för hyresgästföreningaröppnaatt

står utanför hyresgästemas riksförbund. Lagstiftningen sägs börasom
neutral till hyresgästernas val intresseorganisation. därförOmvara av

hyresgästerna i fastighet själva vill förhandla med sin hyresvärden
och för det ändamålet bildar ideell förening, kan dennaen egen
förening även hyresvärdens tidigareoch eventuellt förhand-mot en
lande etablerad hyresgästorganisations önskan erkännas motpartsom

hyresnämnden.av
enskildeDen hyresgästen behöver inte ansluten till någonvara

hyresgästförening. Tidigare fanns skyldighet för HSB-medlemmaren
tillhöra den lokala hyresgästorganisationen denna skyldighetatt men

har sedan flera år tillbaka upphört. hyresgästföreningsFör att
förhandlingar med hyresvärden skall få giltighet för oorganisera-även
de finnshyresgäster regel i förhandlingsklausulhyresavtalsom en
varigenom hyresgästen binds till träffade överenskommelser. Om en
hyresgäst sig sådan klausul ñnns imotsätter hyreskontrakt,att etten

han inte vill godta någon organisation mellanhandatt utanp.g.a. som
vill förhandla själv, frågankan hyresnämnden. Enligt 2prövas §av
hyresförhandlingslagen skall hyresavtal innehålla förhandlingsklausul,

det inte med hänsyn till hyresgästens personliga boendeför-om
hållanden, inställningen hos övriga berörda hyresgäster och andra
omständigheter skäligt förhandlingsklausulär inte skall gälla. Såatt
kan fallet det lägenhet mycket speciell ellerär typvara om en av om
det sig äldre hus kvalitetsskillnaderrör med betydande mellanettom
lägenheterna. hyresgästen då sig kunnaOm uppnå bättreanser

hyresvillkoranpassade själv förhandla med värden kan detattgenom
finnas skäl låta honom göra detta. På bostadslagstiftningensatt
område pågår för närvarande syftaröversyn till enskildaatten som
hyresgäster skall stå utanför det kollektiva hyresför-rätt attges
handlingssystemet.
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8.10.2 Bostadsrätt

bostadsrättsföreningEn är ekonomisk förening har tillen som
ändamål i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt,att
bostadsrättslagen 1991:614. Upplåtelse bostadsrätt får endastav en
ske till den är medlem i bostadsrättsförening. När bostadsrättsom en
överlåtits från bostadsrättshavare till innehavare får denneen en ny

bostadsrättenutöva endast han eller tillär medlem iantasom
föreningen. Endast medlem inte har någon bostadsrätt ien som
föreningen kan utträda denna. kan utträde bara skeAnnarsur genom

överlåter sin bostadsrätt.att man

8.11 Något den interna föreningsrätten iom

Sverige och till utträde organisationrätten ur

Ekonomiska föreningar bedriver ekonomisk verksamhet i syfte att
främja sina medlemmars ekonomiska intressen. föreningarIdeella är
för det första föreningar, icke-ekonomisk verksamhetsom genom
främjar ideella syften, för det andra föreningar, ekono-som genom
misk verksamhet främjar ideella syften, och för det tredje föreningar,

icke-ekonomisk främjarverksamhet sina medlemmarssom genom
ekonomiska intressen. den första återfinnsI mängdergruppen av

idrottsföreningarsållskapsföreningar, och religiösa samfund. denI
andra ingår föreningar bedriver rörelse detgörgruppen som men som
i ideellt syfte, exempelvis hemslöjdsföreningar. exempel påSomett
den tredje kategorin kan fackföreningar, arbetsgivarorga-nämnas
nisationer, hyresgåstföreningar och olika branschsammanslutningar.

ekonomiska föreningarFör finns speciell lagstiftning, lagenen
1987:667 ekonomiska föreningar. För de ideella föreningarnaom
saknas lagstiftning. sådana föreningar får exempelvis tvisterI mellan
medlem och organisationen i enlighet med vad organisatio-avgöras

stadgar föreskriver och tillämpningmed allmänna förenings-nens av
rättsliga principer i praxis. principutvecklats I står det varjesom
medlem fritt efter uppsägning lämna ekonomisk förening enligtatt en
3 kap. 4 lagen ekonomiska föreningar. föreningsrätten§ Inomom
gäller nämligen grundregel medlem skall ha rätt näratt attensom en

sitthelst säga medlemskap. stadgarna kan det emellertidIsom upp
föreskrivas medlem inte får sig förrän visssäga tid högstatt upp -
två år efter särskilt tilllstånd fem år förflutit från inträdet. Detta-
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vid fusionsbeslut eller beslut ändra stadgarna påvillkor gäller inte att
sådant omedelbar till utträde föreligger.sätt rättatt

Även Äveni princip fritt. deti ideella föreningar utträdeär om
enskildi organisations stadgar medlemssaknas bestämmelser en om

medlem lämna organisation. Deträtt till utträde, har rått att en nuen
uppsägningstider,innebär dock inte inte stadgarna kansagda att uppta

vill lämna föreningen i princip måste iaktta.den medlem somsom
meduppsågningstider varierar hänsynHur långa kan accepterassom

Beträffande fackföreningaromständigheterna i det enskilda fallet.till
anslutna medlemsorganisatio-så kan exempelvis förbunden kräva att

uppsägningstider vad organisationer kan krävaiakttar längre änner
Arbetsdomstolen har vid flerafysiska medlemmar.av personer som

facklig organisationtillfällen frågan till utträdeprövat rätt enom ur
domen 1980 25. detfunnit sådan finns, bl.a. AD Ioch att genom nr

vid rederi den 4rättsfallet ansökte arbetstagareaktuella etten
inutträde Sjöfolksförbundet och gick idecember 1978 urom

Centralorganisation, SjöfolksförbundetArbetares SAC.Sveriges
därefter 1978Rederiet gjorde i december ochavslog hennes ansökan.

för fackföreningsav-juli 1979 avdrag på arbetstagarens löni april -
Sjöfolksförbundet.gifter till

hävdade arbetstagare har tillArbetsdomstolen SAC rättI att
facklig organisation. domskälen uttaladeomedelbart utträde Iur en

följande:domstolen bland annat

arbets-har vid flera tillfällen uttalatArbetsdomstolen att om en
organiserad arbetares föravdrag på syndikalistiskt löngivare gör en

organisation, såtill reformistisk fackligmedlemsavgifter en
princip objektivt kränkning deninnefattar avdraget i sett aven

föreningsrätt.syndikalistiskt organiserade arbetarens Detta är
i mål. Fråganockså för prövningen detta ärutgångspunkten

angivna måste begränsas med hänsynemellertid den principenom
iaktta skälig uppsägningstidifråga kan hatill arbetstagaren attatt

reformistiska för övergå tillden organisationenhan lämnarnär att
syndikalistiska.den

finns inte någon bestämmelseSjöfolksförbundets stadgarI attom
med visssitt medlemskapmedlem har rätt sägaatt upp-upp

emellertid inte medlemmarna måstesägningstid. hindrarDetta att
förbundet. avsaknadsitt medlemskap i Isägaha rätt att uppanses

bestämmelser uppsägningstid får uppsägningstidensärskilda omav
fn bedömning vad kanefterbestämmas en mera av som anses

skäligt.

förfann skälig uppsägningstid arbetstagarenArbetsdomstolen att var
utgången den månad under vilkenmånader räknat fråntre upp-av

efterLöneavdrag för fackföreningsavgiftersägningen ägde rum.
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denna tid skulle betraktas kränkning arbetstagarenssom en av
positiva föreningsrätt, nämligen rätten tillhöra organisation.att en

Det skall anmärkas målet föreningsrättskränkning,rördeatt ovan
något inte kan bli aktuellt med gällande lagstiftning beträffandesom
den arbetstagare önskar utträda organisation och inte villsom ur en
inträda i någon Principen rätt träda fackföreningatt utny. om ur en
kan dock rimligen inte gälla endast i de fall arbetstagare lämnaren

fackförening för övergå till även i de fallatt dåen utanen annan,
arbetstagaren helt vill stå utanför fackföreningar Hemströmse i
Organisationemas rättsliga ställning och Christensen i Festskrift
till Henrik Hessler.

En talan rörande rätten lämna ideell förening har hittills inteatt en
prövats Högsta domstolen. fackförbundNär vägrat beviljaettav en
medlem utträde och sedan i rättegång saken gjort invändningom om

tvisten enligt stadgarna skulleatt avgöras skiljenämnd, godtogs iav
fallet NJA 1982 853 inte skiljeklausulen rättegångshinder.s. som
LO:s styrelse, låtit uttryck för uppfattningen utträdesrättattsom ge
saknades, kunde enligt klausulen komma skiljeman medatt utse
utslagsröst, och med hänsyn härtill ansåg Högsta domstolen klausulen

oskälig enligt 36 § avtalslagen.vara
I rättsfallet l05:83RH från Hovrätten för Västra Sverige har

medlemskap i ideell förening, då stadgarna saknat bestämmelser
därom, kunna bringas upphöra såansetts medlem föratt snart
föreningen klargjort sin avsikt utträda, dettaatt trots att personen
ingått arrendeavtal i vilket stadgades arrendator skyldigatt attvar
tillhöra viss förening.en

överväganden8.12

Grundlagens rättighetsreglering gäller med undantag för tillrätten-
fackliga stridsåtgärder i 2 kap. 17 § RF och författares m.fl. tillrätt
sina verk i 2 kap. 19 § RF endast förhållandet mellan den enskilde-
och det allmänna, inte förhållandet mellan enskilda inbördes. För att
skydda medborgarnas rättigheter från andra enskilda,mot angrepp
exempelvis organisationer, det,är till skillnad från skyddet gentemot
den offentliga makten, i de flesta fall tillräckligt med vanlig lag.
Detta hindrar dock inte det kan finnas skäl i grundlag inatt att ta
vissa klart avgränsade regler gäller förhållandet mellan enskilda.som
Detta kan exempelvis fallet då gjort bedömningen denattvara man
vanliga lagfonnen i vissa hänseenden inte tillräckligt starktettger
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dåenskilda. ärandra Att attenskildeskydd för den noteragentemot
iskydd allsnågotåtnjuteri dag inteföreningsfrihetennegativaden

lagstiftningen.vanligaden
förenings-negativadenregleringområde behovetdärDet avav en

dvs.arbetsmarknaden,påförhållandenadiskuterats ärfriheten främst
enskilda.mellanförhållanden

arbetsmarknaden reglerutanförpå områdenEmellertid saknas även
skäligeller vad ärorganisationerutträdesrättexempelvis somurom

möjligtpraktisktdet ärutträden. Frågan är attuppsägningstid vid om
skyddetbeträffandetmeningsfull regelklar ochingrundlageni ta en
fullgottfåFörenskildamellanföreningsfriheten ettför attparter.
åtnjutaenskildedenföreningsfrihet börnegativaskydd för sin

organisationfråninte barahandlingardiskriminerandeskydd mot en
ocharbetsgivareexempelvis sinåtgärder frånsådanaockså motutan

krävsfullgottskydd skallsådantFörsina arbetskamrater. att ett vara
föreningsfrihet pånegativkränkningareventuellaockså att av en

ilätthetinte med göraslåter sigdettasanktioneras,något sätt men
grundlagen.

ingåendebehandladesföreningsfrihetennegativaSkyddet för den av
lagstiftnings-följandedärpåi deträttighetsutredningen ochochFri-

praktiskt möjligtintetill detframUtredningen komärendet. att var
med-skyddet för deregleringgenerellingrundlagi taatt aven

mellanförhållandetgälldesåvitträttigheternaochborgerliga fri-
överblickahelt kunnaändåi så fallskulleenskilda. Man attutan-

såregleringtilltvingasregelsystemetverkningarna somenav -
vilkaochförbjudnabeteendenvilkadetaljerat som varangav

tilldenförbudenuppställdatill deskulle knytas attpåföljder som
rimligtinomkundesvårligenomfattningsinföljd enrymmasav

tilltagen ram.
ellergäller. Deförhållande alltjämtdettaVi personerattanser

negativaför dengrundlagenskyddsregel ivilkaorganisationer mot en
fådetaljeratnågorlundahaverka bör rättskulleföreningsfriheten att

siglåterförbjudna. Dettasida ärfrån derashandlingarvilkaveta som
ianvändsreglersådana allmännahjälpmedinte göras somav

reglerai grundlagenmöjligtheller detärregeringsformen. att
fackligexempelvisdåföljaskalleventuelltpåföljdervilka ensom

påtryck-utövararbetskamraterarbetsgivare ellerorganisation, en
enskild.diskriminerarpå ellerningar en

skydd för denuppståskulleproblemytterligare ettEtt omsom
sådanhurgrundlagen äriföreningsfriheten infördesnegativa reg-en
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lering skall förhålla sig till principen avtalsfrihet. En grundlags-om
reglering den negativa föreningsfriheten nämligenav upphov tillger
frågan denna skall innefatta förbud vissaom motanses typer av
avtalsklausuler, exempelvis organisationsklausuler. Vi attanser
principen avtalsfriheten är så viktig denna inte bör inskränkasom att

ån i de fall då avtalsfrihetenannat klart missbrukas. Inte heller detta
förhållande är möjligt på lämpligt sättatt avgränsa iett grundlags-en
regel.

Vi avstår således från lägga fram några förslagatt ytterligareom en
reglering den negativa föreningsfriheten i grundlagen. Fråganav om

sådan reglering skall införas bör i första handen övervägas i annat
sammanhang.
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9 Föräldrarätten och tillrätten

utbildning

9.1 Inledning

Vi har inom utredningen övervägt föräldrarätten och tillrättenom
utbildning bör skydd i fri- och rättighetskapitlet i regerings-ettges
formen. Beträffande föräldrarätten har vi begränsat till förrättenoss
föräldrar bestämma sina undervisningöver barns och utbildning,att
särskilt i livsåskådningsfrågor. denna anledning behandlar viAv
föräldrarätten och till utbildning irätten sammanhang.ett

Äldre9.2 förslagbestämmelser och

1809 års regeringsform innehöll inget stadgande töräldrarättenom
eller rätten till utbildning. heller den utredningenInte Tingstenska
föreslog något stadgande härom 1941:20.SOU

Författningsutredningen föreslog stadgande, i 2 kap. 4 § RF,ett om
till utbildningrätten med följande lydelse: Svensk medborgare äger

åtnjuta undervisning utbildning särskiltoch enligt vad därom är
stadgat; barns till grundläggande undervisning i allmännarättom
skolor och den skolplikt må åläggas barn stadgas i lagom som

1963:16 och 17.SOU
undervisning ochmotiv till införa paragraf tillSom råttatt en om
åtskilliga ländersutbildning anförde Författningsutredningen bl.a. att

bestämmelserförfattningar, Finlands, innehöllbl.a. Danmarks och
bestämmelser iåterfanns dylikatill undervisning. Vidarerättom

och imänskliga rättigheternadeFörenta Nationernas förklaring om
anfördeUtredningenEuropakonventionen.tilläggsprotokollet till

nutidai detvidare utbildningtillgång till undervisning och äratt
kunnaenskilde skallsamhället avgörande för denbetydelse attav

Ävenmöjligheter.utveckla och tillgodogöra sig sina inneboende ur
utbildnings-samhällets synpunkt väl ordnat undervisnings- ochettvar

utomordentlig vikt. anfördes vidare det allmännasväsen Det attav
på detta område särskilt framträdande det gälldenär attansvar var
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bereda det uppväxande släktet tillfredsställande skolundervisningen
demokratiskt samhälle inte kunde bestå fria ochsamt att ett utan

självständiga människor, fostrade till samliv och samarbete. Mot
denna bakgrund framstod det naturligt för Författningsut-som
redningen i grundlag skulle fastslås medborgarna skall ägaatt att
tillgång till undervisning och utbildning. Detta kunde enligt ut-
redningen emellertid inte få innebära skulle villkors-ägaatt envar en
lös rätt till undervisning i allmänna utbildningsanstalter;skolor och
villkor för tillträde, betingade utbildningens syfte och tillgångenav
på plats, måste få uppställas. Beträffande barn borde emellertid en
ovillkorlig till grundlägganderätt undervisning i allmänna skolor
fastslås.

remissinstanserFlera ställde sig eller mindre kritiska tillmer
förslaget. fannMan värdet den föreslagna paragrafen diskutabeltav
och framhöll bestämmelsens innehåll helt beroende vadatt var av
riksdagen lagstiftningsvägen kunde komma beslutaatt samt att
grundlagsföreskrifter sådan hade föga värde än vadart annatav som

liggakunde i programförklaring. främstDet målsättnings-etten var
stadgande och borde därför, skulledet komma till uttryck,om
sammanföras övriga sådanamed stadganden. Beträffande paragrafens
andra led barns rätt till grundläggande undervisning anfördes attom

uttrycklig grundlagsbestämmelse, enligt vilken alla barn medgesen
fri grundläggande undervisning i allmänna skolor, skulle vara
värdefullare utredningens förslag till stadgandeän i Dåämnet.
paragrafen innebäratorde skyldighet för tillse barnstaten att atten
bereds undervisninggrundläggande borde det i lagtexten attanges
denna undervisning skall kostnadsfri.vara

Grundlagberedningen föreslog inte något stadgande föräldra-om
rätten eller till utbildning. betänkandet 1972:15rätten SOUAv
framgår del utredningens ledamöter önskat grundlagenatt atten av
skulle innehålla programförklaring, bl.a. skulle uttryck fören som ge
allas till utbildning.rätt

I 1973:90 föreslogs programförklaring förpropositionen denen
samhälleliga jfrverksamheten avsnitt 6.2. Departementschefen
anförde 194 bl.a. i grundlagstexten vissaa. bordeattprop. s. anges
för medborgaren särskilt viktiga områden, exempelvis tillrätten ut-
bildning, där den samhälleliga verksamheten bör inriktad på attvara
åstadkomma rättvisa och jämlikhet mellan medborgarna.

I konstitutionsutskottet 1973:26KU enades hänskjutaattman om
den föreslagna programförklaringen till ytterligare utredning.
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och rdttighetsutredningenFri- behandlade i sitt betänkande SOU
1975:75 både föräldrarätten och till utbildning. Beträffanderätten
föräldrarätten uttalade 167 grundlagsstadgandes. att ettman om
föräldrars själva ordna sina barns undervisning skulle fårätt sådanatt

betydelse sådan rättighet bordeliten inte skrivas in i regerings-att en
formen. tillAnledningen detta något krav på ekonomisktattvar
bidrag till privat undervisning inte kunde ställas i grundlagen.upp
Vad angick föräldrars bestämma sina barns undervisningrätt överatt

livsåskådningsfrågor ansåg utredningen frågai denna behandlatsatt
riksdagen 1973 1974i och skollagens regler ändrats, varförutan att

utredningen inte fann anledning föreslå något stadgande iatt
regeringsformen denna rättighet.om

Fri- rättighetsutredningen fannoch det emellertid naturligt att
sociala rättigheter skrevs in i regeringsformen, bl.a. tillrättennu
utbildning. fullt varje medborgare får den socialaAtt ut garantera att
service han önskar och hans behov låt enligtmot ut-som som svarar

sigredningen inte göras. Vad då övervägde i grundlagenattman var
skriva in skyldighet för det allmänna tillhandahålla socialatten
service når till viss nivå, viss standard. Utredningenensom upp en

fram till inte sig Beträffandekom dock heller detta lät göras.att
till utbildning anförde den minimistandard gällderätten att somman

på utbildningsområdet den skyldighet för det allmännavar som
skollagens bestämmelser grundläggande skolundervisning innebar.om

grundlagsstadgande till grundläggande skolundervisningEtt rättom
emellertid enligt utredningens mening inte alls uttryck för detgav

utbildningallmännas erbjuda medborgarna i olika skedensträvan att
den omfattninglivet. låta till utbildningAtt rätten avse somav

verksamhet vid tillfället har på området ansågs inte hellersamhällets
fann för övrigt mycket osäkert detlämpligt. Utredningen det överom

sammanfatta på klarthuvud gick denna kort och sätt.taget att ett
utbildning åläggaanförde vidare till främst måsteMan rättatt en

förutsättning församhället anordna undervisning. En denatt att
enskilde skulle kunna utnyttja rättigheten dock det fannsattvar

Skolmåltider, Skolskjutsar vilken mån tillläromedel, I rättenosv.
utbildning skulle innefatta skyldighet för det allmänna tilhanda-att

svårt denna bakgrund fannhålla sådant skulle avgöra. Motattvara
utredningen det inte möjligt skriva in några socialaatt attvar

regeringsformen eftersom sådanarättigheter i rättsregler,som
rättsregler inte kunde få innehåll de i praktiken komänannat att att

föruttryck samhällets bereda den enskildesträvanett att t.ex.vara
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utbildning. Enligt utredningens mening borde denna samhällets
formuleras målsättningsstadgande 6.2.strävan avsnittseettsom

197576:209 departementschefen Fri- ochI propositionen delade
rättighetsutredningens förslag införa målsättningsstadgande iatt ett
regeringsformen. Departementschefen anförde 128 socialades. att
rättigheterna, bl.a. till irätten utbildning, intog central plats deten
moderna välfärdssamhället naturligt rättigheteroch detatt attvar som
har samband med målsättningen för den politiska verksamheten,ett
nämligen den enskildes välfärd, fick tillkomma uttryck i grundlagen.
Departementschefen delade också utredningens uppfattning att man
inte i grundlag kunde in regler med bindande för-verkanta som
pliktade varje servicemedborgare den han önskar.staten att ge
Beträffande målsättningsstadgandets disposition och språkliga
utformning förordade departementschefen följande lydelsedock 1av
kap. 2 andra stycket enskildes personliga, ekonomiska§ RF: Den
och kulturella välfärd skall grundläggande mål för den offentligavara
verksamheten. åliggaDet skall särskilt det allmänna rättenatt trygga
till arbete, bostad utbildningoch verka för social ochsamt att omsorg
trygghet och för god levnadsmiljö.en

Konstitutionsutskottet anslöt sig till propositionens förslag ettom
målsättningsstadgande 197576:56. Riksdagen 1976KU antog
propositionens förslag 1975762414, 197677:1,rskr KU rskr 2.

Rdnighetsskyddsutredningen diskuterade inte något ytterligare skydd
för föräldrarâtten eller rätten till utbildning 1978:34.SOU

9.3 Grundlagsskyddet i vissa andra länder

9.3.1 Danmark

Enligt grundlagens 76 har barn i skolpliktig ålder till fri§ alla rätt
undervisning i folkskolan. Föräldrar eller vårdnadshavare, självasom

försörjer barnen får undervisning jämbördig vadär medatt en som
i allmänhet krävs i folkskolan, inte skyldiga låta barnen gåär attsom

i folkskolan.
Föräldrarna har således beslutanderätten barnens skolgång.över

Skolfriheten i 76 § grundlagen består i föräldrarna kan välja bortatt
det offentliga skolsystemet. Motiven för föräldrarna bortväljeratt
den allmänna skolan politisk, religiös, kulturell,kan vara av
pedagogisk nationelleller Föräldrarnas valfrihet framgår vidarenatur.

33 första folkskolelagen§ stycket stadgar undervisnings-attav som
plikt medför plikt delta i folkskolans undervisning elleratt en
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undervisning, jämbördigär med vad vanligtvis krävs isom som
folkskolan. Valfriheten kan utnyttjas på så sätt barnet undervisasatt
i s.k. friskoler eller privata grundskolor. Inrättandet sådana skolorav
kräver inte något offentligt tillstånd, inrättandet skall barautan
anmälas. Tillsynen skolorna åvilar föräldrarna dessasamtav en av
vald inspektör skall godkännas skolstyrelsen.som av

Föräldrarnas valfrihet betyder folkskolan i sin helhet kan väljasatt
bort. Föräldrarna kan inte bestämma barnet inte skall delta i vissatt
del undervisningen, exempelvis historia eller biologi, för-av om
äldrarnas uppfattning i ämnet avviker från skolans. På denna punkt
finns dock undantag. 5 folkskolelagen§ett föräldrarna rätt attger
begära barnet befrias från deltagande iatt kristendomsundervisning,
då de för skolledningen påtar sig själva för barnetsatt ansvara
religionsundervisning. Har barnet fyllt 15 år kan befrielse endast ske
med barnets samtycke.

Skolfriheten betyder vidare skolplikten kan uppfyllasatt genom
hemundervisning. Föräldrarna skall då skriftligen förklara för
Skolstyrelsen de för barnets undervisning.att Skolstyrelsenansvarar
utövar tillsyn över hemundervisningen.

Undervisning utanför den allmänna folkskolan får inte göras
avhängig lärare, undervisningsmedel elleratt undervisningsplanav
skall i förväg godkännas, då sådan regel skulle stå i strid meden
grundlagen. För valfriheten skall bli realitetatt måste statligaen
tillskott ske till privata skolor, vilket i dag sker i omfattande be-
tydelse, inte är något i lag.garanterasmen som

9.3.2 Finland

Någon krävarätt det allmänna ställer studiemöjligheteratt att till
förfogande kan inte existera,sägas eftersom ifrågavarande idenregel
finska regeringsformen 80 § blott grundläggande reglerattanger- -

skolväsendet och allmän läroplikt skall lag. Någotom om ges genom
innehållet i denna lag intesägs än stadgande i paragrafensettom mer

andra stycke: Undervisning i folkskola skall för alla avgiftsfri.vara
Beträffande privatskolor isägs 82 § regler inrättandet ochatt om
undervisningen skall lag. I paragrafens andra stycke sägsges genom

hemundervisning inte underliggeratt tillsyn från myndighets sida.
I förslag till reglering de grundläggande fri- och rättigheternany av

i den finska grundlagen har rätten till utbildning formulerats så detatt
ankommer på den offentliga makten tillgodose rättighetenatt
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lyderföreslagna stadgandetkommittébetânkande 1992:3. Det som
följer:

särskildaförmåga, fallenhet och sinahar enligt sinVar och en
låropliktutveckla sig.undervisning och Ombehov tillrätt att

stadgas lag.genom
kostnadsfri allmänbildande ochskall ordnaoffentliga maktenDen

påtillgångengrundutbildningyrkesmässig samt trygga annan
utbildning.yrkesmässig och högreallmänbildande,

frihetutbildningenshögsta ärkonstens och denVetenskapens,
tryggad.

på detenskilda. läroanstalter sättgrundaoch harVar ratt atten
istadgas lag.som

stycke för-religionsfrihet har föreslagitsstadgandetUnder ett omom
respekte-och fostran skallundervisningäldrarätten med lydelsen: I

och vårdnadshavarensrättigheterindividens övertygelse, barnsras
utveckling.för barnetsrätt att ansvara

9.3.3 Norge

föräldrarâtten elleringet stadgandegrundlagen finnsden norskaI om
till utbildning.rätten

9.3.4 Tyskland

Enligttill utbildning.inget stadgande rättGrundlagen innehåller om
tillsyn.skolväsendet står understadgas hela7 punkt l statensattart.

har rättvårdnadshavareartikel stadgarPunkt 2 i attattsamma
religionsundervisning. Sådanideltagandebarnetsbestämma över

offentligaordinarie läroämne i deenligt punkt 3undervisning är
4skolorna. punktundantag-för konfessionslösade Avskolorna med

tillför-privata skolor7 framgår vidare rätten upprättai att attart.
underkastadetillstånd ochmåste ha statligt ärPrivatskolorsäkras.

delstatslagama.
delstatsuppgift. Grund-i huvudsakLagstiftning i skolfrågor är en

olikadärför dekompletterasför skolväsendetlagens principer av
författningsbestämmelser.delstaternas

Österrike9.3.5

österrikisk deninnehåller ingen regelkonstitutionell rätt som ger
21statsgrundlagen denutbildning. 17 itill Ienskilde rätt art. av

grundrättig-undervisningsfrihet såsom1867 stadgasdecember enom
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het på skolväsendets område. Undervisningsfriheten skyddas i fyra
avseenden. 17Art. andra stycket medborgarna rätt fritt grundaattger
privata undervisnings- och uppfostringsanstalter. Stadgandet ger
dessutom förrätt vederbörande undervisa vid dessa anstalter.att
Artikeln innehåller inga närmare bestämmelser statliga bidrag tillom
privatskolor, erkännande betyg eller dylikt. Den praktiskaav
betydelsen rätten välja privatundervisningatt är därför inte såav stor.

erforderligaDen tillämpningslagstiftningen finns däremot i vanlig lag.
17Art. tredje stycket både medborgare och utlänningar rättger att

åtnjuta undervisning i hemmet. Sådan undervisning får enligt
grundlagen inte underkastas någon inskränkning. 17 fjärdeAv art.
stycket följer religionsundervisningen i skolornaatt skall ombesörjas

de erkända kyrkorna och religiösa samfunden. Av 17 femteav art.
stycket följer hela undervisningsväsendet ståratt under ledningstatens
och tillsyn.

9.4 Vissa konventioner Sverige anslutitsom

sig till

9.4 1 FN-konventioner

tillRätten undervisning behandlas i flera olika konventioner. Bak-
grunden till de olika konventionsbestämmelsema är 26 i FNart. :s
universella förklaring de mänskliga rättigheterna från 1948, variom
uttalas skall ha tillrätt undervisning.att skallDennaenvar vara
kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande
stadiema.

13 iArt. FN:s konvention ekonomiska, sociala och kulturellaom
SÖrättigheter 1971 :41 innehåller mycket utförliga bestämmelser om

till utbildningrätten och den skolundervisning på olika nivåerom
konventionsstatema skall inrätta. Artikeln inleds medsom en

programförklaring där konventionsstatema erkänner förrätten envar
till utbildning. säkerställandeFör denna förverkligas åtarrättattav
sig konventionsstatema bl.a. grundskoleundervisning skallatt vara
obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för undervisningalla, denatt

följer efter grundskolan skall tillgängligallmänt ochgörassom
åtkomlig för alla den undervisningenhögre skall görassamt att
åtkomlig för alla är lämpade för sådan undervisning.som

I punkt 3 13 stadgas vidare konventionsstatema förpliktarart. attav
sig respektera föräldrars och, i förekommandeatt fall, förmyndares
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inrättasskolor än demsina välja andraför barnfrihet att som av
tillförsäkra sina barnfrihetmyndighet, derasoffentlig ävensom att

står i överensstämmelseuppfostran,och moraliskareligiösaden som
övertygelse.med deras egen

också kommit till uttryckföräldrarätten harprincipSistnämnda om
politiskamedborgerliga ochkonventionpunkt 4 i FN:si 18art. om

sö 1971:42.rättigheter
1960 inom kon-undervisning UnescosfrågaI antogs ram enom

SÖ 1969:64. I konven-diskriminering i undervisningenvention mot
för sina barnskall haföräldrar rättprincipentionen nämns attatt

förutsättningskolorna, underde allmännaandra skolor änvälja att
uppfyllda,undervisningen ochbeträffande ärminimikravvissa att ge

står imoralisk uppfostran överens-religiös ochsina barn somen
övertygelse.föräldrarnasstämmelse med

Unesco-konventionen och FNzkonventionemaratificeringenVid av
beträffande föräldrarätten ellernågra förbehållSverige integjorde

varit under-härför torde hautbildning. Avgörandetillrätten att
objektiv ineutral ochreligionskunskap förutsattesivisningen vara

1251967:36 och 1971:trosuppfattningarolika prop.förhållande till
medgav frihet fullgöraskollagenden då gällande attattsamt

fristående skolor.godkändaskolplikten i
kommitté för desammanhang nämnas FN:si dettakanDet att

Finlandanledning klagomålmedrättigheternamänskliga motettav
etik i finskareligionskunskap ochobligatorisk undervisning ifann att

medborgerliga ochkonventionen18 iinte stredskolor mot art. om
undervisningenförutsättningrättigheter, underpolitiska att var

övertygelse.föräldrarnasrespekteradeobjektiv ochneutral och

Europakonventionen9.4.2

195220 till Europa-dentilläggsprotokollet2 i förstaI art. marsav
rättigheterna och demänskligaskydd för deangåendekonventionen

följande:stadgasfriheternagrundläggande

Vid utövandet denundervisning.tillmå förvägras rättenIngen av
uppfostran och under-frågapåtaga sig iverksamhet kanstaten om

tillförsäkra sinarespektera föräldrarnas rättvisning skall attstaten
överensstämmelsestår iundervisninguppfostran ochbarn somen

filosofiska övertygelse.religiösa ochmed föräldrarnas

föräldrarätten. I dettill utbildning ochbådeinryms rättenartikelnI
för sig.rättigheternade olikaföljande behandlas var
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utbildningtillRätten

utgått ifrån dethaVid utformningen bestämmelsen attsynes manav
fanns skolsystemvästeuropeiska redanalla berördai de ettstaterna

tillfredsställande grund-kvalitetomfattning ochsådan att enav
befolkningen. gälldeundervisning kunde erbjudas hela Detläggande

tillse deålägga inrätta skolordärför inte utan att attatt staterna att
Innebörden 2tillgängliga för alla.fanns gjordesskolor art.avsom

1968-07-23,språkmálen dombelgiskafrämst i de s.k.har prövats
antal föräldrar till barn idessa mål klagade8. ISer. No.A ett stort

i flam-i allmänhet bosatta denfranskspråkiga familjer, som var
olikaden belgiska lagstiftningenBelgien,ländska delen över attav

erhålla skol-omöjligt för dessa barngjorde det svårt ellersätt att
europeiska domstolen konstate-språket.undervisning på franska Den

tillträde till de undervisnings-2 första handrade i garanteraratt art.
denviss tidpunkt och i andra handexisterar vidanstalter gersom en

officiellttill någon formviss undervisning rättgenomgått avsom
undervisningen givit honom.kompetenserkännande den somav

undervisning ochomfångeti frågaDomstolen anförde att omavom
konventionen intesubventionera den skaparorganisera ellersättet att

Särskilt framhölls 2 inteförpliktelser.några särskilda att art. anger
tillförundervisningen skall lämnas rättenpå vilket språk att

anförde dockrespekterad. Domstolenundervisning skall attvara
innehållslös, den inte innebarundervisning skulle blitillrätten attom

påundervisning detskall hade skall åtnjuta den rätt att mottagasom
fall på de nationellaförekommandenationella språket eller i ett av

belgiska skolsystemettill detDomstolen kom slutsatsenspråken. att
enligt 2.undervisningkränkning tillinte innefattade rätten art.aven

det däremotskolundervisning, kanfrånnågon avstängsNär vara
föreligga i falletsådant brott ansågsEttfråga brottett mot art.om

48, där1982-02-25,dom Ser. No.Campbell och ACosans en
vägradeföräldrargrund hanspojke påskotsk accepteraattav-

undervisning.frånskolaga avstängdes-
gällertill undervisning baragenerell2 förstås så råttbörArt. att en

grundskoleundervisning ellerskolundervisningen, alltsålägreden
tillträdetundervisning får däremotfråga högremotsvarande. I om

iplatskompetenskrav ellersärskildabegränsas attgenomgenom
draförutsättningarelever med godahand beredsförsta att nytta av

2stridaansågs det inteundervisningen. Sålunda attmot art. en
till viss svenskinte erhöll tillträdeutbildningmed utländskperson
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utbildning pâ universitetsnivå kommissionens beslut den 10 oktober
1985 i mål 1165585.

2 också följaAv det föreligger principiellart. rättatt attanses en
inrätta privata skolor eller anordna privat undervisningannan
kommissionens beslut den 6 1987 i mål 1153385 Ingridmars
Jordebo Foundation of Christian Schools m.fl. Sverige. Manmot
kan också konstatera konventionsstatema 2 inte haratt art.genom
åtagit sig någon förpliktelse finansiera eller subventionera privataatt
skolor kommissionens beslut den 7 maj 1984 i mål 1020182 och
1020282 och den 11 december 1985 i mål 1047683 angående
svenska Waldorfskolor .

F öräldrarätten

Vid antagandet tilläggsprotokollet förklarade Sverige iav en
reservation, dels Sverige inte kan medge föräldrar rätt underatt att
hänvisning till sin filosofiska övertygelse för sina barn erhålla
befrielse från skyldigheten delta i delar de allmänna skolornasatt av
undervisning, dels befrielse från skyldigheten delta i deatt att
allmänna skolornas kristendomsundervisning endast kan medges för
barn med trosbekännelse än svenska kyrkans, för vilka till-annan
fredsställande religionsundervisning anordnad. Anledningenär till att
Sverige reservationen framkommer i 1953:32. dennaAvavgav prop.
framgår riksdagen 1950 1951och tagit ställning till frågoratt om
befrielse från morgonandakt och kristendomsundervisning i skolorna

1950:70prop. det svenska skolväsendets utveckling ochom prop.
1951:100 religionsfrihetslag. Gällande lagstiftning vid tidpunktenom
för reservationen således befrielse från skyldigheten deltagaatt attvar
i morgonandakt kunde uppnås för barn inte tillhörde svenskasom
kyrkan, befrielse från deltagande i kristendomsundervisningattmen
endast kunde beviljas för barn med trosbekännelse svenskaänannan
kyrkans, för vilka tillfredsställande religionsundervisning ordnad,var
och sålunda inte för barn stod utanför varje trossamfund. Enligtsom
då gällande skollag kunde barn inte heller medges befrielse från delar

skolundervisningen på grund föräldrarnas filosofiska över-av av
tygelser. Då dessa förhållanden inte ansågs förenliga med kon-
ventionens 2 kunde antagande denna inteart. ett oreserverat av
förordas.

det gällerNär tolkningen föräldrarâtten i 2 har flera fallart.av
prövats Europakommissionen och Europadomstolen. Det viktigasteav
avgörandet det danska måletär Kjeldsen, Busk Madsen och Pedersen
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dom 1976-12-07, 23 grundade sig på klagomål frånSer. No.A som
föräldrar den obligatoriska sexualundervisningenöver i danskaatt
skolor kränkte deras enligt 2 till deras inte skullerätt barnart. att
uppfostras på stred föräldrarnas religiösasätt ochett motsom
filosofiska framhöllövertygelse. Europadomstolen föräldrarsatt
religiösa och filosofiska åskådning måste irespekteras all detav
allmänna organiserad undervisning. Detta kan dock inte hindraanses

information eller kunskap religiösa filosofiskaoch spörsmålatt om
förmedlas i undervisningen under förutsättning pådetta skeratt ett
objektivt, kritiskt och pluralistiskt fårsätt. Staten under inga
omständigheter indoktrinera på strider föräldrarssättett motsom
åskådning. gällde den danska sexualundervisningen ansågNär det

sig indoktrinering.domstolen det inte rörde Undervisningenatt om
gick inte på skulle till visst sexuelltelevernaut att uppmuntras ett
beteende, och den hindrade inte föräldrarna vid sidan skol-att av

påundervisningen delgav barnen sin sexuella frågor. Såegen syn
undervisningen utformad kunde den därför inte stridasom var anses

fäste2 andra meningen. Domstolen i sammanhanget ocksåmot art.
vikt alternativ fanns möjlighet till undervisning ivid detatt ettsom

hemundervisning.privata skolor eller till
det tidigare nämnda fallet Campbell och prövades ocksåI Cosans

frågan skolaga förenlig med 2. Europadomstolen fann attart.om var
föräldrars uppfattning skolaga förkastlig korrektionsmetodatt var en

sådan filosofisk uppfattning måste respekteras enligt an.var en som
fallet för2. det aktuella hade barnen i fråga inte deI utsatts aga, men

gick i skola där användes, och redan det förhållandet deatten aga
riskerade drabbas därav enligt domstolens mening kränk-att var en
ning föräldrarätten.av

9.5 översikt gällande lagstiftningEn kort över

berör till utbildningrätten samtsom
föräldrarätten

9.5.1 Grundskolan

Enligt skollagen 1985:1100 anordnar det1 kap. l § allmänna ut-
gymnasieskolabildning i form grundskola och vissasamt mot-av

skolformer, nämligen särskola, specialskola ochsvarande sameskola.
kapitel stadgasI 2§ alla barn och ungdomar skall,attsamma

oberoende kön, geografiskt hemvist sociala och ekonomiskasamtav
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förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i offentligadet skolväsen-
det för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform

likvärdig, varhelst den anordnas i landet.vara
3 kap.I l § skollagen stadgas bam är bosatta i landet haratt som

skolplikt. Skolplikt enligt paragraf förrättmotsvaras samma av en
barn ungdom fåoch utbildning inom offentligadet skolväsendet.att

i allmänhetBarn har vanlig skolplikt fullgörasskall i grund-som
skolan 2 Särskild§. skolplikt har barn inte kan gå i grund-som
skolan på grund något handikapp. Sådan skolplikt skall fullgörasav
i särskola eller specialskola 3 får§. Samers barn fullgöra sin
skolplikt i sameskolan i stället för i grundskolan. Enligt 4 5kap. §
skollagen skall för och enligt denna lag har gå irätt attvar en som
grundskolan hemkommunen sörja för sådan utbildning kommer tillatt
stånd. Vidare skall enligt 4 kapitel utbildningen§ i grund-samma
skolan avgiftsfri för eleverna skall de kostnad hasamt utanvara
tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel som
behövs för tidsenlig utbildning. verksamheten fårI dock före-en
komma inslagenstaka kan föranleda obetydlig kostnad försom en
eleverna. Enligt 6 varje§ är kommun skyldig vid utformningenatt av
sin grundskoleverksarnhet beakta vad för eleverna är ändamåls-som
enligt kommunikationssynpunkt. kommun fårIngen organisera sinur
grundskola så någon elev grund skolgången behöver boatt av
utanför det hemmet. härifrån får dock för-Avsteg görasegna om
hållandena âr så speciella det framstår orimligt kommunenatt attsom
anordnar skolgång på sådant elevensätt kan bo kvar i hemmetatt
under skolgången. Vid denna bedömning skall särskild vikt fästas vid
elevens ålder. Enligt 7 hemkommunen vidare§ är skyldig sörjaatt
för det för ieleverna grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts,att

sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande-om
fysiskt handikapp hos elev eller någon särskild omstän-na, en annan

dighet. Hemkommunens skyldighet omfattar dock inte sådana elever
väljer gå i grundskola än den kommunenattsom en annan som

skulle ha placerat dem heller hemkommunenInte är skyldigannars
ordna skolskjuts för elever väljer i kommunsatt attsom annanen

grundskola. För dessa elever skall dock den mottagande kommunen
sörja för kostnadsfri skolskjuts inom den kommunen. För denna kost-
nad har mottagande kommunenden till ersättning frånrätt elevens
hemkommun. elev till följd skolgången måsteNår bo utanfören av
det hemmet, hemkommunenskall för elevenatt utan extraegna svara
kostnader får tillfredsställande förhållanden.
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9.5.2 Särskola och specialskola

Utbildningen i särskolan syftar till psykiskt utvecklingsstördaatt ge
barn och ungdomar till varje elevs förutsättningar anpassaden
utbildning så långt det möjligtär den imotsvararsom som ges
grundskolan och gymnasieskolan. Utbildningen i specialskola syftar
till barn och ungdomar med synskada, dövhet, hörselskadaatt ge
eller talskada till varje elevs förutsättningar anpassad utbildningen

så långt det möjligtär den utbildning imotsvararsom som ges
grundskolan.

Enligt 6 kap. 5 § skollagen skall för och har rått gåattvar en som
i särskolan hemkommunen sörja för sådan utbildning kommer tillatt
stånd. Utbildningen skall avgiftsfri, eleverna skall ha tillgång tillvara
böcker, skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel kostnadutan

kommunenär skyldig anordna kostnadsfri skolskjutssamt och såatt
långt det möjligtär organisera särskolan så ingen elev bliratt tvungen

bo utanför det hemmet på grund skolgången 4att och 6 §§.egna av
Utbildningen i specialskolan skall bedrivas vid flera särskilda

enheter regeringen meddelar föreskrifter Enligt 7 kap. 4 §som om.
skollagen skall utbildningen avgiftsfri, eleverna skall utanvara
kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra
hjälpmedel skall för eleverna kostnadsfrittsamt staten attsvara
erhåller erforderliga och för eleverna kostnaderatt utan extraresor
får tillfredsställande förhållanden de måste bo utanför detom egna
hemmet.

9.5.3 Gymnasieskolan

Gymnasieskola sådanår utbildning inom det offentliga skolväsendet
för chbarn ungdom år avsedd påbörjas ungdomar efterattsom av
avslutad gmndskoleutbildning eller motsvarande fram till och med det
första kalenderhalvåret det år de fyller tjugo år. 5Enligt kap. 3 §
skollagen skall utbildningen i gymnasieskolan delsutgöras ut-av
bildning nationella omfattar årskurser, delstreprogram, som av
utbildning på specialutformade också omfattar treprogram, som
årskurser, dels utbildning på individuellasamt av program.

5 kap. 5 framgår§ varjeAv kommun är skyldig erbjudaatt att
utbildning på nationella för samtliga de ungdomar iprogram
kommunen förutsatt de har gått grundskolanatt utsom avses ovan,
och inte tidigare genomgått utbildning på nationelltett program.
Erbjudancet skall omfatta allsidigt urval nationellaett av program.
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gymnasieut-13 skyldig erbjudavidare enligt §Kommunen år att
individuellaspecialutforrnade ellerbildning i form av program

på något nationelltelever inte har tagits inför deprogram som
program.

behörigaföreskrifter urval mellanRegeringen får meddela om
5 15sökande enligt kap. § skollagen.

avgiftsfri ochframgår utbildningen skall5 kap. 21 §Av attatt vara
böcker, verktyg och andraskall kostnad ha tillgång tilleleverna utan

skall hålla sigfår dock besluta elevernahjälpmedel. Kommunen att
får också förekommahjälpmedel. verksamhetenmed enstaka Iegna

obetydlig kostnad för eleverna.inslag kan medföraenstaka som en

vuxenutbildning9.5.4 Kommunal

grundläggandevuxenutbildningen bestårkommunalaDen vuxenut-av
påbyggnadsutbildning ochgymnasial vuxenutbildning ochbildning,

5 utbildningen i komvuxskollagen. Enligt skallregleras i ll kap. §
läromedel får kommunen bestämmaavgiftsfri. Såvitt gäller m.m.vara

bekostnadanskaffas eleverna självahjälpmedlen skallatt egenav
anskaff-avgifter högst kommunenseller erbjudas motsvararmot som

vuxenutbildningenBeträffande den grundläggandeningskostnader.
kommuninnevånare vill haförvarje kommun deatt somansvarar

varje kommuninnevånare rättfår det. Enligt 11 kap. 10 harsådan §
kalenderår fyller 20från med det hani sådan utbildning ochdeltaatt

uppnås i grund-färdigheter normaltår han saknar sådana somom
grundläggande vuxenutbildninghar delta iskolan. Den rätt attsom

undervisning i kommundelta i sådanhar rått att omen annan
vuxenutbildning skall kommunenutbildningen finns där. Annan

delta i utbildningenkommuninnevånare behörigerbjuda. Varje är att
behörighetsvillkor urvalFöreskrifter ochvissa villkor.under om

meddelas regeringen.mellan sökande av

9.5.5 Högskola

och dels kommunal regi.Högskoleutbildning finns i dels statlig
1977:218 hög-högskolelagen ochHögskoleutbildningen regleras av

977:263.skoleförordningen 1
kravhögskoleutbildning gäller delstillträde till grundläggandeFör

fall på särskild behörighet.behörighet, dels i de flesta kravpå allmän
får begränsade. Vissautbildningsplatser utbildningAntalet till varaen
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regler finns för urval baserade på betyg från gymnasieskola eller
komvux eller på resultat högskoleprovet.av

9.5.6 väljaRätt skola den offentligaänatt annan

Enligt 9 kap. 1 § skollagen får skolplikten fullgöras i friståendeen
skola, skolan är godkänd för ändamålet. Godkännande för vanligom
skolplikt skall meddelas, skolans utbildning kunskaper ochom ger
färdigheter till och nivå väsentligen de kunskaperartsom motsvarar
och färdigheter grundskolan förmedlar och skolan iäven övrigtsom

Ärendenväsentligen grundskolans allmänna mål.motsvarar om
godkännande prövas Statens skolverk.av

För fristående skolor, godkändaatt är för vanlig skolplikt,ge som
förutsättningar verka på i villkoratt destort sett samma som
kommunala grundskolorna, skall de fristående skolorna enligt 9 kap.
4 § skollagen tilldelas medel för verksamheten elevernasa av
hemkommuner. För varje elev skall lämnas beloppett motsvararsom
den genomsnittliga kostnaden elev i hemkommunens grundskolaper
på det stadium eleven tillhör. Vid tilldelningen får kommunensom
göra avdrag med högst 15 den framräknade genomsnitts-procent av
kostnaden, då kommunen har kostnader för exempelvis hemspråks-
undervisning, Skolhälsovård och Skolskjutsar, något de friståendesom
skolorna inte har skyldighet anordna. Reglerna torde innebäraatt att
de fristående skolornas behov elevavgifier kommer minska ochattav
därmed öppnas den ekonomiska möjligheten för fler väljaatt en
fristående skola.

Enligt skollagen kan också skolplikten fullgöras enskildgenom
undervisning. 10Av kap. 4 § framgår skolpliktigt barn skallatt ett
medges fullgöra skolplikten påatt sätt än i skol-annat som anges
lagen, det framstår fullgott alternativ till den utbildningettom som

står barnet till buds. Behov insyn i verksamheten skallsom annars av
kunna tillgodoses.

9.5.7 väljaRätt undervisning står iatt en som
överensstämmelse föräldrarnasmed religiösa och
filosofiska övertygelse

Som redogjorts för under avsnitt 9.5 .6 kan föräldrar välja placeraatt
sina barn i fristående skola meddelar undervisningen som en som
står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska
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profil. Omkristenskola medväljaövertygelse, attt.ex. engenom
deskolan kanoffentligaigå densina barnlåterföräldrar däremot

skolämne.visstfrånbefriasskallbegära barnenregel inte ettattsom
frånbefriasderas barnexempelvis inte kräva attFöräldrar kan att

åberopan-underbiologiundervisninghistorieundervisning elleridelta
tillhållningavvisandehistorieuppfattning ellermarxistiskasinde av

finnsreligionsundervisningenSåvitt gällerutvecklingslära.Darwins
från denna.befrielseförvillkoruppställt vissaskollagenemellertid i

på begäranelevskollagen123 kap. §gäller enligtSåledes att aven
delta iskyldighetenfrånbefriasskall attvårdnadshavare annars

särskildatillmed hänsyndetverksamheten,iobligatoriska inslag om
andraEnligtdeltar.elevenrimligt krävaomständigheter inte är attatt

under-frånmedgesbefrielse alltidparagraf skallstycket samma
trossamfund,tillhörelevenreligionskunskap,visning i ett somom

under-ombesörja sådanställei skolanstillståndregeringenshar att
befrielsei denna. Begäranhan deltarvisaroch elevenvisning, att om

överklagasfårbeslutderasskolan ochförstyrelsenskall prövas av
till kammarrätten.

religionsundervisning ärmeddelatillståndfåttTrossamfund attsom
mosaiska för-och vissakyrkanmuslimskakyrkan,romersk-katolska

SverigeiEvangelisk-Lutherska kyrkansamfundetsamlingar. När
varefterbegäran,avslogs dennatillstånd, ettmotsvarandebegärde ett
mänskligaför dekommissioneneuropeiskatill denklagomål ingavs

interegeringensvenskaden attFråganrättigheterna. genomvar om
föräldrarnaskränkthadeskollaggällandeenligt dåtillståndmeddela

överensstäm-stod iundervisningsina barntillförsäkrarätt att somen
fråganhandandraövertygelse. Ireligiösaföräldrarnasmelse med var

svenskadenomfattadesbeslutregeringenssvenskahuruvida av
9.4.2.avsnittEuropakonventionen se2 itillreservationen art.

barnregeringenemellertidmedgavhandläggning attmåletsUnder
deltagandebefrias frånskulletrossamfundifrågavarandetillhörande

med stödintemeddeladesBeslutetskolundervisningen.deli denna av
regeringenpraxismedi enlighetskollagen utan gavsomenav

ellersärskilda barnfördispensermeddelamöjlighet grupper avatt
676.664 och14Yearbookbarn s.

blandstatsrådetföredragandeuttaladeskollagentillförarbetenaI
198586:10123 kap. § prop.innebördenföljande s.annat avom

89:

frånmedgesalltid skallbefrielseinnebärl2Regleringen i § att
omständighetersådanaunderreligionskunskapundervisning i som
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i paragrafens andra stycke. inte sådanJag attanges anser en
överflödig hänvisning tillbestämmelse kan medutmönstras attsom

objektiv.skolans undervisning i religionskunskap I bestämmelsenär
nämligen den tillhör sådantligger respekterandeett att ettav som

prägladtrossamfund får religionsundervisning ärsom av sam-en
fundets tro.

i regleringen i förstaAndra stycket ingår del den allmännasom en
innebär inte skall behöva deltastycket. Den regleringen elevatt en

vissa i det hela för eleven mindre viktiga inslag i utbild-i stora
ningen, det med hänsyn till särskilda omständigheter framstårom

finnasorimligt eleven deltar. bör alltsåkräva Det ettatt attsom
för befrielse från inslag meningslösa för elevenärutrymme som

skall uppnåsdärför han redan väl behärskar detänatt mer som
utmanandemed inslaget och från inslag kan upplevas motsomsom

bakgrund elevens speciella inställning och hemmiljö. Det sägerav
medbestämmelse detta slag skall tillämpassig självt att en av

återhållsamhet.

överväganden9.6

i 2utbildning för närvarande inskriven l kap. § RFRätten till är som
för det allmännasmålsättningsstadgande. stadgandet uttryckett ger

önskar.erbjudas den utbildning demedborgarna skallsträvan att
uppställaenskilde dock inteutbildning kan denNågot krav på vissen

stöd målsättningsstadgandet.med av
avgörandefir den enskildeTillgången till utbildning är av

funnitvi därförvälfärd. kommittén harbetydelse för dennes Inom att
i formskydd i grundlagenutbildning bör starkarerätten till ett avges

få innebördenstadgande börrättsligt bindande garanti. sådantEtten
tilltillgångdet ålägger det allmänna ut-garanteraattatt envar

inte få innebärasådant stadgandeEmellertid kanbildning. attett
utbildning;formervillkorslös till allafå rättskulle avenenvar
tillgång påsyfte ochutbildningenstillträde betingadevillkor för av

denutbildningminiminivå påvissfå uppställas. Enplats måste som
grundläggandedenemellertidtillovillkorlig rätt ärenskilde habör en

därförföreslårVigrundskolan.i attskerskolundervisningen som
varjeförrättformulerasutbildningtillstadgandet rätten ensomom

skola.i allmänutbildninggrundläggandekostnadsfritt erhållabarn att
följergrundskoleutbildningtillRättigheten den rättmotsvaras somav

den nuvarande skollagen.av
tillålderskolpliktig rättbarn iSyftet med stadgandet allaär att ge

grundskoleutbildning. Avsikten intefri är att garantera personer som
utbildning.till sådanbefinner sig inom skolpliktig ålder rättinte

förutbildninginnefattar också till grundläggandestadgandet rätten
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undervisning i särskola eller specialskola i ställetelever behöversom
för vanliga grundskolan.i den

föreslagna stadgandet till utbildning ålägger samhälletDet rättenom
ordna undervisning. syftar bestämmelsen inte tillDäremotatt att

fria Skolmåltider,den enskilde har till skolmaterialrättgarantera att
eller skolskjutsar. förmåner regleras i gällande skollag ochDessa är
exempelvis beträffande skolskjutsarna inte undantagslösa. Något

förmåner bör således inte föras instadgande omfattar dessaävensom
i grundlagen.

givetvis vikt för den enskilde han kan erbjudasDet år stor attav
utbildning den grundläggande. allmännaäven än Det strävarannan

således efter medborgarna skall ha tillgång till högreävenatt
utbildning, framförallt alla sökande till gymnasieskolan skallatt

Enligt skollagen åliggerberedas sådan undervisningsplats. det
gymnasieutbildning efterkommunerna anordna de sökandesatt

ovillkorlig till viss gymnasieutbildning kanönskemål. Någon rätt en
dåenskilde eleven dock inte ha, skollagen medger urvalden sägas

sökande till de olika gymnasieutbildningama. Vadmellan behöriga
till sådangäller högskoleutbildning så uppställs för tillträde utbildning

på allmän behörighet och i de flesta fall även särskild behörig-krav
Utbildningsplatsema begränsade varför urval skerhet. är att av

tidigare anförts kan därför inte rättsligt bindandesökande. Som ett
till utbildning omfatta högre utbildning.stadgande rätten ävenom

det åläggas skyldighetenEmellertid bör i grundlagen allmänna att
utbildning grundskoleutbildning.anordna högre ån Detta böräven

till uttryck i stadgandet till utbildning.också komma rättenom
det allmänna skall även för högreInnebörden bör att attsvaravara

utbildning finns.
har anknytning till till utbildningEn rättighet nära rätten ärsom

förföräldrarätten i dess betydelse rätt föräldrar bestämma överattav
skolgång. Diskussionen kring föräldrarätten i vårt land harsina barns

kring för föräldrar fritt få bestämmafrämst sig rättenrört att om
uppfostran och utbildning i enlighet med sin religiösa,barnens

övertygelse. rättighetmoraliska och filosofiska Detta är en som
internationella konventioner.åtnjuter skydd i flera Som närmare

för i betänkandet Del avsnitt 7 Europakonventionenredogörs B om
reservation gjordes 2har vi kommit fram till denatt mot art.som

framstår2 föräldrarâtten i konventionenstycke numera somom
därför bör återkallas. Föräldrarätten kommer såledesöverflödig och

föreslår konventionen med slopandeden inkorporering avgenom



Föräldraränen och till utbildning 195SOU rätten1993:40

reservationen till positivt uttryck i svensk Någotkomma rått.attav
skål dessutom införa särskilt stadgande förâldraråtten iatt ett om

emellertid inte funnit. Vi således integrundlagen har vi lägger fram
något förslag härom.





SOU 1993:40 197

10 tillRätten liv

10.1 Inledning

Frågan rätten till liv skall grundlagsskydd har övervägtsom ges av
kommittén. Denna fråga har inte behandlats tidigare utredningar.av

1974Genom års regeringsform infördes dock stadgandeett om
förbud dödsstraff KU 1973:26, rskr. 265, KU 1974:8,mot rskr. 19.
Stadgandet återfinns i dag i 2 kap. 4 § RF och innebär införandeatt

dödsstraff såväl i fredstid i krig förbjudet.ärav som

10.2 Grundlagsskyddet i vissa andra länder

Danmarks och Norges grundlagar innehåller inget stadgande om
rätten till liv. heller finns något stadgande i grundlagama om
förbud dödsstraff.mot

I den finska regeringsformen 6lyder första stycket§ följer:som
Varje finsk medborgare tryggad enligt lag till liv, åra,vare
personlig frihet och gods.

I lagförslag till ändring den finska regeringsformen harett rättenav
till liv kommit behållas i 6 med följande§ lydelse: Var ochatt en
har rått till liv personlig trygghet och integritet. Ingen får dömassamt
till döden, eller förutsättas behandling kränkertorteras annan som
människovärdet. betänkandetI till lagförslaget har konstaterats att
den föreslagna lydelsen inte står i strid med tillåtande abortav
kommittébetänkande 1992:3.

denI tyska grundlagen stadgas följande i 2 andra stycket:art.
Envar har till liv ochrätt kroppslig integritet. Den personliga
friheten är okränkbar. I dessa rättigheter får endast intrånggöras på
grundval lag. I 102 stadgas vidare: Dödsstraffet årart.av en
avskaffat. Inskrånkningar i rätten till liv får ske på grundval lag.av
Vid alla inskränkningar måste strikt beaktas ingreppets intensitetatt
skall stå i rimligt förhållande till ingreppets syfte och tänkbaraett
resultat. påIngrepp grundval nödvåmsregler eller bestämmelserav
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inte grundlagen,strider såledespolisens användning motav vapenom
proportionalitetsprincipen beaktas.såvida

bestämmelsersaknarösterrikiska grundlagamanationellaDe om
österrikiska förbundsför-85 dentill liv. Imänniskans rätt art. av

avskaffat.dödsstraffet förförklaras emellertidfattningslagen

Sverige anslutitkonventioner10.3 Vissa som

sig till

FN-konventioner10.3.1

rättigheterna från 1948mänskligauniversella förklaring deI FN:s om
personligfrihet ochtill liv,3 har rättuttalas i envarart. att

säkerhet.
ekonomiska, sociala ochinternationella konventionI FN:s om

följande:i 12 bl.a.från 1966 stadgaskulturella rättigheter art.
fysisktför såväl ierkännerKonventionsstatema rätten att somenvar

konventions-uppnåeliga hälsa.avseende åtnjuta bästa Avpsykiskti
denna skallfullo förverkliga rättåtgärder för tillvidtagna attstaterna

minska foster- ochnödvändiga förinnefatta sådana, är attsom
utvecklingfrämja sunda ....spädbarnsdödlighet barnetssamt

politiskamedborgerliga ochinternationella konventionI FN:s om
Varje6 punkt 1 följande:1966 stadgas irättigheter från art.

skyddasskallinneboende till livet. Denna rättmänniska har rätten
artikelliv.godtyckligt sitt Iskall berövaslag. Ingen sammagenom

dödsstraffet,avskaffatharstadgas följande: Ipunkt 2 stater, som
enlighetallvarligaste brotten iför dedödsdom avkunnas endastmå

Vidareför begående.gällde vid tiden brottetsmed lag, somen
skallföljande: Dödsdom5 artikeli punktstadgas av-samma

18 år och skallunderbegångnakunnas för brott av personer
kvinnor.havandeverkställas mot

föredragandeuttaladeratiñcering konventionernaSverigesVid av
hafår1971:125 konventionsstatemabl.a.statsrådet i att ansesprop.

tillämpningen konventions-tolkningen ochrörelsefrihet vidviss aven
till sinden inhemska rättenavgörandebestämmelsema. Det var om

konventionsbestämmelsema.medsyftning Överensstämdeallmänna
Överensstämdefann således svensk rättföredragande statsrådetDet att

konventionsbestâmmelsema.med
barnetskonventionSverige ratificerat FN:sharSlutligen om

SÖ kraft den 2Konventionen trädde i1990:20.1989rättigheter
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september 1990. Tillträdet till konventionen föranledde inga änd-
ringar i gällande svensk lagstiftning.

10.3.2 Europakonventionen

I Europakonventionen stadgas i 2 följande:art.

Envars till livetrått skyddas lag. skallIngen avsiktligengenom
bliva berövad livet till verkställandet domstols dom i fallutom av
då han dömts för brott, enligt lagen belagtär med sådantsom
straff.
2. Berövande livet skall icke hava skett i strid dennamotav anses
artikel, det följdnär är våld, absolut nödvändigten av som var

föra försvara någon olaglig våldsgärning;att mot
b för verkställa laglig arrestering eller för hindra någonatt att som

lagligen berövadär sin frihet undkomma;att
vid lagligenc vidtagen åtgärd till stävjande upplopp ellerav
uppror.

Skyddet för livet enligt Europakonventionenär inte absolut. Sålunda
dödsstraff inte oförenligtär med konventionen. Vidare ianges

artikeln situationerantal då berövande livet inte skall haett av anses
skett i strid med denna artikel. I praxis har artikeln denansetts ge
enskilde skydd och dess exempelvis polisett gentemot staten organ,
och militär, såväl uppsåtligt ouppsåtligt dödande.mot som

10.4 Gällande svensk rätt

Dödsstraffet avskaffades i fredstid 1921 och för krigsförhâllanden
med verkan från den 1 juli 1973. Förbudet dödsstraff ärmot som
tidigare nämnts grundlagsfäst 2 kap. 4 § RF.genom

3 brottsbalkenRätten till liv skyddas reglerna i kap.genom om
straff för brott liv och hälsa.mot

berörs också lagstiftning livets början och slut.Rätten till liv av om
princip fri abort foster1974:595 medges iEnligt abortlagen av

havande-tolfte havandeskapsveckan. Harfram till utgången denav
på kvinnansfår abort företastid tolv veckorskapet pågått längre än

skälmedicinskautredningbegäran det efter konstateras attom
föreligger abort.mot

vilketdiskuterades längeför livetNår det gäller slutpunkten
Sverige höllkriterium för tillämpas. Idödens inträde borde mansom

1987ändradelänge fast vid det traditionella hjärtdödskriteriet, men
ståndpunkt. Enligt lagen 1987:269 kriterier för bestämmande avom
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människans död gäller människa död hjärnans samtligaår näratt en
funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort.

problematisk fråga tillåtligheten s.k.och gällerEn mera avannan
dödshjälp. Svensk tillåter i princip inte aktiv dödshjälp, dvs.rått

sjuk på dennes begärandödande obotligt eller medav personen
princip fastslagitsdennes samtycke. Denna har Högsta domstolenav

rättsfallet 1979 802.i NJA s.

Överväganden10.5

grundläggande de mänskliga rättigheterna tillDen är rättenmest av
står också främst i rättighetskatalogen såväl i univer-liv. FN:sDen

rättigheterna i FN-konventio-sella förklaring de mänskliga somom
medborgerliga och politiska rättigheter och i Europakon-nen om

därför tagit frågan stadgandeventionen. Vi har rättenettupp om om
den svenska grundlagen. Vi har emellertidtill liv skall införas i

lagstiftning de ställasfunnit befintlig väl krav kanmotsvararatt som
därför inte fram några förslag i denna del. Vii Vi läggerrättsstat.en

inkorporering Europakonventionen,vill emellertid framhålla att en av
föreslår betänkande, innebär till liv kommervi i detta rättenattsom

positivt uttryck i svensktill rätt.
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för rättighets-11 Formema

lagstiftningbegränsande

i regeringsformenregler11.1 Gällande

rättigheterna undantags-inskrivna fri- och äri 2 kap.Vissa de RFav
inte kande huvudi den meningen övereller absolutalösa tagetatt

grundlagsändring. rättigheterDeordning änbegränsas i genomannan
6, skyddetreligionsfriheten 1 §starka skyddåtnjuter detta ärsom

kulturelltpolitiskt, religiöst,åskådning itvång tillkännamot att ge
delta iskyddet tvångsådant hänseende,eller mot attannat samman-

menings-demonstration elleropinionsbildning eller iförkomst annan
trossamfund ellersammanslutning,tillhöra politiskyttring eller att

åsikts-skyddetför åskådning 2 §,sammanslutning motannan
kropps-dödsstraff skyddet4 §,registrering 3 förbudet§, motmot

framtvingapåverkan i syfteoch medicinskstraff attsamt mot tortyr
landsförvisning och5 förbudeteller hindra yttranden §, attmotmot

till domstols-7medborgarskap §, rättensitt svenskanågon berövas
retroaktiv lag-förbudetfrihetsberövanden 9vid §,prövning mot

förstatillfälliga domstolar ll §förbudetstiftning 10 § motsamt
stycket.

dvs.fri- och rättigheterna,övriga i 2 kap. RFDe upptagna
demonstrations-mötesfriheten,informationsfriheten,yttrandefriheten,

kroppsliga1-5, skyddet för denföreningsfriheten l §friheten och
4-5 skyddeti §§avseendenandra änintegriteten i samtsom anges

kommunikationtill förtroligintrång i rättenhusrannsakan ochmot
riketrörelsefriheten inomfrihetsberövande6 skyddet§, samtmot

offentlig förhandlingtill8 rättenlämna detta §och rätten samtatt
vissa förut-däremot underandra stycket, kandomstol 11vid §

får12 första stycket RFEnligt 2 kap.inskränkas. §sättningar
lag.ske Dettafri- och rättigheter baradessabegränsningar genomav
garantierdärigenom erhållsmedmotiveratspå lagform harkrav att

ochföremål för denbegränsning blirför varje sådanatt noggranna
med sig.lagstiftningsform förnorrngivning ibehandlingallsidiga som

i dessa fallobligatorisk. ärlagformen Detemellertidtvå fallI är



202 förFormerna rättighetsbegrdnsande lagstiftning SOU 1993:40

tillräckligt riksdagen i stället för själv utforma regeln i lagatt att- -
regeringen bemyndigande härtill. falletDet gäller inskränk-ger ena

ningar i yttrandefriheten formi förbud för någon sådantattav yppa
han har erfarit i allmän tjänst eller under utövande tjänste-som av

plikt. andra falletDet gäller regeringens möjlighet med stödatt av
bemyndigande i lag meddela föreskrift lag inär ämneom som anges
i 8 7 förstakap. § stycket 9och § RF skall börja eller upphöra att
tillämpas.

Förutom det principiella kravet på lagform för inskränkning någoni
de angivna fri- och rättigheterna gäller enligt 2 kap. 12 § andraav

stycket begränsning fårRF dessa endast för tillgodosegörasatt attav
ändamål godtagbart iär demokratiskt samhälle. Begränsningettsom
får aldrig gå vad nödvändigtutöver är med hänsyn till detsom
ändamål har föranlett den och heller sträcka sig så långt attsom
den hot den fria åsiktbildningenutgör såsom folkstyrel-ett mot en av

grundvalar. Begränsning får heller inte enbart pågöras grundsens av
politisk, religiös, kulturell eller sådan åskådning. Vidare blirannan
för varje begränsning de allmänna förbudenäven diskrimineringmot
i 15-16 tillämpliga. dessa§§ Utöver allmänna föreskrifter finns i 13-
14 ytterligare specialregler§§ inskränker möjligheterna attsom
begränsa de positiva opinionsfrihetema. Sammantaget kan sägas att
dessa regler innebär regeringen måste redovisa syftetatt noggrant

varjemed förslag till begränsning någon fri- och rättighet för attav
tillräckligt underlag skall finnas för den prövning föreskriven.ärsom

För vid behov tvinga fram ytterligare övervägandenatt noggranna
med möjlighet till mellanliggande offentlig debatt föräven atten men
främja möjligheterna till politiskt samförstånd finns i 2 kap. 12 §
tredje stycket RF regler särskilt förfarande vid rättighetsbe-ettom

lagstiftning.gränsande Reglerna innebär i korthet förslag till lag,att
angår begränsning sådan fri- eller rättighet över huvudsom av som
kan begränsas, påskall yrkande lägst tio riksdagsledamötertaget av

vila hos riksdagen i tolv månader från det det beredande utskottetatt
sitt betänkande i ärendet. förslaget vid omröstningOm iavgav

femkammaren får stöd sjättedelar de röstande, är det dockav av
omedelbart. förslag vilatEtt har tolv månader skallantaget som

därefter anmälas i kammaren det beredande utskottet med ett nyttav
betänkande. omgångI denna skall förslaget enligt vanligaprövas
regler, dvs. det kan majoritet.med enkelantas
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11.2 behandlingtidigareFrågans

för16 stadganden visst skyddregeringsform innehöll i §1809 års om
ochInnebörden 16 oklarkonungen. §den enskilde gentemot varav

åsikt band 16styrka. Enligt §det gällde skyddetsOmtvistad när en
styrande makten, deinnehavare denendast konungen samtavsom

uppfattningEnligtlydde under honom.myndigheter en annansom
inte bara i nyssnämnda hän-paragrafen bindande för konungenvar

administrativaekonomiska ochvid utövandet denseende ävenutan av
regeringsform tillerkände honom,1809 årslagstiftningsmakt, som

samfälltskeddeinte vid sådan lagstiftning,däremot som genommen
meningsriktning slutligenriksdag. tredjeoch Enbeslut konungav

normerande förparagrafen avsåggällandegjorde attatt vara
lagstiftare samfällt med riks-egenskapockså i hanskonungen av

dagen.
i 1809 års regerings-maktfördelningsprinciper avspegladesDe som

pånormgivningsmakten uttryck i dennafrågaform sig i atttog om
Huvuddelen denoch riksdag.fördelades mellan konungolika sätt av

konung regeringskulle ske beslutnormgivningencentrala avgenom
upphävdesändrades ellerförening. Grundlag stiftades,och riksdag i

val tillVidare skulletvå riksdagars beslut.konungens och nyagenom
två riksdagsbesluten.mellan deriksdagen äga rum

granskning iunderkastatshade vissa lagförslagSedan gammalt en
fickriksdagen. Granskningende lades fram isärskild ordning innan

på dom-fastare former och lades Högstaregeringsformi 1809 års
Lagrådet,1909 det då inrättadegranskningstolen. övertogsDenna av

domstolen och Rege-frånledamöter Högstasammansattes avsom
tingsrätten.

rad1941:20 föreslogTingstenska utredningen SOUDen att en
regle-medan den närmareskulle fastslås i grundlagenrättigheter

samfällt stiftad lag,regel skulle görasringen dessa genomav som
grundsats.fick kränka rättighetensdock intesom

behandlade Författningsut-regeringsformsitt förslag tillI ny
grundläggande fri- och1963:16 och 17 deredningen ävenSOU

vidare enligtskyddet för dessa änOmfattningenrättigheterna. varav
styrka dockTingstenska utredningen. Skyddetsfrån denförslaget var

grundlags-rättigheterna krävdesinskränkningvarierande. För av
retroaktiv straftlagstiftning.förbudetändring endast i fråga motom

vanlig lag-kundei opinionsfrihetema görasinskränkningar genom
i omfattningi betänkandet inte sådanstiftning, enligt uttalandenmen
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vederbörande frihet inte längre kundeatt råda. Beträffandeanses
vissa rättigheter kunde dessa inskränkas lag eller med stödgenom av
lag beträffande andra rättigheter hänvisades endast tillsamt innehållet
i vanlig lag.

Stiftande grundlag skulle ske två beslut med mellan-av genom
liggande val till riksdagen. Om minst tredjedel riksdagensen av
ledamöter begärde det, skulle grundlagsstiftningsfråga underställas
folkomröstning i samband med detta riksdagsval. Samma regler skulle
gälla i fråga ändring eller upphävande grundlag.om av

Under remissbehandlingen 1965:2SOU riktades avsevärd kritik
utredningens förslag. Skyddet för demot medborgerliga fri- och

rättigheterna ansågs alltför eller opreciserat. Förslag tillsvagt
åtgärder kunde vidtas för stärka och precisera skyddetattsom
framfördes remissinstanserna. Rättigheterna borde utformasav mera
konkret och motiven ledning fir tillämpningen. Fler rättigheterge
skulle kunna absolut skydd. En möjlighetettges attannan var
grundlagen de ändamål för vilka inskränkningar i rättigheterangav
skulle få ske. tredjeEn väg anvisades i större utsträck-attsom var
ning kräva lagform för bestämmelser inskränkte rättigheterna.som
Slutligen fördes tanken fram inskränkningar skulle kräva beslutatt
med kvalificerad majoritet i riksdagen.

Genom beslut åren 1970-71 slopades den obligatoriska lagråds-
granskningen. I stället infördes fakultativ ordning, enligt vilkenen
regeringen fritt hade välja de lagförslag skulle remitterasatt ut som
till Lagrådet.

Grundlagberedningen SOU 1972:15 vidgade ytterligare skyddet
för fri- och rättigheterna. I fråga skyddets styrka föreslogs attom
vissa fri- och rättigheter inte fick begränsas efterän ändringannat av
själva grundlagen, nämligen i fråga förbud tillfälligamotom
domstolar, retroaktiv lagstiftning, landsförvisning ochmot mot mot
berövande svenskt medborgarskap. I övrigt skyddet utformatav var
så inskränkningar i fri- och rättigheterna krävde lag, beslutadatt av
riksdagen i vanlig ordning. Undantag från detta krav fanns endast i
fråga föreskrift lag i visst ämne skulle börja eller upphöraatt attom
gälla. Riksdagen kunde nämligen bemyndiga regeringen eller denna
underordnad myndighet förordna härom. Grundlag skulle alltjämtatt
stiftas, ändras eller upphävas två riksdagsbeslut med mellan-genom
liggande val.

märkaAtt är förslaget byggde på kompromiss mellanatt ut-en
redningens ledamöter. Vissa ledamöter övervägde nämligen regelen
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lag begränsar fri- och rättigheterna på yrkandeatt som av en
minoritet i riksdagen skulle underställas folkomröstning alternativt att
sådan lag endast skulle kunna beslut med kvalificeradantas genom
majoritet.

Vid remissbehandlingen kritiserades förslaget då detta inte ansågs
tillräckligt förskydd fri- och rättigheterna. Vissa remissinstan-ettge

ansåg inskränkningar större betydelse borde kräva beslutatt iser av
den ordning gällde för grundlagsändring. Enligt andra remiss-som
instanser skulle det möjligt fler fri- och rättigheteratt ettvara ge
absolut skydd, dvs. de inte fick begränsas efterän grund-att annat
lagsändring.

Propositionen 1973:90 byggde i huvudsak på Grundlagberedningens
förslag. Departementschefen delade utredningens förslag rättig-att
hetsbegränsande lagstiftning skulle beslutas i vanlig lag.

Konstitutionsutskottet lämnade enigt betänkande, vilket bl.a.ett
innebar utredning skulle tillsättas med uppgiftatt övervägaatten ny
frågan krav på kvalificerad majoritet vid rättighetsbegränsandeom
lagstiftning KU 1973:26. I övrigt godtogs propositionens förslag,
vilket också riksdagen rskr 265, KU 1974:8, rskr 19.antogs av

Fri- och rättighetsutredningen 1975:75SOU avvisade tanken på
kräva riksdagsbeslut med kvalificerad majoritet föratt rättighetsbe-

gränsande lagstiftning. Utredningen anförde bl.a. grundlags-att
skyddet inte fick innebära någon förskjutning de politiskaav
maktförhållanden föranleds de demokratiska valen. Majori-som av
tetsprincipen grundläggande inslag i den politiska demokratin.ettvar

betänkandetI anfördes vidare det därför uppenbartatt attvar man
inte kunde fri- och råttighetsreglering under-acceptera en som
minerade det parlamentariska därhän olika minoriteter tittsystemet att
och kundetätt de politiska besluten. ordningEn med kvalifice-styra
rad majoritet för fri- och rättighetsinskränkningar stod alltså enligt
utredningen i dålig överenskommelse med grundläggande demokra-
tiska principer. Därtill kom sådan ordning inte någonatt en var
adekvat metod skydda fri- och rättigheterna eftersom den inteatt var
något hinder beslut bakom vilka stod riksdagsmajoriteter.mot stora

Utredningen anförde vidare de principiella invändningaratt som
anförts med kvalificerad majoritet gjorde sig medmot ett system
ungefär styrka gällande i fråga andra former särskildsamma om av
procedur för lagbeslut begränsar fri- och rättigheterna, t.ex.som en
ordning innebar riksdagsminoritet kunde framtvingaatt ettsom en
längre uppskov sådantmed beslut.ett
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medel riksdagensrättighetsutredningen valdeFri- och att styrasom
materiell metodfri- och rättigheternabeslut begränsningar enavom

påRättighetsskyddet förstärktesförening med judiciellt skydd.i ett
rättigheterregeringsformens tidigare undantagslösaolika Tillsätt.

rättigheter inte heller kunde begränsasfogades följande utansom
åskådning,tvång till kännagrundlagsändring; skyddet mot att ge

opinionsbildningför tvångtvång delta i sammankomst etc., attatt
skyddetåskådningssammanlutning,tillhöra trossamfund eller annan

Övrigakroppsstraff fri-åsiktsregistrering skyddet etc.samt motmot
opinionsfrihetema,de viktigaste de s.k.och rättigheter, vilka ärav

lag. Möjlig-liksom tidigare endastkunde begränsas genommen
inskränktes på flerarättighetsbegränsande lagarbeslutaheterna att om

för ändamålfick begränsning endastdet första görassätt. För som
ficksamhälle. Vidare be-i demokratisktgodtagbara ett envar

tillnödvändigt med hänsyngränsning aldrig gå vadutöver som var
och den fick heller inte sträckaändamål hade föranlett dendet som

åsiktsbildningen.den friaså långt den utgjorde hotsig ett motatt
åskådning, eller könpå grundFörbud diskrimineringmot rasav

rättig-för de begränsningsbaraockså led i skyddetingick ettsom
dessa fickopinionsfrihetema gällde därutöverfrågaheterna. I attom

i specificeradesärskilt viktiga, till viss del lagenendast förbegränsas
rättigheterna bestod iför fri- ochjudiciella skyddetintressen. Det att

lagfästes.existerande lagprövningsrättenredan i praktikenden
Bl.a. påyrkade ledamö-fogat 23 reservationer.Till betänkandet var

rättighetsbe-Folkpartietsamlingspartiet ochfrån Moderata attterna
opinionsfrihetema, skydd försåvitt gälldegränsande lagstiftning,

fall deni samlingspartietskommunikation och Moderataförtrolig
kvalificerad majoritet.medföräldrarätten, skulleföreslagna antas

obligatoriskskulleCenterpartiet yrkade Lagrådets hörande görasatt
lagstiftning.rättighetsbegränsandeavseende

departementschefen med197576:209 avvisadeI propositionen
medFri- rättighetsutredningen metodenochargumentsamma som

lagstiftning.rättighetsbegränsande Hanmajoritet vidkvalificerad
principiella skäl talar89: Starkaanförde bl.a. följande s. mot ett

oförutsebar ochriksdagsminoritetermedför attsystem avsom
anspråk kontrolleraframträda medskiftande sammansättning kan att

enligthandlande. böri riksdagsmajoritetens Detdet grundlagsenliga
auktoritativanågon tvekan denuppfattning aldrig få rådamin attom

riksdagen beslutar lagbli aktuell närgrundlagstolkning kansom
förklarade departe-majoritet.på riksdagens Däremotankommer
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mentschefen, med anledning Centerpartiet väckt motion, attav en av
han inte helt främmande för tanken på särskilda regler vissvar om
tidsutdräkt mellan förslag och beslut. Sådana bestämmelser skulle
förbättra riksdagens möjligheter underkasta lagförslagatt en nog-

prövning bakgrund bland synpunktermot annatgrannare av som
kunde ha framförts i den allmänna debatten. Frågan dockvar
komplicerad och departementschefen förordade spörsmålet gjordesatt
till föremål för ytterligare utredning. I övrigt anslöt sig regeringen i

till Fri- och rättighetsutredningensstort förslag tillsett förstärkning
fri- och rättigheterna.av

Även inom konstitutionsutskottet KU 197576:56 visade sig mot-
sättningarna mellan de olika partierna. Moderata samlingspartiet och
Folkpartiet vidhöll sitt krav på kvalificerad majoritet. Centerpartiet
yrkade på dubbla riksdagsbeslut med månaders mellanrum vidsex
rättighetsbegränsningar. tvåI frågor stod de borgerliga eniga. De
krävde dels Lagrådet obligatoriskt skulle höras föreskrifteratt om

begränsade fri- och rättigheterna och dels folkomröstningattsom om
vilande grundlagsförslag skulle anordnas tredjedel riks-om en av
dagens ledamöter så begärde. Konstitutionsutskottet enade sig attom
majoritetslinjen inom Fri- och rättighetsutredningen skulle genom-
föras i allt väsentligt. innebarDetta bl.a. utredningens förslagatt om
materiella regler rörande begränsningsmöjlighetema skulle införas i
regeringsformen. I övriga frågor uttalade majoriteten i utskottet att en

utredning borde tillsättas för utreda möjligheterna ytterligareattny att
stärka skyddet för rättigheterna. Härvid nämnde utskottet särskilt

ÄvenCenterpartiets förslag dubbla riksdagsbeslut. frågan lag-om om
rådsgranskning och lagprövningsrätt borde överlämnas till det
kommande utredningsarbetet.

4Riksdagen följde regeringens proposition rskr 414, 197677:KU 1
,

rskr 2.
Majoriteten inom Rättighetsskyddsutredningen SOU 1978:34

enade sig föreslå följande vidprocedur begränsning fri-att ochom av
rättigheterna: Förslag till rättighetsbegränsande lag skulle på yrkande

lägst tio riksdagsledamöter vila i tolv månader från det detav att
beredande utskottet betänkande i ärendet. Ett förslag vidavgav som
omröstning i kammaren ñck stöd minst fem sjättedelar deav av
röstande skulle dock omedelbart Då förslag vilat iantaget. ettanses
tolv månader skulle detta anmälas i kammaren utskottet ettav genom

betänkande. Vid detta tillfälle skulle beslut fattasnytt enligt vanliga
regler, dvs. med enkel majoritet.
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uppskovs-föreslagnaomfattades deträttigheterfri- ochDe avsom
informa-yttrande-,dvs.opinionsfrihetema,de s.k.förfarandet var

kap.enligt 2föreningsfrihetendemonstrations- ochtions-, mötes-,
integritetpersonligkroppslig ochförvidare skyddet1-5 ochl § RF,

principenenligt 8rörelsefriheten §för6 skyddet attenligt samt
andraenligt ll §offentligskullevid domstolförhandling vara

stycket.
utredningenföresloguppgifterställning ochBeträffande Lagrådets

beslutadeinnan riksdagenborde inhämtasLagrådetyttrande omatt av
grundläggande fri- ochnågon debegränsningangicklag avavsom

rättigheterna.
föreslogsrättigheternaför fri- ochytterligare skydd attSom ett

skullevilande,förklaratshadegrundlagen,förslag till ändring somav
riksdagenstredjedelminstfolkomröstning,underställas avenom

begärde det.ledamöter
utredningensväsentligti allt197879:195 godtogspropositionenI

Även viktigaaccepterade på allakonstitutionsutskottetförslag.
KUståndpunkter ochRättighetsskyddsutredningens argumentpunkter

197879:39.
197980:359,rskr KUregeringspropositionenRiksdagen följde

2.rskr

försvarandeför detredogörelse11.3 En närmare

lagstiftningsförfarandet

endast begränsasrättigheterna kanfri- ochangivnai grundlagenDe
bestämmelserförundantaglagformpå görsFrån kravetlag.genom

stycketförsta8 kap. 7 §funktionäreroffentligaförtystnadspliktom
börjaföreskrift skallmeddeladlagi vissbestämmelseroch7 RF att

normgivnings-kan10 RF; här8 kap. §tillämpasupphöraeller att
regeringen.tilldelegeraskompetensen

medtvå läsningarprincipen medbygger ettSkyddssystemet
majoritet. Ettmed enkelfattasbesluten kantvåmellanrum. Deårs

majoritetsamlardetomedelbartblidockförslag kan antaget enom
baratillämpliga inteReglerna ärde röstande.sjättedelarfempå av

minskarockså på lagarbegränsningarinnebärpå lagar utan somsom
neutralainnebärbegränsningar ellerrådandeavskaffareller som

viss laghuruvidadispyterundvikavillHärmedändringar. enman
Å sidanrättighet. andrafri- ellerbeståendeeller ökarminskar en
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funktion påskyddssystemet i bara yrkande och bakom yrkandetträder
måste stå minst tio riksdagsledamöter.

lagförslag undantagna frånVissa ofta återkommande ärtyper av
förfarandet.reglerna det särskilda Det gäller lagförslag omom

två år gällande lag, bestämmelserfortsatt giltighet i högst av en om
lagförslag enbart frihetsstraff påföljd förtystnadsplikt, rörsom som

lagförslag enbart angår husrannsakan ellerviss gärning och som
liknande intrång. Skyddsreglema vidare inte tillämpliga riketär när

omedelbar krigsfara.i krig ellerär
Frågan det särskilda förfarandet tillämpligt för riks-är prövasom

konstitutionsutskottet. Utskottet får intedagens vidkommande av avge
förklaring särskilda förfarandet inte tillämpligt i frågadet äratt om

Lagrådet i 4 10visst lagförslag har sig saken kap. §utan att yttrat
Utskottet inte bundet Lagrådets yttrande.riksdagsordningen. är av

förfarandereglema omfattar bara materielltsärskilda deDe
föreskrifterna, inte övriga regler.rättighetsbegränsande

vid de två lâsningarna behöver inte sammanfalla helt.Besluten
påSyftet tillfälle till eftertanke och har velatär att tage man vara

utnyttja debatten under uppskovet. ändringarmöjligheten Deatt som
vid det andra beslutet måste dock ligga inom ärendetskan göras

så det får föreliggaändringarna ärram. Om ett nyttstora att anses
ytterligare tolv månader yrkandeförslag skall ärendet vila omom

vilande ställs.

11.4 i vissa andra länderFörhållandena

ll.4.l Finland

för med-konstitutionella skyddbyggt sittland i harInget Västeuropa
på kvalificeradmed kravfri- rättigheter påborgerliga och ett system

rättig-för beslut begränsarfolkrepresentationenmajoritet i som
påkravpåminnerheterna. Finland harI ett system omsomman

skyddade fri-grundlageni dekvalificerad majoritet vid ingrepp av
grundlagsstiftning.form föralternativnämligenoch rättigheterna, en

förfram justvuxitintedetta attbör dock påpekasDet systematt
fri- rättigheterna.skydda och

ärrättigheterna,fri- ochmed grundlagsskydd förde flestaI stater,
fri- ochpå de absolutabegreppsmässigt möjligt inskränkadet att

grundlagen. Omändrar pårättigheterna endast att mangenom man
rättigheternainskränkningar i grundläggandei Finland vill degöra
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skrivits in i grundlagen har dock två möjligheter; antingensom man
så stiftarändrar det ifrågavarande grundlagsstadgandet ellerman man

undantagslag i den ordning gäller för grundlags stiftande.en som
väljer ändring i själva grundlagen måste dennaOm göraattman en

i grundlagsstiñningsordning och ändringen blir då själv delgöras en
grundlagen. finns två stifta grundlag. kanDet sätt Lagenattav

förklaras brådskande med fem sjättedels majoritet därefter slutligtoch
godkännas med två tredjedels majoritet. sällanEtt änannat meraom

förfarande förutsätter grundlagsändringen förstanvänt med enkelatt
majoritet godkänns vila följande riksdagsval. skallöver Lagenatt

till behandling första lagtima riksdagvid dengenast tas upp ny som
efter minstsammanträder valet och den blir riksdagens beslut tvåom

tredjedelar riksdagsledamöterna fir lagen skall god-röstar attav
kännas.

95 regeringsformen stadgas denna inte kan ändras, förklarasI § att
eller i ordning angående grundlag i allmänhetupphävas än ärannan

därigenom möjlighet avvika från grundlagenstadgat. Man har att
stiftar undantagslag i den ordning gäller firatt somgenom man en

stiftande. Härigenom på grundlagsfästgrundlags ändrar ettman
sakñrhållande, grundlagstexten förblir oförändrad. En brådskan-men
de undantagslag kräver således kan uppbåda fem sjättedelsatt man
majoritet i riksdagen. stifta undantagslagar vedertagetAtt är ett
förfarande. tid regeringsformen varit i kraft har 800Under den över
undantagslagar stiflats, den delen inneburit undantagstörstavarav
från grundrättighetsstadgandena. Oftast har gjort frånavstegman

egendomsskyddet. Bland har de s.k.regeln undantagslagarnaom
med vilkafullmaktslagama varit i särställning, således lagar man ger

regeringen befogenhet utfärda författningar vartill enligt grund-att
Fullmaktslagamaslagen behövs riksdagens medverkan.annars

innehåll har i allmänhet varit sakmässigt och tidsmässigt rätt
i allmänhet innefattatsbegränsat. I befogenheterna har rätten att

från grundrättigheter. årtiondenas fullmakts-avvika vissa De senaste
för reglering näringslivet.lagar har i huvudsak varit olika lagar av

avviker frånBenämningen undantagslag innebär således att ettman
antagits i grundlagsstiftnings-grundlagsstadgande laggenom en som

något undantagstillstånd råderordning. förutsätts inte slagDet att av
det speciellai för förfarandet skall kunna tillämpas. Trotsstaten att

sig undantagslagarna på nivålagstiftningsförfarandet placerar samma
Äveni hierarki vanliga undantags-rättsnormemas lagar.som om en

vanlig skiljer de siglag i norrnhierarkin kan jämställas med lag,en
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från varandra förfarandet vid lagändringar. Eftersomgenom en
undantagslag vanlig lag kan den alltid upphävas i vanligär en
lagstiftningsordning. Likaså kan lagen ändras i vanlig lagstiftnings-

därigenom minskar på det från grundlagenordning avstegom man-
undantagslagen däremot har för avsiktutgör. Om attsom man

från grundlagen ursprungligen gjortsutvidga det haravsteg som
ändringen undantagslag.undantagslagen krävergenom en ny

Finland Grundlagsutskottet vilket lagstiftningsförfarandeI avgör
lagförslaget sådantskall tillämpas, dvs. utskottet avgör är attomsom

fri-det inskränkning i och rättigheterna.är en
lagstiftningsförfarandet omfattar behandlingar i riksdagen.Själva tre

Behandlingen lagförslag inleds med remissdebatt, dåett manav en
till vilket specialutskott lagförslaget skall remitterasfattar beslut om

Då kommit tillbaka från specialutskottet inledsför beredning. ärendet
Vid inte fattaförsta behandlingen. denna behandling kan beslutman

innehåll eller godkänna eller förkastaändra på lagförslagetsatt attom
första behandlingen överlämnas ärendet tillförslaget. Efter stora

främst till uppgift granska den lagtextutskottet, har att attsom som
godkänts specialutskottet inte innehåller lagtekniska brister. Storaav

ligger till grund för andra behandlingen,utskottets betänkande som
detaljbehandling där riksdagsledamöterna kan föreslå ändringarär en

tidigast tredje dagenlagförslaget. Tredje behandlingen deni äger rum
först videfter andra behandlingen har avslutats. Det är dennadet att

inte enskilda ändringar ibehandling då längre kan göraman-
iförslaget fattar beslut lagen dess helhet attom genomsom man-

ingår i lagstiftnings-regler kvalificerad majoritet,Derösta. om som
tredje behandlingen.förfarandet, blir tillämpliga vid
flertal fri- rättigheterna i denbör dock tilläggas ochDet att ett av

grundprinciper lagstiñ-sådanafinska grundlagen är ettsom genom
i vanlig exempelningsförbehåll i stadgandet kan preciseras lag. Ett

telegraf- och telefon-12 regeringsformen stadgar Brev-,är § som
så vitt i undantag stadgats.hemligheten okränkbar, lag Genomär

rättigheternalagstiftningsförbehåll i grundlagen kan såledessådana
vanlig lag.inskränkasäven genom

1992 avlämnade finska kommittébetänkandetdet under vårenI
fri- rättigheterna1992:3 reformering de grundläggande ochom av
förutsättningarföreslås stadgande i regeringsformen de underett om

lag kan begränsa dessa 16 Inskränk-vilka riksdagen §.agenom
förslaget inte gälla rättigheternas väsentliganingarna får enligt

inskränkningarna förenliga medinnehåll. skall deDessutom vara
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internationella människorâttsavtal förpliktandeär för Finland ochsom
nödvändiga i rättsstat individens frihet. Utöver dessatryggaren som
generella stadganden inskränkningar innehåller vissa rättighetsbe-om
stämmelser särskilda begränsningsklausuler uttömmande räknarsom

de tillåtna grunderna för begränsning rättigheten i fråga.upp en av
Begränsningar således tillåtnaär enligt 16 skall i framtiden§som a
kunna göras vanlig lag, med enkel majoritet. Andraantagengenom
begränsningar rättigheterna skall inte kunna göras, änannatav genom
grundlagsändring. Förfarandet med undantagslagar föreslås förbjudet
såvitt regeringsformens regler de grundläggande fri- ochavser om
rättigheterna.

11.4.2 Danmark

Fri- och rättighetsnormer i grundlag ändras grundlagsändringgenom
i Danmark. En grundlagsândring kräver folkomröstning enligt 88 §
i grundlagen.

Fri- och rättighetsnormema kompletteras lagstiftning utanförav
grundlagen. Frågan uppkommer då lagstiftning kan tillåtasom annan
inskränka den i grundlagen givna garantin. I den danska grundlagen
har i vissa stadganden, då inte önskat garantin skulle gåattman man
så långt grundlagsformuleringen vid första påseende kunde antassom
sträcka sig, utformat lagstiftningsförbehåll, dvs. den i grundlagen
egentligen hemmahörande preciseringen och konkretiseringen av
rättigheten flyttas tillöver andra Förbehållen i den danskanormer.
grundlagen förseddaär med formellt verkande beståndsgaranti fören
fri- och rättighetens grunddrag; inskränkande preciseringar eller
konkretiseringar får endast ske lag. Ett exempel på lagstift-genom
ningsförbehåll i grundlagen är 71 § andra stycket vilket stadgar att
frihetsberövande får bara äga det grundar sig på lag.rum om

11.4.3 Norge

Även i Norge kan fri- och rättighetsnormema i grundlagen ändras
endast grundlagsändring. Alltför djupgående författnings-genom
ändringar skall hindras 1l2§ grundlagen, där det stadgas attav
grundlagsändringar inte får strida grundlagens principer och vidmot
ändringar skall två tredjedelar stortinget eniga sådanaav vara om
ändringar. Fri- och rättighetsnormema kan inskränkas på sättsamma

i Danmark, dvs. lagstiftningsförbehåll rättighetemassom genom om
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Äveninnehåll. förbehållen i den norska grundlagen kräver att
inskränkande preciseringar eller konkretiseringar sker lag. Ettgenom
exempel på lagstiftningsförbehåll 99är § grundlagen, vilken stadgar

ingen famgslig anholdes, uden i lovbestemt Tilfzeldeatt maa og paa
den ved Lovene foreskrevne Maade.

11.4.4 Tyskland

Fri- och rättighetsnormerna i grundlagen kan endast ändras genom
grundlagsändring. Alltför djupgående författningsändringar hindras

79 tredje stycket Grundgesetz, stadgar grundprin-an. attav som
cipema i fri- och rättighetsnormeringen inte får ändras. Inskränk-
ningar i fri- och rättigheterna utanför författningsrättsligadet
regelsystemet får ske grundlagen bemyndigar därtill ettom genom
förbehåll i grundrättighetsregeln. Dylika bemyndiganden förekommer
i två former. Grundlagen skiljer mellan inskränkningar laggenom
och inskränkningar på grundval lag. förraDen formuleringenav en

lagstiftaren själv skall företa inskränkningar inteattavser, som
behöver konkretiseras verkställighetsakter. Dengenom senare
innebär, lagstiftaren skall förutsättningar för inskränkandeatt ange
åtgärder, företassedan den verkställande eller dömandesom av
makten förordningar, domar eller beslut.genom

Innehållsmässigt kan skilja mellan bemyndiganden i grund-man
lagen allmänt lagstiftningsförbehåll och bemyndigandenettgenom

kvalificerat förbehåll. Genom allmänna förbehåll be-ettgenom
myndigas lagstiftaren generellt till inskränkningslagstiftning.
Kvalificerade förbehåll bemyndigar tillendast inskränkningsåtgärder

förutsättningunder vissa rekvisit räknas i grundlagen äratt som upp
uppfyllda, exempelvis för förebygga faror för allmän säkerhet ochatt
ordning.

För alla inskränkningar gäller intede får urholka fri- ochatt
rättigheten ifråga. framgår 19Detta andra stycket Grund-art.av

stadgar grundrättighetens väsentliga innehåll inte fårgesetz, attsom
angripas inskränkningen. Artikeln konkretiseras praxis ochav av
doktrin. Enligt artikel måste inskränkande lagstiftningsamma vara
allmängiltig. måsteDessutom den den fri- rättighet,ochange som
skall inskränkas, med hänvisning till grundlagsartikeln. in-Den
skränkande lagstiftningen sker vanlig lag, alltså inget krav pågenom
kvalificerad majoritet finns.
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Ett exempel på inskränkning i grundlagen lagstiftningsför-genom
behåll är 2 andra stycket, vilket stadgar Envar har till livrättart.
och kroppslig integritet. Den personliga friheten okränkbar. dessaär I
rättigheter får endast intrång pågöras grundval lag.av en

Österrikel1.4.5

De österrikiska grundlagarnas stadganden fri- och rättigheter ärom
generalldausuler konkretiseras lagstiftning eller rätts-som genom
praxis. I några fall sker konkretiseringen lagstiftning självgenom som
har grundlagskaraktär, exempelvis grundlagen hemfrid. I andraom
fall sker konkretiseringen enkel lagstiftning på grundvalgenom av

eller mindre detaljerade förbehåll i generalklausulen. Men ävenmer
generalklausulen inte innehåller dylikt bemyndigandeettom om

tillämpningslagstiftning får grundlagsnormen konkretiseras och
preciseras enkel lag.av

Inskränkning grundrättighet enligt det betraktelsesätt ochav en -
Österrikeden terminologi har i får inte ske enkelsom man genom-

lagstiftning endast grundlagsändring. Däremot fårutan genom
konkretisering rättigheten ske vanlig lag. Detta gällerav genom som

grundlagsstadgandet i fråga innehåller något förbehållsagt oavsett om
fir reglering vanlig lag eller inte. Men finns sådantettgenom
förbehåll, får konkretiseringen gripa djupare in i rättigheten eljest.än
Stundom kan det svårt avgöra bestämmelse i vanligattvara om en
lag innehåller tillåten konkretisering eller otillåten inskränkning.en
Författningsdomstolen ingriper endast i fall ochextrema anser
otillåten inskränkning blott föreligga grundrättighetens väsentligaom
innehåll skulle urholkas den aktuella lagstiftningen. Dennagenom
formulering har övertagits från den tyska grundlagsterminologin.

påEtt exempel hänvisning till konkretisering rättighet är art.av en
13 i Staatsgrundgesetz, vilken stadgar harEnvar rätt ord,att genom
skrift, tryck eller framställning i bild fritt sin meningyttragenom
inom de i lag stadgade gränserna.

överväganden11.5

De grundläggande fri- och rättigheterna åtminstonekan inte allmänt
så absoluta de inte kan begränsas huvudöver Detsett att taget.vara

åär andra sidan med tanke på skyddet de grundläggande rättig-av
heterna viktigt inskränkningama hållaskan så obetydligaatt som
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möjligt. ocksåDet viktigt rättigheterna inte kanär urholkas huratt
helst vanlig lag. därför behövligtDet är grundlagenattsom genom

själv uppställer gränserna och villkoren för de tillåtna inskränk-
ningama i fri- och rättigheterna. Det är också behövligt med ett
särskilt lagstiftningsförfarande beträffande lagar inskränkersom
rättigheterna.

tidigareI utredningar har från vissa håll förargumenterats
införande förfarande krav påmed kvalificerad majoritet videttav
rättighetsbegränsande lagstiftning. förslagDetta har på aktualise-nytt

inom Vidkommittén. närmare granskning förslagdetta harrats en av
vi dock funnit förfarande med kvalificerad majoritetatt ett rent
lagtekniskt vållar problem. skall iHur grundlagen påstora t.ex.man

lämpligt kunna vilka frågor omfattassätt avgränsa skallett som av
kravet på kvalificerad majoritet Det är inte rimligt varjeatt
begränsning fri- och rättigheterna skall omfattas sådant krav.ettav av
Vi påhar därför övervägt kravet kvalificerad majoritet endastom
skulle inskränkningarkunna uppställas vid betydelse ellerstörreav
vid lagförslag inskränker i fri- och rättighetemas väsentligasom
innehåll. funnit sådanVi har dock avgränsning blir så oklaratt atten

i fås fungera.den praktiken inte kan att
också uppstå huruvidaTveksamhet kan lagförslag innebär be-ett en

gränsning det innebärrättighet, minskar rådandeattomav en man en
innebärbegränsning eller det endast ändringar.neutrala Dennaom

tolkningsfråga får betydelse för lagförslag skall omfattasstor ettom
kravet kvalificerad majoritet eller undvikapå inte. dettaFör attav

naturligtvistolkningsproblem låta alla lagförslag medkan man
ändringar under det kvalificerade förfarandet. Följdenfalla in ettav

kvalificerad vid rättighetsbegränsande lagstiftningkrav på majoritet
drabbas dettamängd lagförslag skulle kommablir dock attatt aven

gånger blirriksdagen mångaförfarande, vilket kan medföra att
handlingsförlamad.

införafinns skålprincipielltVi det även ettmot attatt rentanser
lagstiftning.råttighetsinskränkandemajoritetkrav på kvalificerad vid

majori-frånEtt sådant förfarande skulle nämligen utgöra ett avsteg
politiskai dengrundläggande inslagtetsprincipen, är ettsom

kvalificeradkravetdemokratin. Inte heller kan säga attman
rättigheternamajoritet adekvat skydda fri- ochär metod atten

ståreftersom inte något beslut bakom vilkaden utgör hinder mot
riksdagsmajoriteter. tillVi har således kommit den slutsatsenstora att

uppskovsförfarandedet nuvarande i 2 kap. 12 RF med§systemet
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innefattar lösning på tillfredsställande skyddarsättettsomen
grundlagens fri- och rättigheter. Vi därför inte fram någotlägger
förslag till lagändring i denna del.
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12 Lagprövningsrätten

12.1 Bakgrund och gällande rätt

Frågan huruvida lagprövningsrätt verkligen existerade inteen var
uttryckligen besvarad i 1809 års regeringsform. Diskussionen härom
har emellertid pågått under mycket lång tid. i mittenRedan på 1800-

komtalet således frågan till debatt i riksdagen sedan Justitieom-upp
budsmannen i sin ämbetsberättelse två år i rad hade uttalat sig för att
domstolarna borde ha rätt undersöka huruvida lag hade till-att en
kommit i föreskriven ordning. majoritet lagutskottet fannEn av
emellertid regeringsformen inte tillerkände domstolarna någonatt
generell lagars giltighet lagutskottetsrätt pröva betänkandeatt
185354:4. På 1880-talet inleddes den juridiska debatten om
lagprövningsrätten på allvar. Professor Christian hävdadeNaumann
då domstolarna hade åsidosätta sådan författning haderättatt att som
beslutats enligt regeringsformen bordeKonungenav ensam men som
ha beslutats och riksdagen ProfessorKonungen Hugogemensamt.av
Blomberg gick längre då han 1896 hävdade domstolarnasän att
lagprövningsrätt omfattade sådana lagar beslutatsäven som av

och riksdagen ProfessorKonungen C.A. Reuterskiöldgemensamt.
argumenterade 1918 för domstolarna borde ha vida möjligheteratt att
pröva lagars innehåll. Reuterskiölds efterträdare på professorsstolen
i Sundberg, förUppsala, Halvar uttalade sig även han allmänen mer
lagprövningsrätt. tveksamt rättsläget på 1950-taletHur ännuvar
framgår utförliga inlägg i Svensk Juristtidning 1956 utrikes-av av

Östenministern Undén och docenten Gustaf Petrén. förreDen vände
sig med skärpa påståendet domstol skulle kunna åsidosättamot att en
regeringsförfattning eller lag. Petrén argumenteraderent av en
ingående för uppfattning.motsatten

Vid granskning i efterhand genombrottet för ett nytten synes
frågan lagprövningsrätten kommit främstpå hasynsätt ettom genom

domar i vilka domstolen i mål flyttningsskyldighet förHögstapar om
statstjånstemän i förment strid dåvarande 36 först 1928§ RF,mot
fann grundlagsinvändning inte förtjäna avseende och 1934en senare

Efterförklarade beslutet strida 36 RF. kriget prövades vissa§mot
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avlöningsförfattningars grundlagsstridighet. Först de s.k.genom
reservofficersmålen 1954 dömde domstolen direkt i stridHögsta

författning, vilket ledde till missnöjes-administrativmot enen
pådemonstration i andra kammaren avslag propositiongenom en som

domarna.avsåg dra konsekvensernaatt av
Författningsutredningen inleddeSådant alltså läget sittnärvar

i mitten 1950-talet. utredningen arbetade längearbete Inomav man
reglerade lagprövningen såvitt avsåg stridighetermed lagtexten som

borgerliga ledamöterna positiva medanregeringsformen. Demot var
januari 1961 träffadessocialdemokraterna mycket tveksamma. Ivar

iutredningen bred politisk kompromiss, vilken lagpröv-så inom en
del. Utredningen enades lagpröv-ningen ingick attom ensom en

kodiñeras och det saknades skälningsrätt fanns, den inte skulle attatt
tillämpningen dennarestriktiv på rättänatt anta annat att aven syn

1963:17 155 t. sitt remissyttrandeför handen SOU I övervar s.
domstolens ledamöter,utredningens förslag uttalade Högsta att

påangivit ñck gällande rättutredningen riktigt vad varasom anses
1965:2 60. tillfogas 1964 Högstaområdet SOU Det kan att togs.

prövning frågan grundlags-domstolen för första gången till omupp
1964samtällt stiftad lag butikstéingningslagen; NJAenligheten av en

471.s.
1972:15förslag regeringsformsitt betänkande med till SOUI ny

Grundlagberedningen från rättstillåmpande myndigheterutgick att var
författning tillkommit i föreskrivenbehöriga hadepröva,att enom

till sitt innehåll stod i överensstämmelse medordning och denom
överordnad Beredningen föreslog integrundlag eller norm.annan
rättsläge. 1973:90 förutsattenågon ändring i detta I propositionen

lagprövningsrätt utvecklats idepartementschefen denockså att som
efter antagandet den regerings-rättspraxis skulle bestå även nyaav

fåbefogenhet torde, anförde han, tillkommaformen. Denna anses
rättskip-tillämpar rättsregler under utövandesamtliga avorgan som

Lagprövningsrätten kunde, korteller offentlig ñrvaltning.ning
skyldighetmyndighet har ochuttryckt, innebära rättsägas att en - -

sidan föreskrifträttstillåmpande verksamhet sättai sinatt en som
i författning högre konstitutionellbestämmelsestrider mot avenen

står i uppenbar strid medVanlig får vika denvalör. lag om en
departementschefengrundlagsbestämmelse. emellertid enligtDet var
få ringa ingenlagprövningsrätten liksom dittills skulle ellertydligt att

åsido-formfel eller andra uppenbarapraktisk betydelse. Att grova
skulle förekomma vid normgivningensättanden grundlagsreglerav

grad osannolikt, framhöll han 200-framstår i hög a. prop. s.som
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201. Vad sålunda anförts lagprövningsrätten föranledde ingenom
erinran från riksdagens sida när den regeringsformen KUantogsnya
1973:26, 265,rskr KU 1974:8, rskr 19.

Vid arbetet med förstärka regeringsformens skydd för de grund-att
läggande fri och rättigheterna fann 1973 års och rättighetsutred-Fri-
ning SOU 1975:75 ingen anledning utgå från änatt annat att
rättsläget i fråga lagprövningsrätten i allt väsentligt detom var som
departementschefen i propositionen 1973:90. Emellertidangett
innefattade 1974 års regeringsform få och 1809 års regeringsform-

färreännu upphängningspunkter för utövning i praktikenen av-
denna lagprövningsrätt. Denna situation skulle kunna förändras om
rättighetsskyddet i regeringsformen förstärktes. Fri- och rättig-
hetsutredningen måste därför särskilt medpröva, vilket kontrollsys-

de rättighetsregler i regeringsformen utredningen villetem som
föreslå skulle förenas. Utredningen fann det materiella grund-att
lagsskyddet inte skulle bli tillräckligt starkt det inte förbands medom
något slag rättsligt verkande garantier oberoende deav som var av
politiska Vid valet rättsligt kontrollinstrument fannorganen. av
utredningen den lagprövningsrätt gestaltats i vårt land detatt som var
lämpliga. Utredningen föreslog denna skulle behållas i principatt
oförändrad. Emellertid innebar förslaget till materiell rättighets-
reglering området för lagprövning utvidgades betydligt i jämförel-att

med vad dittills gällt. Med hänsyn till lagprövningens roll ise som
skyddssystemet och för någon tvekan institutets innebörd inteatt om
skulle föreligga föreslog Fri- och rättighetsutredningen uttryckligaatt
bestämmelser i skulle införasämnet i regeringsformen. Utredningen
föreslog 20 i 8 kap.§ RF skulle lyda så:en som

Finner domstol eller myndighet vid tillkomstenattannan av en
föreskrift förekommithar fel i förfarandedet skullegrovt som
iakttagas, får myndigheten tillämpa föreskriften. heller får
myndighet tillämpa föreskrift i något hänseende står iannatsom
strid med bestämmelse i grundlag eller överordnad författ-annan
ning. fråga föreskrift i lagI eller förordning skall detta dockom
gälla endast motstridigheten är uppenbar.om

Fri- och rättighetsutredningensAv specialmotivering framgick att
med felgrovt i tillkomstförfarandet avsågs dels det skulleatt vara

betydelsefull formföreskrift försummats delsoch dennaatten som
försummelse skulle uppenbar.vara

Vid remissbehandlingen Fri- och rättighetsutredningens betän-av
kande tilldrog sig lagprövningsfrågan uppmärksamhet prop.storen
l97576:209 200-213. Med enstaka undantag ansåg de remiss-s.



220 Lagprövningsrätten 1993:40SOU

existerandeinstanser detta problem den lagprövnings-atttogsom upp
åtminstone i sak borde finnas kvar vid sådanrätten även ut-en

Fri- rättighetsutredningen föreslog.byggnad 2 kap. RF ochav som
mindre antal remissinstanser ansåg det dock lämpligast inteEtt att

lagprövningsrättenuttryckligen kodifiera i regeringsformen utan
alltjämt ha den oskriven, statsrättslig rättsgrundsats. skälEttsom en
härtill sistnämnda ordning skulle medge smidigareattvar en
tillämpning. 0rd skulle då lättare vederbör-Med andra kunna taman
lig hänsyn till alla olika förhållanden i det särskilda fallet, vilka

tillmätas relevans. ansågs bli svårarekunde böra Detta göraatt om
grundlagsregel,tillämpa uttrycklig med nöd-hade att en somman

vändighet skulle få bli förhållandevis stel.
Särskilt må anmärkas Fri- och rättighetsutredningens uppfattningatt

lagprövningsrättens existens innebörd i allt väsentligtochom
båda domstolar. sakvitsordades landets högsta En är detattannanav

räckviddsamtidigt framhölls lagprövningsrättens inte i allaatt
hänseenden fullt klar. domstolen underströk uppenbar-Högsta attvar
hetsrekvisitet välbetänkt.var

Från remissbehandlingen Fri- och rättighetsutredningens betän-av
frånkande kan ytterligare anmärkas, bl.a. domstolshållatt man

kraftigt i utredningens uppfattning, lagprövningsrätteninstämde att
politiskainte fick utformas så, politisk makt flyttades över på ickeatt

lagprövningen blev reguljärt inslag i rättstillämp-eller att ettorgan
ningen.

den remissinstans kritisk utredningensLO motmestvarvar som
grundlagsfästa lagprövningsrätten. tillbakavisade medförslag LOatt

föreställningen domstolarna skulle kunna fri-skärpa utgöraattom
folkets förordadehetens väktare ombud och uttryck-gentemot att ett

infördesförbud lagprövning i regeringsformen. Endastligt mot en
framförderemissinstans synpunkter liknande deytterligare LOsom

hade framfört.
197576:209 föreslogs förstärkt skydd il propositionen ett

för de grundläggande fri- och rättigheterna.regeringsformen
i väsentliga vad rättig-Förslaget överensstämde det med Fri- och

hetsutredningen hade förordat. Dock hade något uttryckligt stadgande
inte tagits med. Någon ändring i sak avsågslagprövningsrättenom

Lagprövningsrätten skulle alltjämt finnas alltsåemellertid inte. men
oskriven konstitutionell rättsgrundsats.fortfarande enbart som en

ingåendeDepartementschefen uppehöll sig emellertid vid frågan om
materiella rättighetsreglemas efterlevnadkontrollen de a.av prop.

90 f. Till början förkastade han med författnings-ett systemens.
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domstol. Ett skål sådant svårtär förenaatt ett medsystemvar att
kravet, rättighetsreglering inte fåratt innebära politisk makten att
förs över till icke politiska Den enda form judiciell kontrollorgan. av

kunde övervägas enligt departementschefens meningsom var ett
utnyttjade redansystem befintliga Han avsåg därvid någotsom organ.

slag lagprövningsrätt inom för myndigheternas vanligaav ramen
rättstillämpningsverksamhet.

En viss form lagprövningsrätt i själva verket ofrånkomlig,av var
anförde departementschefen. Myndigheterna måste ha rätt åsido-att
sätta föreskrift på den grund denna över huvud inte härröratten taget
från något offentligt eller dess tillkomst förbundenäratt medorgan

mycket fonnfel.ett Den situationen kangrovt vidare tänkas, tvåatt
regler på olika konstitutionell nivå strider varandra bådamot men
vänder sig direkt till de råttstillämpande Dessa kommer dåorganen.
inte ifrån välja vilken regel skall tillämpas.att Det är knappastsom
tänkbart ålägga myndigheternaatt då företräde åt den lägreatt ge
regeln.

Lagprövningen kan däremot inte, fortsatte departementschefen,
sägas ofrånkomlig i de fall då det bara är den lägre prövadevara - -
föreskriften vänder sig direkt till rättstillämparen. Härsom avses
alltså fall där den högre med vilken jämförelsen görs riktadärnorm
enbart till normgivaren. Denna högre kan normgivarensnorm avse
beslutsförfarande eller behörighet eller det tillåtna innehållet i dennes
beslut. Föreligger lagprövningsrätt i dessa situationer kan det sägas
innebära myndigheterna kontrolleraratt normgivaren harrättatt
tillämpat de regler gäller för denne.som

lagprövningsrätt skulle enligt departementschefen inte strida mot
folksuverånitetens princip sådan denna kommer till uttryck i l kap.
1 § första stycket RF. Av paragrafs tredje stycke framgårsamma
nämligen riksdagen lika väl allaatt andra offentliga ärsom organ
bunden gällande rätt. Också denna grundsats självklarär förav en
rättsstat.

Att oskrivna rättsregler lagprövningsrätt föreligger i svensk rättom
heltär klart, fastslog departementschefen. Om dessa reglers innebörd

anförde han i huvudsak följande. Lagprövningsrätten såväl for-avser
för författnings tillkomst dess materiella överensstäm-merna en som

melse med högre författning och frågan den har beslutats ettom av
kompetent En föreskrift beslutats riksdagen ellerorgan. som av rege-
ringen får emellertid sättas sidan bara formfel vid dess till-ettom
komst är eller föreskriften i något hänseendegrovt uppenbartannan
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beslutatsFöreskrifter harförfattning.högrestrider mot av ensom
sidanåtdäremot sättaskaneller kommunförvaltningsmyndighet en

föreskrifter. Lag-med högrekonflikteruttaladevid mindreockså -
emellertidinnebärofficio. Dettai principprövningsrâtten utövas ex

eventuellprövningdepartementschefen,påpekadeinte, att av
ingårnivåerpå olikaförfattningarmellan ettmotstridighet merasom

bliLagprövning kanrättstillämpning.myndigheternasled inormalt
uttryckligen åberopasnormkonfliktpåståddaktuell endast somom en

visst fall harimyndighetelleryrkandegrund för ettett om en
föreligger.normkonfliktförmodaanledningsärskild attatt en

för deförståelseuttryckteDepartementschefen argumentstor av
lagprövningsrätten. Hanåberopasbrukarpolitisk motart sommera

riksdagensöverprövningjudiciellsjälvklartocksåfann det att aven
samtidigt fann hanföreteelse. Menreguljärbli någonfickbeslut inte

friståenderiksdagenfrånundvarakundesvårligenatt enman
någonharättighetsskydd skullegrundlagenskontrollapparat, om

preventiva effektviktigaockså denunderströkverklig effekt. Han
lagprövningsinstitut.följer ettavsom

Fri- och rättig-sammanfattningsvisuttaladeDepartementschefen att
med detlagprövningsrâttenbehållaförslaghetsutredningens att

lämpliginnebari svensk rått,då ansågs hainnehåll, denna ensom
Åvarandra.stodhärolika intressende motavvägning mellan som

skulle kommaintedomstolarnasäkersidan kunde attvaramanena
Å skulleden andramaktfaktorer.politiskaställningfå någonatt som

förtroendekapital, näroförbrukatutnyttja ettmöjlighetde ha ettatt
måsteundantagsvisskyddrättighetemasfri- ochingripande till anses

befogat.
tillborde kommalagprövningsrättenhuruvidafrågan,Däremot var

intedepartementschefen ännuenligtgrundlagstexten,uttryck idirekt
inge denkunnaskullegrundlagsregelavgörande. Enförmogen

normaltskall utgöralagprövningen ettföreställningenoriktiga att
formulerasvårtocksåfann detHanrättstillåmpningen.i attinslag en

författningsnivåer.för allapassadetill fullodengrundlagsregel så, att
möjligheternaförordathanhan till attsärskilt hänvisade attMen att

râttighetsbegränsandefrågauppskovsregler isärskildainföra om
till-uppenbartytterligare. Detutredas attskullelagstiftning var

lagprövningsråttensförbetydelsefåregler skullesådanakomsten av
frånfriståendebehandlasalltså intetvå frågor bordeinnehåll. Dessa

departementschefen.varandra, sade
vid rättig-förfarandesärskiltfrågornautredaUppdraget ettatt om

fråganlagprövningsrättenlagstiftning,hetsbegrånsande samt om
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Lagrådets ställning anförtroddes Råttighetsskyddsutredningen.
Rdttighetsskyddsutredningen konstaterade lagprövningsrättensatt

existens och huvudsakliga innebörd upprepade gånger hade klargjorts
uttalanden såväl ledamöterna i degenom två högsta domstolarnaav
statsmakterna. Den fråga utredningensom av hade ställ-attsom ta

ning till därför rättsläget borde ändras på någotvar sätt. Deom
förslag till regler speciellt förfarandeett vid rättighetsbegränsandeom
lagstiftning utredningen lade fram borde i praktiken intesom ge
upphov till några lagprövningssituationer, enligt den bedömning som
utredningen gjorde. Utredningen avvisade närmare motiveringutan
tanken på speciell författningsdomstol. Inte helleren utredningentog
fasta på uppslaget bara de båda högstaatt domstolarna skulle få
besluta lag skallatt sättas åsido såsom grundlagsstridig. En sådan
ordning skulle, enligt utredningen, sannolikt förläna lagprövningen

politisk dimension. Utan deen att tidigareargumentupprepa som
hade förts fram kom Rättighetsskyddsutredningen fram till att man
borde bygga på det existerande lagprövningsinstitutet även i fram-
tiden. Utredningen ansåg vidare det saknades anledningatt göraatt
några sakliga ändringar i lagprövningsrätten. Det betydde bl.a. detatt
alltjämt skulle krävas uppenbart fel förett lag eller regerings-att en
förordning skulle få åsidosättas. Utredningen erinrade redanattom
Fri- och rättighetsutredningen hade påpekat uppenbarhetsrekvisitetatt
innebär möjligheterna tillatt reell lagprövning minskar, mindreen
precis den ifrågavarande grundlagsregeln eller eljest överordnade
bestämmelser är utformade. Vad återstod ställning tillatt tasom var

det i RF skulle införas bestämmelse iom ämnet eller ej. Utred-en
ningen kom fram till så borde ske.att

Rättighetsskyddsutredningen ansåg alltså i sak borde behållaatt man
lagprövningsrätten sådan den rådande rättsläge bordeattvar men
komma till uttryck i grundlagsstadgande.ett

Rekvisitet uppenbart diskuterades livligt under remissbehand-
lingen Rättighetsskyddsutredningens förslag se 197879:av 195prop.

Åbil. 2 44 ft. sidan hävdades det otillfredsställandes. attena attvar
de två högsta skulle åtnjutastatsorganen större felmarginal änen
andra normgivande å andra sidan rekvisitet borde gällaatt iorgan,
fråga föreskrifter på alla plan. Gemensamt för ståndpunkternaom var

de lagliga kraven föratt underkännande borde sammanfalla oavsett
varifrån den granskade föreskriften härstammade. Mot detta anfördes

det givet denatt tröskel böratt passerad innanvar som vara en
föreskrift får åsidosättas inte kan undgå påverkas fråganatt av om
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föreskriften.har beslutatvem som
inte kundeenhälligt detdelansåg för sinKonstitutionsutskottet att

lagprövningsrätten.förändrahänseendenågotifråga ikomma att
uppenbarhets-tolkningenuppfattningsinredovisadeUtskottet avom

197879:39 13.KUföljande uttalandemed bl.a.rekvisitet s.

vill utskottetbestämmelsendentillämpningendet gällerNär av nya
inte ärlagprövningsinstitutet avsett attunderstrykabestämt att

hittillsvarandeochrättstillämpningeniinslagnormalt attutgöra ett
vägledande.fortfarande skallpraxisförsiktiga vara

föreskrift fordrasbeslutadriksdagenfrågadetNär är avom en
iföreskriftentillämpningunderlåtenförbestämmelsenenligt av

för sigi ochuppställskravuppenbart. Sammafeletfråga äratt
föreskrift. Enligtbeslutadregeringengällerdetockså när av

uppenbarhetsrekvisitet fåemellertidmåstemeningutskottets en
ellerbeslutad lagriksdagengällerdetbetydelse närsärskild av

främstedengrundlagenenligtRiksdagen ärföreskrift.annan
därförgrundlag. Det ärstiftariksdagen kanEndastlagstiftaren.

ägnad prövabästinstans ärdenriksdagen är attnaturligt att som
medförUppenbarhetsrekvisitetgrundlagsenlig.föreskrift ärvissom

tillämpningriksdagensmeningutskottetsfall enligti detta att av
sigdet hållerså längemåste respekterasgrundlagsstadgandevisst

fråga. Förbestämmelsen itolkningmöjlig attförinom avenramen
föreskrift måstebeslutadriksdagenunderlåta tillämpning av en av

oförenlig medmateriellt ärföreskriftendärför fordras settdet att
beslutandeföreskriftensviddetgrundlagsstadgande eller attett
uttryckligtåsidosättandedirektochförekommit klart ettett av

lagstiftningsprocedureneller ROgrundlagstadgande i somom
denna.betydelse förväsentligmåsteuppenbarligen avanses vara

alltså eftertillkom14 § RFi kap.bestämmelsen llgällandeDen nu
innebärBestämmelsenRättighetsskyddsutredningen. attfrånförslag

alltså inte baraoffentligt organ,varjelagprövning kan utövas avav
Justitie-myndigheter.egentligabaraoch intedomstolar avens

till-funktionen197879:l95 66framhöll attministern prop. s.
utövandeunderrättsreglertillämparsamtligakommer avsomorgan
alltså i vissaLagprövning kanförvaltning.offentligrättskipning eller

enskild.ävenutövaskommasituationer att av
officio. DettaprincipiutövasLagprövningsrätten ansesex

motstridigheteventuellprövninginte innebäraemellertid att av
lednormaltnivåer ingårpå olikaförfattningar ettmellan merasom

endastaktuellblilagprövning börrättstillämpning;myndigheternasi
förgrundåberopasuttryckligennormkonflikt ettpåstådd somom en

anledningsärskildfall hari visstmyndighetyrkande eller ettom en
liggerlagprövningsrättenIföreligger.normkonfliktförmoda attatt en

myndigheternaskyldighet förallmän attnågon0rd inteandramed
står itilltillämpas äventyrsskallrättsreglerdeundersöka somom

197879:195 40.nivå prop.högreföreskrifterstrid med s.
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12.2 framtidenNormkontroll i

skydd för de medborgerligaFör reglerna fri- och rättigheternaatt om
skall få innehåll förreellt medborgarna måste det finnasett en
möjlighet till kontroll grundlagsreglerna efterlevs i den vanligaattav
lagstiftningen. fri- rättigheternaFör bereda och tillfredsställan-att ett

kontroll i rättsligde skydd bör denna ske ordning och oberoendevara
politiska grundläggandede Ett krav sådanär attav organen. en

rättslig kontroll lagstiftningen inte får innebära politisk maktattav
enligt gällande regelsystem förs till domstolarutövas över ochsom

förvaltningsmyndigheter. Vi finner lagprövningsrätten i sinatt
utformning krav.nuvarande dessamotsvarar

finnsDet skall här erinras det samband mellanatt ettom norm-
kontrollen rättighetsregleringens utformning omfattning.och och Ju

precist utformade mindre blirreglerna är desto förutrymmetmer
prövningenlagprövningen och resultatet är förutsebart. Iav mer

svensk rättsbildning spelar härvidlag ofta mycket detaljerade
specialmotiveringar avgörande roll. Oprecist utformade regleren ger

för inomdet prövande ochstörreett utrymme organet att agera
prövningen svårare förutse.resultatet är attav

detta betänkande föreslår vi inkorporering Europakon-I en av
ventionen tilläggsprotokoll i svensk Vi föreslår ocksåoch dess rätt.

konventionens ställning markeras bestämmelse iatt genom en
regeringsformen det slås fast lag eller föreskrift fårdär att annan
meddelas strid med Sveriges åtaganden enligt konventionen.i Detta

för lagprövningen i viss mån kommer öka.medför att utrymmet att
genomgång svensk lagstiftning i förhållandeVi har dock gjort en av

till konventionens regler och konstaterat lagstiftningen står iatt
med Europakonventionens krav. Vi vill ocksåöverensstämmelse

påpeka vidare åligger lagstiftaren fortlöpande tillsedet attatt att
allteftersom sittinte strider konventionen den fårsvenska regler mot

de europeiska Domstolarna ochinnehåll fastställd av organen.
myndigheterna således kunna arbeta utifrån den utgångspunktenbör

med konventionen. kan i fallsvensk överensstämmer Derätt vartatt
mål vår lagstiftningknappast åläggas i alla prövatyper motatt av

konventionen.
framtida medlemskap i kan vidare medföraEtt eventuellt EG att

fâr ökad betydelse i vårt Gemenskaps-norrnkontrollen rättssystem.en
slagit fast,enligt de principer EG-domstolen harrätten har, ettsom

därförnationell lag. Varje nationell domstol måsteföreträde framför
strider denåsidosätta bestämmelse i nationell lagkunna motsomen
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överenskomna rätten.gemensamt
inför nationella domstolar.del EG-rätten kan åberopasEn stor av

tolkas ochtillgodose behovet gemenskapsrättenFör att attav
i 177tillämpas enhetligt i medlemsstaterna ñnns regel iart.en

Romfördraget nationell domstol skall tillämpa EG-attom en som en
i vissa fall skall, inhämtaregel innan den avgör målet kan, eller

besked från EG-domstolen hur regeln skall tolkas. Den nationellaom
för sitt avgörande.domstolen lägger sedan detta besked till grund

ñnnas möjlighetVidare råder inom det det skallEG synsättet att en
få prövning med-för företag och enskilda till ståndatt atten av

rättsordningar med EG-reglema såvittlemsstatemas överensstämmer
direktsådana rättigheter enligt skallEG-rätten varaavser som

Ävenochtillämpbara i förhållandet mellan den enskilde staten. om
fråga möjligheterna till dom-detta i första hand är rören som

stolsprövning hela till lagprövningen måsteleder det garanteras.att
viss nyordning i frågaRedan EES-avtalet innebär en om norm-

den enhetliga rättstillämpningen inom detkontrollen. För inteatt
Ekonomiska Samarbetsområdet skall har tillEuropeiska äventyras

konflikter mellanEES-avtalet fogats protokoll eventuellaett om
och författningar. protokollets endainförlivade EES-regler andra I

förbundit sig för fall däroperativa artikel har detBETA-staterna att,
införlivade EES-regler och andradet kan uppstå konflikter mellan

nödvändigt införa författningsbe-författningsbestämmelser, om en
EES-reglerna skall ha företräde i dessastämmelse innebär attsom

enligtfall. Till följd härav har i EES-lagen införts lagvalsregelen
meddelats tillvilken föreskrifter i EES-lagen eller lag harsomannan

uppfyllelse Sveriges förpliktelser enligt EES-avtalet skall tillämpasav
vad föreskrivs i lag. Motsvarande skallhinderutan av som annars

författningförhållande mellan föreskrifter igälla också i änannan
lag.

så önskarskall finnas möjlighet för de EFTA-länderDet även som
nationella domstolar inhämta tolkningsbesked frånerbjuda sinaatt att

för nationellaBeskeden skall bindande deEG-domstolen. var
låta sinaVarje får själv den skalldomstolarna. EFIA-stat avgöra om

tolkningsbeskedsig möjligheten inhämtadomstolar använda attav
harinte. främja enhetlig tolkning EES-avtaleteller För att en av

möjlighet hosemellertid de nationella domstolarna EFTA-att
rådgivande tolkningendomstolen inhämta yttranden EES-om av

avtalet.
anförda till normkontrollen sannoliktleder det härSammantaget att

inslag ifå ökad betydelse och bli vanligare vårkommer ettatt
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rättsordning i anslutning till Sveriges medverkan i EES-avtalet
respektive vid EG-medlemskap.ett

överväganden12.3

Vår utgångspunkt det gäller frågornär medborgerliga fri- ochom
rättigheter är inskränkningar i dessa rättigheter i enlighet med vadatt

stadgas i 2 kap. 12 § RF endast får förgöras tillgodoseattsom
ändamål godtagbara iär demokratiskt samhälle. En begräns-ettsom
ning får aldrig vadutöver är nödvändigt med hänsyn till detsom
ändamål har föranlett den. Ett sådant synsätt medför med nöd-som
vändighet möjligheterna till effektiv och verksam lagprövningatt en
måste Hur detta bäst skall ske kan givetvis diskuteras. Avgaranteras.
regeringsformen framgår rått och skyldighet officio prövaatt att ex

föreskrift i stridstår med den grundlagsenliga ordningenom en
ankommer både på normgivandede och på de rättstillämpan-organen
de Den grundlagsfästa ordningen har tillämpats i drygtorganen. nu
tio år kommitténoch har diskuterat erfarenheterna.

Vi har, i enlighet direktiven,med alternativetövervägt inrättaatt
särskild författningsdomstol med exklusiv behörighet prövaatten

grundlagsenligheten beslut är intresse från konstitutionellav som av
synpunkt.

skäl för ordning medSom särskild författningsdomstol brukaren en
anföras därigenom fåskulle med högsta tänkbaraatt ettman organ
kompetens i konstitutionella frågor avgöranden intenormaltvars
borde fråga.kunna sättas i Samtidigt skulle kunna befriaman
domstolar och förvaltningsmyndigheter från uppgift de mångaen som
gånger inte allt för angelägna utföra.är att

Ett huvudproblem med särskild författningsdomstol emellertidären
sådant är svårt förena med kravet rättighets-att ett system att att en

reglering inte får innebära politisk makt förs över till ickeatt
politiska frågor skulleDe den ha ställning till skulle bliatt taorgan.
fokuserade på helt vad vidsätt än sker lagprövningett annat som en
enligt den ordning vi har. Redan den centraliseringnu av norm-
kontrollen skulle innebära gör det blir aktuelltsystemet attsom mera
med politisk styrning den dömande verksamheten. skulleDeten av
i sin kunna leda till onödiga spänningar mellan den politiska ochtur
den dömande makten. svårtDet är komma till med be-rättaatt en
farad politisering sådan domstol konstrueraatt ettav en genom
lämpligt för tillsättning dess ledamöter. kan inteMansystem av
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komma ifrån resultatet lätt kan bli någon form politisk-blandadatt av
juridisk bedömning slag vi inte eftersträvar. Detettav som nu
anförda enligt vårutgör mening skäl införandeett tungt mot av en
författningsdomstol i vårt land.

En invändning har framförts särskild för-motannan som en
fattningsdomstol detär skulle bli svårt förse till-den medatt att
räckliga arbetsuppgifter. Det skulle dock inte nödvändigt attvara en
sådan domstol sammanträdde behov däravän när uppkommer.annat
En möjlighet skulle kunna föra Lagrådetsöverattannan vara
uppgifter till detta organ.

En komplikation med ordning där domstolar för-ochannan en
valtningsmyndigheter skulle tvingade hänskjuta alla frågorattvara

normkontroll till författningsdomstol skulle dettaattom en vara
sannolikt skulle medföra avsevärd fördröjning med avseende påen
avgörandet de mål eller ärenden där sådan fråga uppkommit.av en
Slutligen tillkommer tidigare idet dessa sammanhang ofta åberopade

författningsdomstol skulle innebära heltargumentet att etten
främmande inslag i vår rättskulturu Vi inte kan bortseattanser man
från detta Enligt vår mening är det heller inte någonargument. av
avgörande betydelse vilken instans eller domstol utförtyp av som
lagprövningsuppgiften det viktiga vilket lämnasärutan utrymme som
åt dessa instanser inom. Vi har därför slutligen föratt stannatagera

inte lägga fram något förslag inrätta särskild för-att attom en
fattningsdomstol.

tidigareSom anförts föreslår i detta betänkande Europakon-att
ventionen inkorporeras i svensk vanlig lag.rätt Emellertidgenom ger
vi också konventionen särskild betydelse då vi föreslår ett nytten
stadgande i regeringsformen föreskrifter inte får meddelas iattom
strid med konventionen. Därigenom blir det klart markerat att
konventionens interegler skall kunna åsidosättas stiftadgenom senare
lag. Europakonventionens innehåll inte gång för fastlagtär allaen

det pågår ständigt utveckling tolkningen artiklarnautan en av av
Europadomstolens har sinavgöranden. Detta orsak i kon-attgenom

ventionens regler på många punkter tidigare harär Som sagtsvaga.
lagstiftaren den svenska lagstiftningen till konventionensanpassat
regler och dess praxis. Vi det alltjämt bör ankomma påattanser
lagstiftaren löpande till inhemskaden överensstämmerrättenatt attse
med konventionen även sedan denna inkorporerats i svensk rätt. De
svenska domstolarnas och myndigheternas tolkning konventionenav
bör därför med försiktighet och lagstiftarengöras skall iäven
fortsättningen ha primära fördet rättsreglema inteattansvaret
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kommer i konflikt med konventionen. Europakonventionen innehåller
också del regler betydande skön till de olikaetten vaga som ger
medlemsstaterna huravgöra de Önskar uppfylla konventionensatt

Ävenkrav. innebörden och gränserna detta skön bör i första handav
avgöras lagstiftaren. Således bör efteräven inkorporeringav en av
Europakonventionen den nuvarande balansen mellan den lagstiftande
och den dömande makten upprätthållas. Vi vill emellertid framhålla

lagprövningen i fortsättningen även måste innefattaatt prövningen
Europakonventionen.gentemot

Vi har vidare övervägt lagprövningen skall bestå i sinom nuvaran-
de utformning eller det finns skäl för utvidga de rätts-attom
tillämpande lagprövningsrätt borttagande det s.k.organens genom av
uppenbarhetsrekvisitet.

i denDet gällande bestämmelsen i kap.11 14 intagna§ RFnu
kravet på det skall föreligga uppenbar motstridighetatt mellanen en

riksdagen eller regeringen beslutad föreskrift och överordnadav
författning för föreskriften skall få sättas sidan har iblandatt
kritiserats. Det har nämligen hävdats det är otillfredsställandeatt att
de två högsta skall åtnjuta felmarginalstörre än andrastatsorganen en
normgivande när det gäller föreskrifts förenlighet medorgan en
överordnad författning. Riksdagen lika väl alla andra offentligasom

är bunden gällande rätt. Emellertid är enligt grundlagenorgan av
riksdagen den främste lagstiftaren. Endast riksdagen kan stifta
grundlag och vanlig lag. talarDetta för det är riksdagen äratt som
den instans bästär ägnad pröva viss lagföreskrift ärattsom om en
grundlagsenlig ej.eller Normalt kan givetvis utgå från attman
statsmakterna vidare följer grundlagens bestämmelser. Lag-utan
prövningen kontrollmedel därför endastär tänkt verkaattsom som

säkerhetsanordning utlöses falli sällsynta då lagstiftningenen som
inte utgjort tillräckligt förskydd de medborgerliga fri- och rättig-ett
heterna.

Genom den nuvarande ordningen har domstolarna och myndig-
heterna inte fått någon ställning politiska maktfaktorer. De harsom
härigenom möjligheter utnyttja oförbrukat förtroendekapital,att ett

ingripandenär till fri- och rättighetemas skydd undantagsvis måsteett
ske. Vi finner således den nuvarande ordningen med krav påatt
uppenbar motstridighet mellan föreskrift i lag eller förordning och

författningöverordnad för äsidosättande lagen eller för-att ett av
ordningen skall få ske är motiverad. Vi föreslår därför inga ändringar
vad gäller den materiella regleringen lagprövningsrätten.av
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13 Konsekvenser förslagvåraav

13.1 Ekonomiska och administrativa konsekvenser

Våra förslag syftar till starkare skydd för de medborgerligaatt ettge
fri- och råttighetema. förslagDe vi lägger fram bör såvitt vi kansom
bedöma inte medföra några omedelbara ekonomiska eller administra-
tiva konsekvenser. Vi utgår sålunda från den förstärkningatt av egen-
domsskyddet vi föreslår med i grundlagen inskriven tillrättsom en
ersättning vid vissa rådighetsinskrânkningar inte bör föranleda några
kostnadsökningar eftersom sådan ersättningsrått redan före-en nu
ligger enligt lag.

Vårt förslag till inkorporering Europakonventionen i svensk rättav
kan möjligen leda till våra domstolar och vissa andra myndigheteratt
kommer få något vidgade arbetsuppgifter. Vi emellertidatt attanser
domstolarna övrigaoch de myndigheter berörs förslagetsom av
kommer inomkunna klara detta för befintligaatt ramen resurser.

13.2 Regionalpolitiska konsekvenser

Enligt vår bedömning kommer våra förslag inte medföra någraatt
regionalpolitiska konsekvenser.
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14 Specialmotivering

14.1 till ändringFörslaget lag om av

regeringsformen

2 18 §kap.

nuvarande regleringen egendomsskyddet i regeringsformenDen tarav
sikte endast på i detta skydd, nämligen principenmoment attett

i expropriationersättning skall utgå då egendom anspråktas genom
eller sådant förfogande. skäl har angivits i denAvannat som
allmänna motiveringen föreslår vi bestämmelsen egendoms-attnu om
skydd utformning för precisera skydddet Europa-attges en ny som

till sinkonventionen ställer för medborgarnas egendom.rättupp
Paragrafen uttalande varje medborgares egendominleds med ett att

rättsligtryggad. uttalande har inte någon självständigär Detta
syftetbetydelse endast det övergripande med bestämmel-utan anger
fortsattasåsom det kommer till uttryck i dess lydelse. Rentsen

inledande slås fastallmänt kan dock det de ordensägas att attgenom
vår hittills, skall betryggande skydd förrättsordning, liksom ettge

intresse skall framhållas medden enskildes egendom. I klarhetens att
i sammanhang såväl fysiskauttrycket varje medborgare dettaavses

juridiskasom personer.
behov för bostadsbyggande,För tillgodose samhällets markatt av

ändamål dettrañkleder, rekreation och andra liknande måste
tvångsvis isjälvfallet finnas möjlighet sista utväg, taatt, som en

möjligheter frittanspråk egendom eller begränsa ägarens attannans
vidtasin egendom. måste möjligt kunnaanvända Det även attvara

lämpligförmån för enskild för anordnasådana åtgärder till att t.ex.
bebyggelse iutfartsväg eller förhindra olämplig eller störande

emellertid skegrannskapet. Sådana ingrepp i egendom fårannans
framgårendast för tillgodose angelägna allmänna intressen, vilketatt

föreskrivs särskiltsista meningen första stycket. Sålunda här ettav av
för sådana ingrepp omfattas bestämmel-kvaliñkationskrav att som av

allmännaVad med uttycket angelägnaalls skall få ske.sen som avses
detalj beskriva. emellertid sådanaintressen inte möjligt i Det ärär att
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ingrepp motiveradeär med hänsyn till intresset kunnaattsom av
tillgodose allmänhetens berättigade krav på god miljö ochen
möjligheterna kunna bevara och skydda områden äratt som av
särskild betydelse från naturvårdssynpunkt i första hand åsyftassom
liksom intresset kunna allmänheten tillgång till föratt naturenav ge

Ävenrekreation friluftsliv.och samhällets behov mark förav
anläggande och andravägar kommunikationsleder måsteav m.m.
givetvis kunna tillgodoses. Vad angeläget allmäntär intresseettsom
måste till slut i viss mån bli föremål för politisk värdering dären
hänsyn då måste tilläven vad godtagbart frånär rättssäker-tas som
hetssynpunkt i modernt samhälle. skallDet framhållasävenett att
uttrycket anknyter till vad gäller i fråga egendomsskyddetsom om
enligt Europakonventionen.

ingreppDe kan komma i fråga i egendom har isom annans para-
grafen till början angivits avstående expropriation elleren som genom

sådant förfogande. Detta uttyck identiskt med detärannat som
återfinns i den gällande lydelsen 2 kap. 18 Någon§ RF.nu av
ändring tillämpningsområdet för stadgandet i denna del i för-av
hållande till vad gäller är inte avsedd. Med uttrycketsom nu
expropriation eller sådant förfogande således olika formerannat avses

tvångsövertagande förmögenhetsrätt innebär överföran-ettav av som
de eller ianspråkstagande rätten. Inte bara äganderätt kanav vara
föremål för tvångsövertagande särskild tilläven rått egendomutan
med ekonomiskt värde nyttjanderätt servitut.och Utanfört.ex.som
tillämpningsområdet faller däremot andra tvångsavhändelser t.ex.som
förstöring egendom på riskgrund för smitta. Exekutiva ochav av
processrättsliga åtgärder faller naturligtvis i fortsättningenäven
utanför tillämpningsområdet liksom över huvud åtgärdertaget som
har sin grund i missförhållanden på den enskildes sida.

Grundlagsskyddet kommer omfattaäven sådan lagstiftningatt som
innebär begränsningar i innehavarens användarätt mark ochatt
byggnader. Detta uttrycks i paragrafen så ingen kan tvingasatt att
inskränka användningen mark eller byggnad detnär krävsutomav
för tillgodose angelägna allmänna intressen. Härmedatt avses
allehanda inskränkningar i form byggnadsförbud, användnings-av
förbud, åtgärder enligt skogsvårdslagen, strandskyddsförordnande,
beslut såledesDet är byggnadsreglerande ochnaturreservatom m.m.
markreglerande bestämmelser skall omfattas grundlags-som av
skyddet. Inte bara den innehar mark eller byggnad medsom
äganderätt skall komma i åtnjutande grundlagsskyddet dettautanav
omfattar den innehar sådanäven egendom någonmed formsom av
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nyttjanderätt. Bestämmelsen skall endast skydd sådanamotge
tvångsvisa inskränkningar i användarätten mark och byggnaderatt

följer direkt lagstiftning eller myndighetsbeslut medsom av av
tillämpning sådan lagstiftning. Sådana inskränkningar i rätten attav
använda följeregendom på grund avtal omfattas däremot intesom av

grundlagsskyddet. Det skall i klarhetens intresse påpekasäven attav
sådana inskränkningar i använda främsträtten lös egendomatt som
följer lagstiftning faller utanför bestämmelsenstypav annan av
tillämpningsområde.

Som har redovisats i den allmänna motiveringen vi denattanser nu
gällande lagstiftningen medger ingrepp i egendom desom annans av
slag regleras i bestämmelsen uppfyller det uppställda kvalifika-som
tionskravet. Något behov följdändringar i gällande lagarav som
tillåter ingrepp i den enskildes egendom föreligger därför inte.

paragrafens slåsI andra stycke till ersättning fast. tillrätten Rätt
ersättning föreskrivs till början tvångsavhändelseviden genom expro-
priation eller sådant förfogande. Enligt den lagstiftningannat som
reglerar möjligheterna till olika former rådighetsinskränkningarav
föreligger till ersättning i vissa sådana fall. Beträffandeäven rätt den

innebörden dessa ersättningsprincipernärmare hänvisas till avsnittav
3.5.2 med där gjorda hänvisningar. Enligt de huvudprinciper som
gäller i utgår såledessvensk rätt ersättning vid sådana rådighets-
inskränkningar medför pågående markanvändning inomattsom
berörd del fastigheten försvåras. fråga bygg-avsevärt Iav om
nadsreglerande bestämmelser föreligger till ersättningrätt skadaom
uppkommer betydande i förhållande till påär värdet berörd delsom

fastigheten. Ersättning utgår däremot normalt inte för vissa mindreav
ingripande inskränkningar i fritt nyttja sin egendom eller förrätten att

tillstånd åtgärd.uteblivet till viss Så kallade förväntningsvärden
huvud inte enligt gällande lagstiftning.ersätts över Somtaget en

konsekvens rådighetsinskränkningar avseende mark ochävenattav
byggnader omfattas bestämmelsenskall egendomsskyddet haromav

ersättning i dessa fall givitstill grundlagsskydd.även rätten Be-ett
stämmelserna härom utformade helt i enlighet medär vad redansom

Någon utvidgning tillgäller enligt vanlig lag. ersättningrättennu av
vid rådighetsinskränkningar inte Liksomär däremot avsedd. hittills
får de grunderna för bestämmandet ersättningen inärmare av anges
vanlig lag.

också framgåttSom har den allmänna motiveringen har vi ansettav
det motiverat i grundlagsbestämmelsen egendomsskyddet göraatt om
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uttryckligt förbehåll för allemansrätten sådan den i dag är sedvane-ett
rättsligt accepterad. Detta kommer till uttryck i paragrafens sista
stycke. Stadgandet innebär således möjligheternaatt att genom
lagstiftning eller myndighetsbeslut inskränka i allemansrätten såsom
den är sedvanerättsligt definierad försvinner.nu

2 20 §kap.

Genom stadgandet i första stycket slås skyddet för närings- och
yrkesfriheten fast. har framgåttSom den allmänna motiveringenav
har vi valt utforma skyddet så det sikte på särskiltatt att tar ett

i närings- och yrkesfriheten, nämligen den s.k. likhetsprin-moment
cipen. Denna princip kan kortfattat innebärasägas alla regleringaratt
inom närings- och yrkesfrihetens område måste generella på såvara

alla skall ha möjlighetsätt konkurrera lika villkor underatt att
förutsättning de i övrigt uppfyller de krav kan ställas föratt som upp
just det yrket eller den näringsgrenen. Under dessa förutsättningar
skall bestämmelsen förhindra någon enskild skall få påatt gynnas
andras bekostnad.

Som vi har redovisat i den allmänna motiveringen finns idet dag
relativt omfattande reglering på närings- och yrkesfrihetensen

område. Denna reglering har tillkommit för tillgodose främstatt
säkerhets-, hälsovårds- och arbetarskyddsintressen. Vidare finns det
flera bestämmelser innebär krav på viss utbildning ellersom annan
kompetens eller måste besitta vissa personligaatt en person egen-
skaper för få visst yrke.utöva I vissa fall bedöms också närings-att
idkarens ekonomiska förhållanden för utröna viljan och förmåganatt

fullgöra kommande skyldigheter det allmänna.att gentemot
I grundlagsbestämmelsen slås inledningsvis den principen fast attnu

inga andra inskränkningar får i drivagöras rätten näring och utövaatt
yrke sådanaän nödvändiga förär tillgodose angelägnaattsom
allmänna intressen. inte möjligtDet är här den närmareatt ange
innebörden uttrycket angelägna allmänna intressen klart är attav men

måstedet sig någotröra sikte på sådana intressentarom som som
har nämnts övrigt vill viI endast hänvisa till den redovisningovan.
vi har lämnat beträffande den gällande lagstiftningen på området.nu

Vad enligt vår mening detär väsentliga inslaget i skyddetmestsom
för yrkes- och näringsfriheten är alla inskränkningari denna måsteatt

generella. skallDet således inte tillåtet införa någraattvara vara
regler enbart syftar till ekonomiskt vissa ellerattsom gynna personer
företag. I princip skall det därför inte tillåtet införa reglerattvara
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innebär nyetableringar inom viss näring eller visstatt yrke för-som
hindras eftersom detta innebär skydd för dem redan är etable-ett som
rade, såvida det inte samtidigt föreligger något angeläget allmänt in-

ändå motiverar sådantresse reglering. Vi vill emellertid fram-som en
hålla lagstiftning monopol för det allmännaatt driva verksam-attom
het inom visst område inte strider grundlagsbestämmelsen efter-mot

lagstiftning monopol drabbar alla övriga konkurrenter lika.som om
På skäl har redovisats i den allmänna motiveringen har i be-som

stämmelsens andra stycke införts uttryckligt grundlagsstöd förett
renskötselrätt.samernas

2 21kap. §

Bestämmelsen rått till utbildning i 1 kap. 2 § RF utformadärom som
målsättningsstadgande. skäl harett Av i den allmännaangettssom

motiveringen föreslår vi tillrätten utbildning starkareatt ettnu ges
grundlagsskydd i form rättsligt bindande garanti innebörd attav en av
det åligger det allmänna anordna utbildning.att

Den utbildning den enskilde har ovillkorlig rätt till omfattarsom en
den grundläggande utbildning sker i grundskolan. stadgandetIsom

således alla barn har rätt erhålla kostnadsfriatt grund-attanges
skoleutbildning. Med uttrycket barn barn i skolpliktig ålder.avses
Avsikten är således inte inte längreatt garantera personer som
befinner sig inom skolpliktig ålder tillrätt sådan kostnadsfri under-
visning. Den utbildning det allmänna bestämmelsensom genom
åläggs för kostnadsfritt omfattar endast sådan utbildningatt svara som
sker i allmänna skolor. stadgandet innefattar då även rätt till
grundläggande undervisning i särskola eller specialskola för de barn

har behov därav. För klarhets skull skall anmärkas det endastsom att
är rätten till själva utbildningen stadgandet.garanterassom genom
Rätten kostnadsfritt erhålla undervisningsmaterial,att Skolmåltider
och Skolskjutsar eller andra liknande förmåner faller däremot utanför
bestämmelsens tillämpningsområde.

Som också har framgått den allmänna motiveringen bör ettav
stadgande rätt till utbildning även omfatta utbildning änom annan
enbart den grundläggande. bestämmelsenAv framgår därför detatt
allmänna skall föräven högre utbildning finns. Här dockattsvara ges
ingen garanti för alla skall ha rätt till sådan högre utbildningatt som
meddelas i gymnasium eller högskola samhället hart.ex. rättutan att
ställa villkor behörighet och lämplighet för tillträdet.ex. tillupp om
denna form utbildning.av
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bestämmelsen ärutbildningtillDen rätt garanteras genomsom
vanlig lag.således inte inskränkasabsolut och kan genom

22 §2 kap.

lydelsen 2motsvarighet i den gällandeBestämmelsen har sin avnu
justeringargjorts några smärre20 bestämmelsen har endastkap I

våra övriga förlag.följd avsom en

2 23 §kap.

föreskrift får meddelasfast lag ellerstadgande slåsdettaI att annan
Europakonventionen. Genomåtaganden enligtstrid med Sverigesi

samtidigtEuropakonventionen,markerasbestämmelsen att som
fårinkorporerad i svensk rätt,särskild föreslås blilag engenom en

grundlags-för den skullkonventionensärskild betydelse utan att ges
deninnefattar såvälEuropakonventionenBeteckningenstatus.

1950 de tilläggs-den 4 novemberursprungliga konventionen somav
Sverige och har trättratificeratstill denna harprotokoll av somsom

kraft.i
garanti förskapa Europa-bestämmelsen ärAvsikten med attatt en

föreskrifter.inhemskasidanregler inte sättskonventionens genom
lagstiftaren alltså skalli första hand tillriktar sigBestämmelsen som

lagstiftning inteinhemska ärför vårdet primäraha ansvaret att
ochemellertid inte domstolarhindrarkonventionsstridig. Detta att

bestämmelsemed stöd dennarättstillämpande myndigheterandra av
underlåta14stadgandet i 11 kap. § RFmed stödfår möjlighet att av
oförenligbefinnasdenna skulleinhemsk föreskrifttillämpaatt omen

Europakonventionen.med

europeiska14.2 till lag denFörslaget om
förskydd dekonventionen angående

grundlägganderättigheterna och demänskliga
friheterna

EuropakonventionenbestämmelsenstycketI första att avangesav
1-8, samtligatilläggsprotokollen1950 jämteden 4 november somnr
i landet. Konven-lag härSverige, skall gällahar ratificerats somav

vanlig lag.ställningsåledes härigenomtionskomplexet får som
2 kap.bestämmelsen iföreslagnasamtidigtdenGenom nyaav oss

särskild betydelsekonventionskomplexetemellertid23 § RF enges
erhåller grundlagsstatus.för den skulldettaattutan
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Endast de protokoll är ratificerade Sverige och har trättsom av som
i kraft omfattas lagen. Inom Europarådet pågår fortlöpandeav en
genomgång konventionskomplexet och konventionen kan förväntasav
bli försedd med ytterligare tilläggsprotokoll i framtiden. Det kan
således Sverige redan har undertecknatnoteras tilläggsprotokollatt nr
9 ännu inte ratificerat detta undertecknat och ratificeratmen samt
tilläggsprotokoll 10, vilket dock ännu inte har trätt i kraft. Dessanr
två tilläggsprotokoll omfattas därför inte lagen.av

Konventionen och tilläggsprotokollen införlivas dengenom
föreslagna lagen med svensk rätt inkorporering. innebärDettagenom

konventionskomplexet skallatt gälla svensk lag i den lydelsesom
konventionen och tilläggsprotokollen har enligt originaltextema.
Konventionskomplexets originalspråk år engelska och franska.
Konventionstextema på dessa två originalspråk äger, enligt vad som
sägs avslutningsvis i konventionen den 4 november 1950, likaav
vitsord, vilket innebär inget språken skall ha företrädeatt framförav
det andra.

Konventionskomplexets engelska och franska originaltexter förelâs
tillsammans med svensk översättning bli intagna bilaga tillen som en

tagitsinkorporeringslagen. En erinran härom har in i bestämmelsens
andra stycke. Den svenska översättningen finns intagen i bilagansom
är endast avsedd hjälpmedel vid tolkningen original-ettsom av

översättningen har gjortstextema. i samband med Sverige haratt
ratificerat konventionen och respektive tilläggsprotokoll och är
således inte någon nygjord sådan.

Den lagen inkorporering Europakonventionen bör trädanya om av
i kraft den l januari 1995 dvs. samtidigt bestämmelsen i 2 kap.som
23 § RF föreslås träda i kraft. På så sätt erhålls redan från lagens
ikraftträdande garanti lagstiftning strider kon-moten motsom
ventionskomplexet.
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Reservationer

Reservation ledamoten Ulf Brunfelter nydav

Direktiven lämnar för reformer, det konstitutionellautrymme som ger
medborgarskyddet avsevärt starkare ställning i revideraden rege-
ringsform. också varitDetta har under diskussion i utredningen. Det
är angeläget, dessa möjligheter blir förbelysta underlagatt som
diskussioner i remissopinion och fortsatt konstitutionell debatt.

Grundlagen inte till för iär läsas och användas politikeratt av
första hand, angelägenhet för hela folket. Grundlagenutgörutan en
skall i princip fungera folkets instruktion till sina förtroende-som en
män och makthavare.

framförDet gäller allt innehållet i fri- och råttighetskapitlet ochom
medborgarrättens iförverkligande grundlagen bl.a. opinions-genom
och normkontroll och andra konstitutionella instrumet, där det är
angeläget, reformerna medborgerligt änatt ett ettses mera ur ur
offentligt mydighetsperspektiv.

Reservation lämnas bakgrunden där sådana frågordenmot ut-
vecklas ytterligare.

Skyddet för medborgerliga fri- och

rättigheter

1.1. Egendomsskyddet

direktiven intar förstärkning och egendomsskyddetI äganderättenav
förslag håller tämligen låg profil ochcentral plats. Majoritetensen en

isiktar till låta regeringsformen försvaranärmast statusatt quo
lagstiftning. Direktiven emellertid stöd förnuvarande merger en

inriktas på dettasolid skyddsnivå. Reformarbetet bör också kunna
kvalitetskraven på lagstiftningen.och öka

Institutionsgaranti1.1.1.

formulering,Majoritetsförslaget inleds med säger atten som
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medborgarnas egendom är tryggad och fortsätter med i vilkaatt ange,
avseenden detta skydd skall iakttas, nämligen vid avhändelse och i
fråga befogenhetsregleringar, bestämmer hur fåregendomom som
användas.

Förslaget i denna del kan uppfattas motsvarighet till densom en
skyddsprincip för egendomsordningens stabilitetallmänna och

grundläggande funktioner institutionsgaranti finns is.k.en som- -
vissa andra västeuroperiska författningar eller ingår i konsitutionell
praxis.

nuvarande egendomsskyddet i 2 kap. 18 har inteDet § RF
grundlagt någon motsvarande allmän skyddsprincip i praxis, utan
uppfattas begränsat till expropriation likartade avhän-ochsom
delsefall. Utredningsñrslaget i denna del berör därför viktigen
harmoniseringsfunktion, det gäller skyddets substans vid olikanär
former offentliga ingrepp.av

1.1.1.1
Institutionsgarantin enligt förslaget emellertid gällaenbartanges
avhändelsefall befogenhetsregleringar, vilket kan uppfattasoch som
formella begränsningar. Skyddet skulle fortfarandedärmed sigte

former ingrepp intebegränsat till vissa och täcka offentligaav
former.åtgärder, andraantarsom

ingrepp form avhändelse och befogenhetsregleringari enligtAtt av
på angelägna allmännautredningsförslaget skall grundas och enskilda

återger förutsättningar förintressen allmänt vedertagna lagstiftnings-
Europakonventionen.åtgärder enligt Utredningsförslagett.ex.-

i den risker,täcker emellertid inte heller delen andra kan uppståsom
vid användning offentlig makt egendomsordningen. kanöver T.ex.av

åtgärd viktigagrundad på allmänna skäl få ut-en vara men en
formning, i godtycklighet. Skyddet godtyckligutmynnar motsom
maktanvändning icentralt inslag Europakonventionen och börär ett
därför inte saknas i reformering principerna för grundlagensen av
egendomsskydd.

1.1.1.2
omdiskuteradeexempel på företeelser i tid, troligenSom senare som

inte skulle hindras med utredningsförslagets inriktning, kan nämnas
1986. utformningden s.k. engångsskatten Trots sin formella som

på försäkringsinrättningar, denna s.k. för-förmögenhetsskatt tog
försäkringsskulder.mögenhetsskatt i anspråk också upplupna S.k.

nämligenförsäkringstekniska skulder ñck avräknas, och pålagan
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fick på så principiellt helt godtycklig förvaltaresätt hållning, dären
försäkringsförmögenheter beskattades för sina skulder.av

gäldenärer förmögenhetsbeskattas för sinaAtt skulder, skulle
överfört allmän rättsprincip leda till absurda konsekvenser.som
Engångsskatten med kritiseraskan andra ord för godtycklighet i sin
utformning. utredningsförslagetMen torde knappastnämntsom
hindra sådana godtyckliga beskattningsåtgärder i fortsättningen.

Som exempel på offentlig fallareglering, kan utanförett annat som
utredningsförslagets skyddsstruktur, kan regeringens åtgärdnämnas

1992hösten bryta utfästa åtaganden med s.k. sparpremier tillatt
enskilda, kontrakterat sig för vissa former sparande.som av

Det får allmänt råttsprincip,vedertagen civil-attanses som en
rättsligt ingångna avtal skall hållas. Utnyttjar då sin maktstaten som
normgivare för undgå utfästa förpliktelser avtalspart, bliratt som

medparter annorlunda behandlade vadän år vedertagetstatens som
för andra medborgare, åtnjuter rättsordningens skydd försom
ingångna kontrakt. Det uppstår med andra ord inslag godtycke iav
den normala rättsordningen. konsekvent grundlagsordningEn på
egendomsskyddets område bör skydda också sådana formermot av
maktmissbruk.

1.1.1.3
Enligt utredningsförslagets skrivning medborgarnas egendomår
tryggad på visst sätt.

konstitutionell praxisI bland länder i har skyddetVästeuropa en
vidarebetydligt omfattning inbegriper i självaoch verket egendoms-

ordningen helhet med dess olika råttsinstitut och varierandesom
skyddsformer, dvs. inte bara äganderätt till egendom i gängse
mening, också författarrätt, nyttjande-patenträtt, vattenrätt,utan t.ex.
rättsformer Också nåringsetableringar, har förmögenhets-m.m. som

Europakonventionen.värde skyddas, i praxis enligtt.ex.
Från konsekvensens synpunkt det med andra ord rimligtår att

institutionsgarantibeteckna generellt utformad med uttryckett somen
bättre verkliga innebörd, det egendoms-dess ärmot t.ex. attsvarar
ordningen sådan grundlagen har till uppgift skyddaatt motsom som
sådana former offentlig maktutövning, till godtycklig-urartatav som
het eller maktmissbruk i behandlingen berörda medborgare.av

1.1.1.4
i frihetligaEgendomsordningen det med marknadsekonomi,system
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utvecklats i västvärldens demokratier, har avtalsfrihet ochsom
näringsfrihet grundläggande instrument för ekonomiskt fram-som
åtskridande och välståndsutveckling.

Dessa traditioner viktigaär och fundamentalavärna så föratt
samhällsutvecklingen, de förtjänar markering, tydliggöratt atten som
marknadsekonomins grundläggande element också omfattas grund-av

Ävenlagens egendomsskydd. detta bör därför omnämnas för att
tydliggöra institutionsgarantins innebörd.

1.1.1.5
Mot bakgrund det anförda framförs därför följande förslagav nyss
till utformning institutionsgaranti i regeringsformen.av

Egendomsordningen, avtalsfriheten och ndringsfiiheten skyddade.är
Godtyckliga får förekomma.ingrepp Föreskrifter skall vara
grundade på angelägna allmänna intressen.

1.1.2 Expropriation och befogenhetsreglering

kritikfinnsDet dessutom grund för viss majoritetsförslaget ocksåmot
från formella utgångspunkter.rent

1.1.2.1
Skyddssfären vid befogenhetsregleringar föreslås begränsad till
fastighetsområdet. refererarDen dels till pågående markanvänd-
ning. Uttrycket används nyckelfras för behandlingsom en av
ersättningsfrågor i markpolitisk lagstiftning sedan 70-talet. Dels
refererar det föreslagna skyddet till ingrepp, vållar skada,som som
är betydande på berörd fastighetsdel, detta i enlighet meden
föreskrifter i tids planlagstiftning.senare

Svagheten med så kasuistiska referensramar ligger bl.a. i att
regeringsformen så fårsätt osjälvständig formulering ien
förhållande till vanlig lag, detnär gäller så frågacentralen som
skyddssñrens utformning.

sådanAtt anknytning tydliggör innebörden kunde möjligtvisen vara
motiv för ordvalet. Men det inteär särskilt hållbart,ett eftersom

pågående markanvändning visat sig ha så tvetydigt innehåll,pass
frasen redan förorsakat åtskillig diskussion huratt dess praktiskaom

tillämpning skall ske i fråga jordbrukets omställningsfrågor.om
Pågående markanvändning täcker inte heller fastighetsområdet

särskilt väl, eftersom fastighetsregleringar, innebärt.ex. som en
tvångsvis förändring i markinnehav, inte gärna kan betecknas som
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markanvändningsföråndringar från språklig synpunkt. Sådana
ersättningsfall hamnar med ordalydelsen utanför skyddssfåren.

Ordalydelsen inte heller för befogenhetsföråndringar,passar som
gäller lös egendom, tvångslicenser enligt patentlagen, it.ex. som
princip innebär, upphörensamrätt eller begränsas jfr 6 kap.att en -
45-50 §§ patentlagen.

Inte heller referensen till betydande skada i förhållande till fastig-
hetsvärde invändningsfri står förär och övrigt i oklar relation tillen

försvarade markanvändningsfallavsevärt ersättningsgrund.som
Betydande refererar till kostnadseffektemaskada offentligtettav

ingrepp. Sådana effekter kan tänkas uppkomma också till följd av
ökade standardkrav, fördyrar användning egendom,t.ex. som av

exempelvis byggnad eller anläggning.en
Tanken i förslaget emellertid säkertällaär gottgörelse,att som

föreskrivs i planlagstiftningen för till fastigheter,ägare utsättssom
för skilda restriktioner, vilka inte drabbar andra däremottyper av -
inte kompensera värdeförändringar, generellt kan uppståatt som som

avvikelsegradenföljd lagstiftning. med andra ordDet är vidav ny
vissa offentliga ingrepp, år det egentliga kriteriet förtyper av som
ersättning, inte den ekonomiska effekten, den kanäven ettom vara
indicium på olika behandling.

Det således flera skål motiveratär söka uttryck med störreattav
precision självständighet föroch grundlagsregel i regeringsformen.en

1.1.2.2
Ett kriterium för skyddsbehovet vid avhåndelse expropria-gemensamt
tion och vissa värdenedsättande befogenhetsregleringar är, denatt
enskilde för avvikande behandling jämfört medutsätts andra. Deen
flesta får behålla sin egendom, några tvingas avstå sitt innehavmen
till det allmänna vid expropriation. Samma särbehandling frånen
ekonomisk synpunkt inträffar också vid vissa befogenhets-typer av
regleringar, detaljplannär utsläcker byggnads-t.ex. antas,en som
rätten tomt.en

1.1.2.3
fråga förEn central förbättrat egendomsskydd därför fåär tillatt

stånd skydd diskriminering ekonomisk synpunkt vissaett mot ur av
enskilda, det allmänna ingripernär med olika sårregleringartyper av
i fråga iegendom, vilka former detta sker.oavsett yttreom

ställa tekniska säkerhetskrav på bilarAtt eller byggnader är t.ex.
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eftersomproblemfritt, åtgärderna förutsätterfrån sådana synpunkter
likformig kravuppfyllelse.en

måste gripa inProblemen uppkommer, det allmänna mednär
olika resultat enskilda emellan,t.ex.°vidintresseavvägningar, som ger

naturvårdsñrordnandenfastighetsregleringar, del ochtyperen av
former planregleringarvissa av m.m.

regleringsinsatser blir så omfattandeNär det allmännas och
ambitiösa, dagars välfärdssamhällen, ñnns risker föri våra attsom

för vissa enskilda blir förbisedda. Det regelkonsekvenserna är som
politiskinte så till i motionskrav i riksdagenlätt rätta vägatt genom

motiv för skyddsmekanismer, fångarfinns därförDet som upposv.
missförhållanden, så de verkligen till.rättasatt

förhoppningar riksdagenfinns gör något åtDet större attt.ex.
missgynnade, domstolar kan medverka tillluckor i skyddet för om en

till hinnerersättningsreglering dess riksdagenutväg, ägnasom
problemet.uppmärksamhet åt

1.1.2.4
illustreras med konkreta exempel:Det sagda kan ett par

l.1.2.4.1
tillkom i början på 50-talet och fick generellStrandskyddet en

utformning på 70-talet till i princip IOO-meterszonen intill våra
sig andra ord formelltvattendrag. Likformigheten med välter

tillgodosedd.
verkligheten förutsätter ordningen dock anpassning så,I atten

lokaliseras längre inåt land. går naturligtvis inte,bebyggelse kan Det
före strandskyddsreglema och ligger i sinredan bildatstomtenom
övergångsregler, tillinom hänsyn dettahelhet skyddszonen. tarsom

dock ofullständiga.är
Ofta byggnadsnâmnderna då försökt undvika stötande resultathar

påstrandskyddsdispenser och släppt fram bebyggelsegenom
praktisk tillämpning har med andra ordlucktomter. Verkligheten i

i olikformighet, där strandskyddsrestriktionerna missgynnarutmynnat
inte andra. Efter agerande bl.a. från Naturvårds-enbart vissa, men

länsstyrelserna skärpt sin attityd kommuner ochverket har mot
i faktisk behandling tenderar därmed blienskilda, och skillnaderna

ännu större.
inåt landKonsekvensen blir bl.a., med husatt tomtgrannar

värdefulla gratis parkmark förbetraktar strandtomter som egen
detta slag sällan tillgängliga förräkning. Lucktomter är störreav en
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allmänhet.
Ägare till obebyggda lucktomter vid strand skulle med ersätt-en

ningsreglering få rimligare möjlighet förhandla med grannar om
ägoutbyten för sig till strandskyddet. Också länsstyresler-att anpassa

skulle få ökat intresse medverka till sådana lösningar,attna om
strandtomter inte vidare behandlades i praktiken allmänutan som
egendom.

1.1.2.4.2
Plan- och bygglagen omstridd från skyddssynpunkt sinvidvar
tillkomst, bl.a. efter påpekanden från Lagrådet. Till sist godtogs här

ordning, där detaljplaner betraktas föråldrade efter viss tiden som
med möjlighet för kommunerna återkalla tidigare planfistaatt
byggrätter ersättningsfritt. Det gäller bl.a. alla planer äldre 1979,än
dvs. huvuddelen landets planområden jfr 5 kap. 1l § PBL.av -
Befogenheten återkalla äldre planer föråldradeär kanatt som
uppfattas legitimt instrument för förändring. Man heltettsom ser
enkelt fram plan, möjlighet bygga påtomtägamamot en ny som ger

sätt. Så har troligen många också uppfattat detnärannat systemet,
i riksdagen.antogs

Förändringsmekanismer inom fastighetsväsendet i form av upp-
hävande dock primitiva instrumentär från likabehandlingssynpunkt
enskilda emellan jämfört med omvandlingsinstrument, medgersom
avräkning berörda emellan fördelar och nackdelar,parter av som
vanligen uppstår med och annorlunda ordning för byggandet ien ny

plan. Sådana omvandlingsinstrument har varit kända sedanen ny
1700-talet inom jorddelningsväsendet, och används fortfarande, när
omfördelning mark beslutats fastighetsreglering. JapanIav genom
används sådana metoder också med framgång inom planväsendet
sedan 1950-talet, och tyvärr något otymplig variant denären
nuvarande svenska lagen s.k. exploateringssamverkan 1987.om

PBLs metod för planomvandling kan andra 0rd bli tveksammed
från likabehandlingssynpunkt mellan berörda enskilda, beroende på

omfattandehur proportioner omfördelningen byggrättersom av
erhåller i allvarligtplan. Mest är dock, riksdagen troligenatten ny
inte observerat, metoden med planupphävande också kan användasatt
för helt motstående intressen vid blivande expropriation.att gynna en

finnsT.ex. exempel på kommun planupphävande föranväntatt en
lyfta bort byggnadsrâtten för fritidshusområdehelt med drygtatt ett

100-talet byggrätter i syfte bereda förplats planeradatt motor-en
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vägssträckning. Konsekvensen blir då, Vägverketkommunenatt
slipper betala intrångsersättning för bullerstörningar och kan inlösa
marken till råmarkspris byggrättsvärde. Ett expropriationsföretagutan

med sådana metoder på motstående sakägares bekostnad.gynnas
Det svårtär föreställa sig, sådana förfaringssätt varitatt att

avsedda, när riksdagen beslutade PBL 1987.om

1.1.2.5
Slutsatsen det sagda är, skydd befogenhetsregleringar medatt motav
expropriationsliknande effekter bör sikte på utjämna olikheterta att
i ekonomisk behandling ersättning till fårparter,genom som
vidkännas betydligt behandlingsämre andra iän likartadeen
situationer, vid vissa planregleringart.ex. m.m.

Ingrepp i den enskildes egendomsförhållanden skall enligt ut-
redningsförslaget ha stöd i angelägna allmänna och enskilda intressen.

det finns allmänintressenAtt med betydande styrka räcker emeller-
tid inte för ersättningsfrihet i regleringsfall, i såutmynnarsom
olikartad behandlig i enskilda fall, situationen kan jämställas medatt
expropriation.

Allmänintresset berättigar visserligen offenligrättsliga attorgan
genomföra åtgärden, det bör inte ske ersättningsfritt, närmen
konsekvenserna i praktiken blir olikabehandling frånen som
ekonomisk synpunkt blir jämförbar med expropriation. På sättsamma

i avhåndelsefall, bör regleringsfallen då bli ersättningsgrundandesom
för återställa intressebalans och likabehandling.att

1.1.2.6
En ytterligare punkt strategisk betydelse för egendomsskyddetsav
trovärdighet ersättningsnivånsär kvalitet. Kan ersättningen urholkas,
förlorar skyddet i praktisk betydelse. Också på den punkten brister
utredningsmajoritetens förslag i precision, när i praktikenman
överlämnar ersättningsnivån till bedömning i vanlig lag.

Frågan ersättningens kvalitet huvudämne fir rättig-ettom var
hetsskyddsutredningen, och det uppfattades på många håll som en
framgång, det slogs fast, förlusttäckning ställdesatt att upp som
målsättning för ersättningsregleringen 1979 ersättning för-
förlusten. motivenI framkom i varje fall tydligt dettaatt var
avsikten jfr 1978:34SOU 167-168.s.-

Kravet på förlusttäckning något,är också förtjänar sådantettsom
klarläggande, tillägget ersättning,t.ex. motsvarargenom som
förlusten.
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1.1.2.7
Från de utgångspunkter, framförts, lämnas följande förslag tillsom
reviderad lydelse i kommitténs formulering utformningav ny av
egendomsskyddet i regeringsformen:

föreslagenSt l institutionsgaranti.
2 avståSt Den tvingas egendom ellersin expropriationsom genom

sådant förfogande eller ásidosätts tilliavsevärt rättenannat
egendom, skall berättigad till förlustenersättning motsvararvara som
enligt grunder bestäms lag.isom

1.1.2.8
Den föreslagna formuleringen skyddssñren åsidosätts iavsevärtav

till egendomrätten täcka likabehandlingsproblem vid värde-avser
nedsättande regleringar med expropriationsliknande effekter i form av

generell ersättningsbestämmelse.en
På så sätt får grundlagsbestämmelsen harmoniseringseffekt påen

rättsutveckling och tillämpning så, diskriminerande verkningaratt
från ekonomisk synpunkt till följd skilda former offentliga in-av av

kan bli föremål för någorlunda likvärdig och konsekventgrepp en
rättslig behandling. Därmed förstärks med andra 0rd likformig-
hetssträvanden inom rättsordningens allmänt eftersträ-ram, som anses
vansvärda från rättspolitisk jfr lagrådsinstruktionen 8synpunkt i-
kap. 18 § 1 RF.

1.1.2.9
Den föreslagna utformningen skyddssfär innebär vidare, detattav
allmännas ingrepp i den enskildes tillgodogöra egendomrätt att
godtas till sin utformning, blir gottgjorda ersättning förmen genom
uppkommande förluster i sådana fall, enskildedär den kan anses

åsidosatt i jämförelse med andra, ingreppet inteavsevärt om
kompenseras på något sätt.

Referensramen för ersättning har med andra 0rd i viss likhet med-
principer inom den allmänna skadeståndsrätten till utgångspunkt,-
hur förhållandena normalt gestaltar sig för andra medborgare i
samhället, det gäller använda likartatnär egendom slag,att av som
det aktuella regleringsingreppet i detaljplan.tomtmarkt.ex.avser, en

ingrepp leder till i behandling jämförtOm avsevärde avvikelserett
med vad i verkligheten för andra, blir ingreppetär det gängsesom
ofta också värdenedsättande. blir åsidosatt på dettaDen avsevärtsom

från ekonomisk synpunkt tillförsåkras ersättning enligt den före-sätt
slagna lydelsen, får bebyggas till följd föränd-t.ex. tomtom en av
ring i detaljplan.en
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1.1.2.10
Egendomsskyddets föreslagna skyddssfär merendels vadmotsvarar

redan iakttas i gällande lagstiftning.som
fastighetsregleringar förknippade lik-genomgående medT.ex. är

värdigt vederlag i mark och utjämning i eventuellaavpengar
planlagstiftningenvärdeskillnader. fungerar ersättningsregler förInom

planskada på liknande för kompensera till mark,sätt ägareatt som
läggs eller platsmark så, de missgynnas iattut gatasom annan

kvarters-förhållande till angränsande mark, får bebyggassom som
mark.

1.1.2.1 l
finnas i för värdenedsättandebrister, kan kompensationDe som

ingrepp sådan de kan kvalificera situationenart, att antas ettav som
förhållande-åsidosättande i till egendom, sannoliktavsevärt rätten är

tidigare användningvis begränsade. Ett exempel kan nämnt varasom
skulleplanlagstiftning för utsläcka byggrätt, haattav som annars

varit ersättningsgill vid expropriation.
också förmodas fastigheterkanDet gängse,t.ex. attvara som

bildats för bebyggelse, också förtomtmark skall kunna användassom
sådantändamål. utnyttjande det allmänna medVägrasavsett avsett av

hänvisning till form restriktionslagstiftning, lärnågon tomtensav
viddärför normalt kunna betydligt åsidosatt jämförelseägare anses

med andra.
Finns då ingen i lag medgiven ersättningsreglering åberopa,att

fungeraskulle med andra ord den föreslagna grundlagsregeln ettsom
på så kan konstateras iinstrument fylla lucka, sättatt ut en som

rättsordningen. Domstolsutslag iskydd, eljest inomär gängsesom
0rd fungera rättssäkerhetsgarantisådana fall kan med andra som en

fråganlikabehandling till dess riksdagen hinner behandlaför genom
så erfordras.lagstiftning, där

1.1.2.l2
objekt för fastighetsanvåndning fastig-tillskapa heltAtt genomnya

och planinstrument har sedan länge varit underkastathetsregleringar
lämlighetsprövning det allmänna detta grundsats it.ex.av var en-

likartade utgångspunkterjorddelningslag och har känneteck-1926 års
det s.k. kommunala planmonopoletplanlagstiftningen, it.ex.nat

1947 byggnadslag.års
inomslag jord-rättighetsomvandling dettaNyskapande t.ex.av

med den föreslagnaförblir ocksåplanväsendetdelningsväsendet eller
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grundlagsregeln beroende offentlig medverkan, och det grundlags-av
fästa egendomsskyddet fungerar då garanti för rimligasom en
likabehandlingsprinciper olika emellan i fråga objekt,ägare deom

ingår i omvandlingen.som

1.1.2.13
Tillsyn lämplighetsprövningoch det allmännas försorggenom
förekommer i åtskilliga sammanhang, när det gäller utövning av
närings- och yrkesverksamhet. förbud missgynnandeEtt mot
diskriminering sådanvid reglering näringsverksamhet föreslåsav av
kommittén i särskild bestämmelse, vilket beröringspunkterharen
med de likabehandlingsprinciper, vilka här diskuteras utgångs-som

förpunkt det konstitutionella egendomsskyddet.
omgivningsstömingar,Företag, orsakar prövas ocksåt.ex.som

vattenlagen och miljöskyddslagen, intresseavvägningardärgenom
utförs i förhållande till motstående intressen, skyddassom genom
skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättningar enligtt.ex.
vattenlagen och miljöskadelagen.

Sådana åtgärds- ersättningskrav syftar till förebyggaoch att upp-
komsten missförhållanden och reglera eventuella skadeverkningar,av

sökandeföretagen själva vållar.som
villkor åtgärdskrav syfteDylika och i skadeförebyggande harm.m.

stöd i utveckling grannerättsliga rättstraditioner, dockaven som
konstitutionelltsig expropriationsrättslig och därmed skyddadnärmar

ersättningsordning mån, företagi den miljöstörandesom genom
koncession tillåts skadebringande verksamhet, eljestutöva som vore
otillåten.

1.1.3 Ersättningens kvalitet

Ersättningens kvalitet slutligen tilldrog tidigaresig nämntsom- -
särskild uppmärksamhet i rättighetsskyddsutredningens arbete. Man
diskuterade där bl.a. relationerna mellan ersättningsnivåer vid

rekvisition,expropriation och där prisregleringar kunde bestämma
den tillåtna prisnivån.

1.1.3.1
Från likabehandlingssynpunkt tillfredsställer prisreglerad nivå,en

denna tidigare utredning funnit, också kravet på förlusttäckningsom
i konstitutionell mening, eftersom den reglerade prisnivån bestämmer
den ersättning, föreskriven för transaktioner också mellanär allasom
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andra medborgare inteoch bara i fråga avhändelsefallen enbart.om-
Problem uppstår först, prisregleringen ineffektivär ellerom

Ärofullständig. den ofullständig och sådant exempel kanett vara-
den inom rättighetsskyddsutredningen diskuterade s.k. presumtions-
regel i 1972 års expropriationslag finns onekligen risk fir avhän-att-
delsefall behandlas annorlunde frivilligaän transaktioner på markna-
den.

1.1.3.2
fallså uppstår prisreglering riktadI enbart expropriations-moten

fallen, det faktiskt är vanligt med annorlunda och högrerentom en
prisnivå, kan betraktas normal för likartade frivilligasom som
fastighetsöverlåtelser. Avsikten med presumtionsregeln är enligt
motiven till 1972 års lagstiftning framför prissättningenalltatt styra
på råmark för bebyggelse så, ersättningsnivån vid expropriationatt
blir marknadsledande, dvs. återspeglar det normala också vid
frivilliga förvärv. princip kan således presumtionsregelnI syftasägas
till prisreglering med marknadstäckande ambitioner.en

Misslyckas detta, uppkommer dock spänning mellan prisregleraden
ersättning vid expropriation och normala marknadspriser. Det är
tydligt, amplitudenden mellan tvångsrättsfall och frivilligaatt

inte tillåtastransaktioner kan bli alltför den här fram-stor utan att
förda kvalitetsgarantin i regeringsformen för expropriationsersätt-
ningen blir åsidosatt jfr den likartade situation, behandlatssom av-
höyesterett i jfr 1976Norge, NRt s.

1.1.3.3
exemplet med presumtionsregeln visat, finns det medSom andra ord

anledning till kritik värderingsregler, innebär,mot attsom man
återskapar olikhet mellan expropriationsfall och behandlingenen av

medborgare regleraandra ersättningsnivån.attgenom
för befogenhetsregle-skisserade ersättningsgrundandeDen normen

ring någon åsidosätts i till egendom avseddavsevärt rätten äratt- -
jämställa sådana regleringsfall med expropriation regulatoryatt

taking. Kompensation, utgår skall med andra ord också fyllasom
syfte expropriationsersättning, dvs. ekonomisktattsamma som
regleringsfallenlikställa med opåverkade objekt.

årI diskussioner har lanserats tankar på modereraattsenare
kompensationen samhällsintressets betydelse. Viktigaefter sam-
hällsintressen skulle då medföra lägre kompensationsanspråk jämfört
med begränsade samhällsbehov.mer
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ÖverförsTeorier denna kan kritiseras för tankeoreda.artav
på expropriationsfall, skulleresonemanget t.ex. tankegångama

i viktigautmynna motorvägar skulle berättigaatt dett.ex. allmänna
till begränsade ersättningsnivåer jämfört med exempelvis ersättning
för mark till mindre vägföretag eller enskilda vägar, skullesom
kompenseras helt och hållet. Enskilda, slumpvis ställs motsom
viktiga samhällsanspråk, skulle på så behandlassätt sämre andra,än

har fördelen konfronteras med mindre väsentligaatt anspråk. Ensom
sådan relativitetsteori återskapar med andra 0rd olikheter i be-
handling, det är ersättningsförfarandets huvuduppgiftsom att
eliminera. Det år uppenbart inte heller någon rimlig princip, detatt
skall bättre ersättning, mindreutges samhällsintresset visar sig

Ersättningsnivåema skulle på så sätt utvecklas alltmer godtyck-vara.
ligt och inte längre få normativ gestaltning huvudöver itageten
gängse mening. Graderingar större allmänintresse bör med andraav
ord återspeglas i form prioriteringar i det allmännas budget inteav
med prioriteringar på bekostnad enstaka enskilda i form sämreav av
kompensationsnivå.

sådanEn kritik kan också framföras ersättningsregleringensmot
utformning i lagstiftningsalster under tid, exempelvis vissasenare
ersåttningsregler i PBL. Strukturen i regelinnehållet har också blivit
utomordentligt invecklat och gör det vanskligt överblickaatt
ersättningsregleringens utfall i praktiken jämför exempelvis den s.k.-
garantiregeln i övergångsbestämmelsema till PBL i 17 kap. 8 vars
intentioner beskrivits i åstadkomma ersättningsfrihetatt stort settvara
under formell täckmantel ersåttningsformler Lant-t.ex.en av se-
mäteriverkets 1989:1 Garantiregeln i PBL.rapport

1.1.3.4
Avgränsningen beträffande ersättnin grundande regleringsin tillgen gs grepp
situationer, där någon åsidosätts innebär,avsevärt praktisktatt
betingade inslag olikformighet kan tolereras, denär har måttligav en
omfattning. Blir i förhållande till det förgängse behand-avstegen
lingen andra medborgare tydliga och betydande, aktualiserasav
däremot ersättningssituation.en

Ersättningen skall då framgått syfta till täcka förlusten ochattsom
återställa egendomsvärdet sådant det skulle sig under opåverkadetett
förhållanden. Avvikelsekriteriet renodlas med andra ord som
bedömningsfaktor och blandas inte med jämkningar också på ersätt-
ningssidan, bl.a. PBL exempel på. En självrisk i någonsom ger
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jämförelsermed iinte försvarashellerbegränsningssyfte kaniform
uppoffringenpremierabatter kompenserarförsäkringspraxis, därt.ex.

ingrepp.vid offentligamotsvarighetsaknarpå sätt,ett som
betyderbedömningsfaktoravvikelsekriterietRenodlingen somav

i frågaeftergesbeviskrav skullenormalainte,däremot att om
Ärinträffar.och förluster,på skadorstorlekenochförekomsten som

skadans storlektillräckligt bevistveksamma, kanskadeeffektema om
till skäligtfår då bestämmasersättningenochframläggas,ofta inte

35 5kap.regler §.rättegångsbalkensenligtpå bevisi bristbelopp
upprätthållerskälvärderingstekniskabevisprövningSådan av

förlusten.målsättningen kompenseraprincipiellaemellertid den att
också,i praktikenslutligeninnebärsådantAvvikelsekravet som - -

obetydliga ellerinte heller kankompenserasnackdelaratt varasom
bagatellartade.

Allemansrätten1.4

upplysninginnehållerregeringsformenföreslår,Utredningen att om
rätturåldriga tiderSverige sedaniegendomsordningen envargeratt

ioch vistasoch marki skogfärdas naturen.på oskadligt sätt attatt
iallemansrättentygliggöras,emellertidbörsammanhanget attI

skada.ellervållar intrångintesätt,måste utövasdessa fall ett som

1.1.4.1
allemansrättsligtsådantSverigeiflottningenExempelvis hade ett

allemans-utflödebetraktats ettoch har även avsomsenareursprung,
rätt.

skalaindustriell1800-talet iflottningen påutveckladesEmellertid
Effektivitetenflottningsföreningar.formorganiserades ioch av

och direkta skadorvattendragen,anordningar isärskildakrävde
reglerades följdFlottningsverksamhetentimret.vållades även somav

vattenråttsligt företagformpraktikenblev iochdetta en avav -
års vattenlag.i 1918ordningenjämför bl.a.

finns knappastveterligennedlagd, ochtorde f.n.Flottningen vara
betraktasordandrakan medåterupptagande. Denpåplaner ett som

allemansrätt.vilandeslagsen
i sak skiljerillustrera, allemansrättenföranförsExemplet attatt

färdasBefogenheterrättsordningen.regelbildning i attsig från annan
anföraskanfarlederallmännabestämmelserochtill sjöss somom

uppfattasi principkanexempel. Allemansrättenandra ensom
oskadligtförbefogenhetgällerreglering, attgenerell envarsom
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vistas i på fastighet.naturen annans
Blir utövningen skadebringande, erfordras skadereglering, som

flottningsexemplet visar. Ett exempel är den nyligenannat genom-
förda ordningen med fritt handredskapsfiske, innehåller tydligasom
expropriationsrättsliga inslag i fråga bl.a. ersättning. Allemans-om
rättslig reglering kan även tänkas bli avskaffad myndighets-genom
beslut, flottningsexemplet visar.t.ex.som

Från normgivningssynpunkt finns på så ingensätt egentlig an-
ledning särskilt omnämna allemansrättenatt i regeringsformen.
Allemansrätten är däremot rättstradition, är värdefull atten som
försvara.

Allemansrätten i utredningsförslaget skrivning, sägerges atten som
den skall iakttas oberoende vad föreskrivits i frågaav som om
regeringsformens egendomsskyddi övrigt. Detta kan missförstås, och
bör utgå därför allemansrätten såsomtexten, här beskrivits inteattur
skiljer sig från befogenhetsreglering i vår lagstiftning. Det ärannan

tydligt, fri jakträtt kan införast.ex. ersättningsfrittatt på annans
mark allemansrätt.som

1.1.4.2
Begränsningar i utövning allemansrätten förekommer f.n. ävenav

myndighetsbeslut enligt naturskyddslagstiftningen,genom t.ex.
fågelskyddsområden, fredning växtplatserav m.m.

Utövningen allemansrättsliga befogenheter underkastas på dettaav
sätt bestämmelsereglering,även så mycket mänskligsom annan
verksamhet i vårt samhälle. Detta belyser ytterligare, hur allemans-
rätten inte skiljer sig från bestämmelsereglering i vårt land.annan

Det f.ö. möjligt,är intrång och skador kan tillväxa problematt
inte bara för det allmänna, måste behandlas med regleringsinsat-som
ser.

På sätt naturvärden kräver vissa offentliga fredningar,samma som
kan enskilda sakägarintressen också tänkas bli åsidosatta, t.ex. att
attraktiva platser blir så frekventerade, de i praktiken förvandlasatt
till tältplatser, ridvågar eller båthamnar. Friluftsarrangemang med
100-tals deltagare kan andra exempel på skadebringande intrång.vara

Det kan möjligen brist, naturvårdslagstiftningenatt t.ex.ses som en
f.n. enbart för offentliga initiativ i sådana frågor.utrymmeger
Sannolikt kan det med andra ord rimligt överväga, låtaattvara
enskilda sakägare få söka fredningsåtgärder i någon form, alternativt
skadereglering, allemansrättens oskadlighetskrav uppenbart blirom
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regelbundet.åsidosatta mera
enskildahänsynstaganden tillinnehållerlagstiftning,brist påI som

för ersätt-föreslagna kriterietemellertid det härkandetta slag,av
egendomsskydd kommaregeringsformensmed stödningsreglering av

åsidosätts avsevärtenskildavisas,deti tillämpning, att genomom
förinteallmänhet utsättsifastighetsägareallemansintrång, som

utsträckning.itillnärmelsevis samma

Beskattningsmaktens gränser1.2

frågor,behandlamöjlighetkommitténdirektiven harEnligt att som
beskattningsmakten.rör

grundlagsordning bestämmaihar övervägtKommitténs majoritet att
tillåtnahurdefinitionsådanskatt. Envad är att avsomansesom

bådei sigskall gestaltas, ärbeskattningsmaktutövningformer för av
klarläggande,dryftadesutredningen ävenoch välkommen. I ettviktig

vissianspråktautnyttjas sättñckbeskattningsmakt ett attatt som
formförtäcktdvs.överföra den tilli syfteegendom att avenannan,

Även enligtförslagsvisdefinitionen,ingå idetta börexpropriation.
följande:

förkommunellertillbidragålagt iSkatt attstatär ett pengar
något allmänt intresse.tillgodose

enskilda emellanegendomöverförasyfte vissiSkatt får attuttagas
allmänna.eller till det

beskattnings-missbrukdärmeddetExempelvis blir att avanse som
ellerföretagöverförai syfteanvänds enbartbeskattningmakt, attom

enskilda,någonellerallmänna t.ex.i företag till detaktier grupp av
facklig organisation.en

utövningbeskattningsmaktensmedproblemandrafinns ävenDet
ordningkonstitutionellibehandlasde börsådan betydelse, attav

grundlag.bestämmelser igenom
skattebelastning på vissaöverdrifter iskydddelsgällerDet motett

finanspolitikansvarsfullstöd föråtgärder,enskilda, dels ensom ger
skadeverk-förebyggamed syftebeslutsprocessenpolitiskai den att

medborgarnasutarmningsamhällsekonomin ochpåningar av
ekonomi.

skattebelastningOskälig1.2.1

medborgarna harfrånskatteprestationerpåanspråkDet allmännas
pålagoroch iskatterregelverkomfattandemycketi ettutmynnat av
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långt-enskilda fall kan bli mycketverkningar iolika former, vars
inte avseddaeffekter merendelssådanagående. Sannolikt är extrema

allasvårigheter förutseberoende pårimligt beaktade,eller att
regelverk,omfattande och kompliceratsåkonsekvenser ett som nuav

skatteväsende.inom vårtutvecklats

1.2.1.1
Pomperipossa-effelcter blivit gängsebeteckningenmassmedia harI

ellerbeskattningsformerofta består i olikafenomen,för detta attsom
påbelastningar detsamverkar med olikaavgifterbeskattningsliknande

ackumulerade bördanså denbeskattningsunderlaget,tillgängliga att
i frånskedde detsig rimliga. Såinteproportioner, t.ex.terantar som

för några år sedan. HärSally Kistnerkända falletmassmedia
tillrealisationsvinstskattinkomstskatt ochsamverkade arvsskatt, en

dödsbo.skattebelastning på enskiltoproportionerlig ett
skatte-betungandepå spärreglerfinns exempelVisserligen mot

inte alltidtydligt, dessadeti lagstiftningen, ärkombinationer attmen
Därför finnskombinationer.tänkbaraförutser allaeffektiva ellerär

skattebe-oproportionerligagrundlagsskydd i frågabehov ett omav
inte inrymmerskattelagstiftningenlastningar, blir verksamt, omsom

hänsynstagande.tillräckliga former av

1.2.1.2
ibestämmelseangivna skälframförsförslagFöljande somav

den enskilde.utövningbeskattningsmaktensrörandegrundlag mot

uppgå till andelfårförmögenhet ellerSkatt pá inkomst, annat av
betungande föroskäligtbeskattningsunderlaget ärsammantagetsom

kanmed vadjdngfbrelseenskild fullgöra inågon ansesatt som
vedertaget.allmänt

1.2.1.3
möjligtskall bliframgått till detsyftar attBestämmelsen attsom

beskattningsformer, näreffekten olikasammanlagdabeakta den av
stötandeden sigproportioner,sådanaskattebelastningen att terantar

enskilda fall.i
betraktaskanvadbedömningenreferensram förSom somanges,

Belastningar,samhället.skattebetalare iför olikanormalt somsom
fåtal,ellerenstakaoch enbart drabbaruppseendeväckande ettär stora

ifrågasättas.andra ordkan med
i över-ocksåpålagor kanexorbitantaskyddEtt antasmot vara

deti praxis, närhållningEuropakonventionensensstämmelse med
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gäller rimlig intresseavvägning mellan det allmännas anspråk och den
enskildes uppoffringar fråga egendom.om

1.2.2 Skattetryck och Samhällsekonomi

offentligaDe utgiñernas tillväxt tilldrar sig allt större uppmärksamhet
samhällsproblem.som

offentligaDen sektorns andel bedöms f.n. överstiga 70% BNP,av
och skiljer sig därmed påtagligt från mönstret i västvärldens ekono-
mier, där nivån i Västeuropa sig kring 40%.rört.ex. ca

Utgiftsökningen tenderar dessutom förvärras belastningar medav
drastisk tillväxt i offentlig skuldsättning, kräver förräntning.en som

Nyligen utlovade åtaganden för bank- och betalningsväsendet kan
därtill få betydande proportioner.

Med andra ord riskerar offentlig utgiftsexpansion föra vår ekonomi
till proportioner i offentligt styrd hushållning, närmar sig vadsom

gällde i östeuropeisk ekonomi. Här byggde det offentligassom
Överföringanspråk offentligt ägda produktionsresurser. av

produktionsresurser skattevägen kan i princip i likartadeutmynna
resultat, där övergång framkallas från marknadsekonomi till s.k.en
kommandoekonomi.

Det är utveckling, uppenbart inte officielltär eftersträvaden som
i Sverige, i praktiken ändå utvecklats till klart skönjbarmen som en
tendens. Det fordrar därför särskilda ansträngningar också på
konstitutionell nivå för bryta faror för sådan trend.att en

Visserligen har olika normativa åtgärder prövats förtyper attav
bryta utvecklingen, valutalånenormen, fast växelkurs för kronant.ex.
och kommunalt skattestopp. Denna eller mindre frivilligatyp av mer
bindningar har dock visat sig otillräcklig. frågaI det kommunalaom
skattestoppet finns f.ö. tveksamheter från konstitutionell synpunkt,

behöver undanröjas med preciseringar i grundlag.som
Svårigheten bryta utvecklingen kan bero på olika faktorer i denatt

offentliga ekonomins struktur. Det är dock tydligt, konkurrerandeatt
politiska ambitioner spelar avsevärd roll, i synnerhet i vårten
svenska med delvis konkurrerande beskattningsmakter påsystem
kommunal nivå och riksnivå.

Utgifisbeslut sig bl.a. sådana skäl ofta mindreter av som en
smärtsam för våraväg beslutsfattare förorda, jämfört medatt
prioriteringar, innebär omställningar eller uppoffringar, isom
synnerhet utgiftsbesluten kan låneñnansieras.om

Tilltagande lånefmansiering blir i skede förett argumentsenare
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ñnns påbudgetutfallet, och deti syfte balanseraskatteuttagökade att
utgiftsexpansion medfortgåendeförså mekanismersätt process aven

nivåer följd.påtilltagande skattetryck allt högre som
och krav på effektivpå prioriteringarbli bristResultatet riskerar en

präglardvs. tendensertillgängligaanvändning somresurser,av
regleringsekonomi.

förmågafungerar företagensmarknadsbetingad hushållningInom att
offentligöverdrifter i utgifter. Iinkomster spärr motsomgenerera

utgiftsexpansion ellereffektivasådana spärrarekonomi finns inte mot
med resursanvändningen.hushållningpå effektivinbyggda krav

fyllabudgetnorm, kanmedDärför det motiveratär som enen
vad inträffar, närliknandevarningssignal,funktion somsom

utgiftsexpansion inom den marknads-rörelseresultaten spärrar en
ekonomin.betingade

någonförslagredan ventileratsdiskussionen harden allmännaI om
vid nivånutgiftsexpansion,offentligrestriktionerform t.ex.motav

medmarknadsekonomierpå jämförbara50% Med tankeBNP. attav
40%,utgiftsnivå på böroffentlighållersociala ambitioner encaen

50% för deBNPhögre äni varje fall inte sättasbudgetnorm av
omfattning.utgifternas normalaoffentliga

regeringen ochbörSyftet med budgetnormen stats-att gevara
utgifternasför de offentligaövergripandemakterna ett ansvar

i sin helhet dvs. bl.a.offentliga sektornomfattar denutveckling, som
också kommunerna.

självständigthariksbanken förutsättsPå sätt ett ansvarsamma som
fördet främstaregeringenpenningpolitiken, harför ansvaret

reformermed konstitutionellabörfinanspolitiken. Detta ansvar
får mandatmed riksdagentillsammansså, regeringenutvecklas ettatt

landetsomfattarstrukturpolitik,förocksåatt somenansvara
sin helhet.ekonomi ioffentliga

principiellamedborgerlig synpunktfrånfinns vidareDet rent
utgiftsexpansion och för spärraroffentligoinskränktargument mot en

50% BNP.utgifter ligger överåtminstone mot avsom
försvarligt, människorsgrunden knappastnämligen iDet är att

Medhelst.omfattningandra i hurlivsgärning tillhör stor ensom
det dock bli vanligt,utgiftsexpansion riskeraroffentligobegränsad att

politiskaanspråki50% inkomstmedborgarnasän tas genomavmer
beslut.

rimligtmoralisk synpunktockså frånandra ordmedDet är ett
förmår visa duglighetförtroendemänmedborgarnaskrav, attatt nog
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hushålla med nationens så, 50% landets produktions-attresurser av
resultat normalt skall räcka till fullt anständig social ochen omsorg
välfärd för t.ex. utsatta grupper.

Detta perspektiv får ytterligare berättigande, utgiftsbördanom
dessutom riskerar överföras på kommande generationer med offentlig
upplåning och tilltagande räntebelastningar på budgeten.

Mot den bakgrund, skisserats, föreslås därför budget-som nu en
ingå i regeringsformens rättighetskapitel, anvisarnorm normalasom

gränser för användningen beskattningsmakt. För bli effektiv,attav
behöver budgetnormen kompletteras med spärr också offentligmoten
låneexpansion, föreslås ingå bland regeringsformens föreskriftersom
i 9 kap. betr. finansmakten.

1.2.2.1
Följande förslag lämnas därför möjlig utformningsom av en
budgetnorm i regeringsformen för det allmännas användning sinav
beskattningsmakt:

Budgetnorm i 2 kap. RF :

Det sammanlagda skatt till och kommuner fåruttaget statav
överstiga hälften värdet den sammanlagda produktionenav av av

och tjänster i landet BNP under föregående budgetår,varor såvida
23 riksdagens ledamöter medger detta. Sådant medgivandeav

gäller för budgetår sänder.iett

Kompletterande bestämmelser till 9 kap. RF finansmakten:om

Underskott, uppkommer i budget skall, såvida 23statenssom av
riksdagens ledamöter beslutar regleras inom 2 år frånannat,
utgången det budgetår, då underskottet uppkom för det fall deav
sammanlagda utgifterna till och kommun, skall betalas medstat som
skatt, uppgår till hälften denän sammanlagda produktionenmer av

och tjänster landeti BNP under det budgetår,av varar föregicksom
underskottets uppkomst.

1.2.2.2
Som framgår förslaget, medför budgetnormen, det krävsav att en
kvalificerad majoritet i riksdagen för beslut offentliga utgifterom som
gör det nödvändigt i anspråk än halvaatt ta bruttonational-mer
produkten skatt. Syftet med bestämmelsen är nämnssom attsom ge
regering och riksdag författningsmässigt stöd förett över-att ta
gripande för strukturpolitik, omfattar hela denansvar en som
offentliga sektorn, dvs. bl.a. också för den kommunala ekonomin.
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Kravet på kvalificerad majoritet för utgiftsbeslut före-utöver den
slagna budgetnorrnen tydliggöra, utgiftsnivåer därutöverattavser

gräns, kan bli äventyrlig för den ekonomiskapasserar en som
utvecklingen i landet och därmed för medborgarna själva.ytterst
Kvalifikationsregeln syftar därför till beslutsfattarnaatt ettge
praktiskt verksamt stöd i förgrundlag sund finanspolitik i helaen
nationens intresse.

Tillämpningen förutsätts vidare kunna ske så, förslag tillatt
utgiftsbegränsningar i riksdagen påfordrar kvalificerad majoritet.

blir därmed lättare,Det vinna stöd i riksdagen för nödvändigaatt
prioriteringar, kan beslutas med vanlig majoritet.som

1.2.2.3
Förslagets praktiska förverkligande kommer bl.a. förutsättaatt en
betydligt sammanhållen budgetbehandling, där budgetpro-mer
positionen ställs i Därmed sker uppbrott från dencentrum. ett
nuvarande utvecklingen med kompletterings- och tilläggspropositio-

försvårar samlad ekonomisk bedömning.ner, som en
konkreta bedömningen,Den budgetnormen uppfylls eller inteom -

dvs. kvalificerad majoritet aktualiseras kan förslagsvis anförtrosom -
riksbanken. ställningDess oberoende med särskiltettsom organ

för den ekonomiska utvecklingen, markeras därmed ytterli-ansvar
gare.

De beräkningar, erfordras för budgetnormens tillämpning, börsom
kunna med tillräcklig vederhäñighet, referensramennär utgörsanges

uppskattningar beträffande BNP i förfluten tid, dvs. redanettav
händelseförlopp, låter sig fastställas och analyseras.passerat som

Den skattekvot i förhållande till BNP, fordrar kvalificeradsom
majoritet, bör praktiska skäl iakttas med vissa säkerhetsmargina-av
ler, rimligtså tvivel kan råda i fråga majoritets-näratt anses om
regeln skall träda i funktion. Förhållandena skall också sigte
bestående under budgetåret och inte bara tillfällig art.vara av

I paktiken kan det vidare sannolikt förutses, ansvariga föratt
regeringens ekonomiska politik väljer hålla visst avstånd tillatt ett
budgetnormen för erhålla tillräckligt för konjunktur-att utrymme
politik.

Variationer i budgetsaldo blir möjliga krav på kvaliñce-t.ex. utan
rad majoritet, offentligade utgifterna vilar på nivåersammantagetom

45%,40 såsom i andra jämförbara marknadsekonomier.om -
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1.2.2.4
Beträffande införande budgetnorm i regeringsformen kan vidareav en
anföras.

Till del kan skillnaderna i offentliga utgifter vårtmellan .landstor
jämförbara tillskrivasoch länder utformningen de sociala trygg-av

Övervägandenhetssystemen. sker f.ö. reformerjust kring iäven
beträffandeSverige trygghetssystemens struktur.

De viktigaste sociala trygghetsformema kan ha till utgångspunkt,
arbetsföraden befolkningen sörjer för sin sociala trygghetatt vuxna

allmän försäkringsplikt. allmännas huvuduppgiftDet blirgenom en
då organisera sådana försäkringssystem med tillfredsställandeatt
standard föroch sörja olika skäl saknaratt grupper, som av egen
försörjningsförmåga.

princip kan således de viktigaste trygghetsformema förI sjukdom,
pensionering och inkomstgarantier vid arbetslöshet organiseras på
självkostnadsbasis, avgifterdär och riskfördelning tiden mellanöver
olika individer får sin lösning med sedvanliga för för-metoder
säkringssystem.

Sociala förmåner på bl.a. de nämnda områdena dåmotsvaras som
försäkringsplikt förnämnt den aktiva generationen delta iattav en

trygghetssystem med standard, uppfyller socialpolitiskten som
motiverade krav.

Viktiga sektorer, belastar det budget, kan på såallmännassom nu
organiseras utanförsätt budgetens med reguljära formerram av

försäkringssystem, också kan för effektiv konkurrensöppnassom
skilda försäkringsgivare, så baseras påsnart systemetgenom

självkostnadstäckning. kan fördel,Det också betraktas attsom en
socialförsäkringssystem, i princip oberoende budgetutfall,ärsom av
också blir robusta från ekonomisk synpunkt. Tryggheten i demer
sociala försäkringssystemens standard kan med andra ord förbättras
på detta jämför motsatsvis försämringarsätt de i ATP-systemet med-
ökad pensionsålder aktualiserats.mm, som nu

allmännas insatser kan därmed begränsas till rollen lagstif-Det som
och organisatör offentliga försäkringsinrättningar för med-tare av

inte ansluter sig till andra försäkringsformer. Vidare fårborgare, som
det allmänna bekosta lösningar för saknar ekonomiskgrupper, som

fullgöra försäkringsåtaganden.möjlighet normalaatt
socialförsäkringsområdetSådana organisatoriska reformer på

tillsammans med normala rationaliseringar inom offentlig sektor bör
genomförbara förhållandevis i sådan utsträckning,snart attvara

budgetnormen kan uppfyllas.
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offentliga utgifts-utveckling, denoroandeMed tanke den som
reformen med budgetnormbörtagit i vårt land,expansionen redan en

påefter övergångstidförhållandevis skyndsamt,träda i kraft t.ex. en
fem år.

ocksåuppfyllainte förmårregeringar,Därefter bör normen,som
utgiftskoalition itillräckligmobiliseraåläggas för att enansvar

inteoffentliga utgiftnivåer,vidmakthållariksdagen för att som
regimer i vår omvärld.förankradedemokratisktblandaccepteras

respektive avgift1.2.3 Skatt

statlig ochverksamhet både påomfattandebedriverDet allmänna
Sådanaavgifter för utförda tjänster.mednivå, betalaskommunal som

ienskilda kommerför förmåner,vederlagavgifter utgör som
för utförda tjänster påprincip ersättningoch iåtnjutande utgörav,

princip skiljer sigbetalningar i samhället. Iandrasätt, somsamma
relationer tillfrån skatter, erläggsavgifter på detta sätt utansom

allmänna.motprestationer från detbestämdanågra
skall förståsockså definiera, vadharUtredningen övervägt att som
avstått frånskillnad till det allmänna,avgift till från skattmed men

gränsdragningsproblemvaritSkälet härför främstuppgiften. har att
övervinna.vissa svårighetererbjuda praktiska attansetts

skatt till det allmänna,budgetnorm förMed den uttag somav
till detvilka inkomsteri detta fordras analysförordas yttrande, av

betalas medfullgörs respektive vilkamed skatt,allmänna, somsom
överkomligtsådan vad böranalys tillhöravgift. En attvarasom

definierade ipraktiska kriterier, eventuelltmed ekonomiskautföra
uppgift erfordrasanvisningar. fullgöra dennaeller För attnormer

grundlagsstatus.normgivning mednödvändigtvismed andra ord inte
nivå skall vilaavgifter på kommunalockså sägas,Allmänt kan att

erbjudervilket ocksåkommunallagarna,enligtpå självkostnadsbasis
för utfördaavgiftsnivåer,kontrollmöjlighet rättslig uttill tassomav

tjänster.
också bas föri andra sammanhangemellertidAvgifter fungerar som

Sådanateletjänster.statlig regi,bl.a. ivinstgivande verksamhet, t.ex.
fungerar ioffentliga beslut ochavgifter skälighetsprövas genom

kanmarknad. Detsammaprisregleradpåprincip betalningar ensom
monopol, bl.a.naturligaför s.k.inomsägas tjänster somramenom
ellagstiftningendäreldistribution,regi,drivs i offentlig t.ex. ger

prissättningen.skälighetsprövningmöjlighet till av
fårvaddefinitionmedgrundlagsregleringSkälet för somaven
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betecknas avgift till skillnad från skatt är den vilseledan-närmastsom
de beteckning, blivit alltmer vanlig, benämna skatter till detattsom
allmänna avgifter, de uppenbart har avgiftskaraktärtrots attsom -

miljöavgifter eller arbetsgivaravgift och dylikt,t.ex. betalassom
till det allmänna varje anknytning till några speciñkautan mot-
prestationer till den betalar något slag. utnyttjaAtt termensom av
avgift för sådana betalningar är med andra vilseledande,ord eftersom

fråndet ekonomisk synpunkt helt klart fråga betalningär skatt.om av
Bland avgifter till det allmänna finns exempel på blandformer, t.ex.

pensionsavgifier. Till den del, avgifterna pensions-motsvarassom av
utfästelser, deär betrakta avgifter. Når betalningarna inteatt som

försåkringsmässigt betingade förmåner, uteslutandemotsvaras utanav
utnyttjas till överföra betalningar transferering till andra,att som
skiljer sig avgifterna från skatt.annan

Vägledning härvidlag kan sökas med privata pensionssystemt.ex.
och de premiegrunder, där ligger till grund för försäkrings-som
premier utgår.som

Det år möjligt, missbruket avgift vilseledande beteckningatt av som
för skatt, antagit sådana proportioner och blivit så etablerat, detattnu
är motiverat korrigeringmed på konstitutionell bringanivå för atten
missbruket upphöra. Detta kan definitionskål för iatt ettvara en
regeringsformen. Ett skål år möjligen också, kandetannat att
betraktas ordningsfråga också deñniera, vad äratt attsom en som

avgift, det införs definition nivåpå konstitutionellanse som om en av
beskattningsbegreppet.

Mot denna bakgrund lämnas avgifts-här följande förslag till
definition:

Med avgiflfbrstds skäligt vederlag för förmån eller tjänst, detsom
allmänna tillhandahåller.

1.3 Närings- yrkesfrihetenoch

1.3.1
närings-Att och yrkesfriheten tillförs regeringsformens rättig-

hetskapitel enligt majoritetens förslag välkommen färbättring.är en
framgåttSom tidigare i avsnittet institutionsgaranti i dettaom

yttrande, skulle avtalsfriheten också förtjäna status.samma
Majoritetens förslag kunde vinna ytterligare i stadga ävenattgenom

lägga fast, ingrepp i närings- och yrkesfrihet skall ha stöd i lag.att
Regeringsföreskrifter bör med andra ord inte godtas för bestämmelser
i så viktiga medborgarfrågor.
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Därför föreslås justering i majoritetens förslag, innebär, atten som
begränsningar endast får meddelas lag lydelseDenna kangenom
då ersätta uttrycket införas i utredningsförslaget.

1.3.2
Den s.k. likhetsprincip, utredningen lägger fast med sitt förslag,som

närmast sikte på föreskrifter i författning.tar
subventioner och formerandra offentligt stöd till närings-av

verksamhet får emellertid mycket likartade effekter i form av
gynnandemissgynnande formlig näringsreglering, stödet intesom om

på likvärdiga villkor till alla berörda. Exempel på detta har varitges
bostadsstödet, under efterkrigstiden fördelaktigarelämnats påsom
villkor till bl.a. kommunala bostadsföretag jämfört med bl.a. enskilda
fastighetsförvaltare.

Också sådana former offentlig ekonomisk reglering fårav anses
Äveningå i det föreslagna diskrimineringsförbudet. kravet på

reglring i lag bör iakttas i fall de offentliganär stödåtgärdemavart
förknippadeär med omfattande villkorsgivning, bestämmermer som

tillämpningen.

1.3.3
Utredningen slutligen också frågan, skyddet för närings-tar upp om
etablering utesluter offentliga monopol, och finner, så inte kanatt

fallet.vara
I princip utesluter nyinrättat monopol tidigare enskild verksam-ett

het på område, formellt likvärdigt för samtliga sådanasamma
enskilda företag. Iakttagande likabehandlingsprincipen kanav
emellertid skenbar i belysning näringsidkare isett attvara av
allmänhet inte drabbas på förbudsätt fortsätta sinattsamma av
rörelse. Sårbehandlingen blir i fall påtaglig, det endast ärvart om en
starkt begränsad krets, drabbas.som

förbud,Ett drabbar enskild näringsutövning följdsom som av
införande offentligt monopol kan därför bli ersättningsgrundan-ettav
de, begränsat antal näringsidkare åsidosätts jämfört med andraettom
enligt den ersättningsregel, föreslagits i denna reservationsom -
jämför 1.1.2.7 tidigare.

Frågan till kompensationrätten för enskilda etableringar,om som
måste upphöra, offentliga monopol införs, har varit omstridd. Förom
ersättningsanspråk i sådana fall talar ekonomiskaäven, deatt
konsekvenserna för den enskilde blir fullt jämförbara med expro-
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användasinte kanrörelsens produktionsresurserpriation, när m.m.
sådana förlusterdärmed förlorar i värde. Närplanerat ochsom

det ocksåoffentligt monopolföretag, kanförframkallas att ettgynna
för enskilda,förlustengodtyckligt kompenserahävdas attvara

föreslagits iinstitutionsgaranti,också dendetta med stöd somav
1.1.1.5 tidigare.reservation jämför avsnittdenna -

föreningsfrihetennegativa1.4 Den

i regeringsformen,införa bestämmelseUtredningen har övervägt att
föreningtvingas tillhöraenskildas befogenhetlägger fast attsom

någon längre vill tillhöra.sammanslutning,eller som
förorda detta,utredningen dock förBeklagligtvis har stannat att

utredningsdirektiven för sådan reform.fanns ioaktat det stöd, ensom

1.4.1
ifrågasatts.i organisationstvångoffentlig debatt har det rimligaI

försvårigheter olika slag uppståttriktatsKritik har bl.a. mot av som
exempelfackföreningar. Andra ärfå lämnaenskilda t.ex.att

hävdas bindabostadskooperationen,organisationsklausuler inom som
organisationertillhöra rikskooperativabostadsrättsföreningarenskilda

också tidigare i frågalikartat slag fannsProblem omavmm.
kollektivanslutningen fackligainnan den s.k.partitillhörighet, av

från riksdagen.upphöra under medverkanbragtesmedlemmar att
förkastligt, främst förenskilda mellan kanOrganisationstvång anses

självbestämmande frittpå den enskildes normaladet inkräktar attatt
eller samarbetavill anlita förtroendemankunna avgöra, somvem man

medborgare skall påföreträda myndigaSysslomannaskapmed. att
iinte förtroendemannaskapetupplösas,rimligt kunnasätt om

gällertill form förmyndarskap. Detförvandlaspraktiken skall aven
politiker,offentliga förtroendemän,frågasig det är t.ex.omvare

advokater.eller enskilda, t.ex.
i formorganiseras kollektivt,förtroendemannaskapetAtt t.ex. av

enskildaföreträder deolika funktionärer,föreningar med som
måste byggaskillnad härvidlag. Förtroendetingenmedlemmarna, gör

fundamentalaövergå till intrång iinte skallpå frivillighet, det ettom
principiellaenskildesi samhället, nämligen densamlevnadsprinciper

handlande.bestämma sittfrihet själv kunna överatt
otvivelaktigt hemma blandgrundläggande rättsprinciper hörSå

kollektivaockså tydligt,fundament. Det ärrättsordningens att
utveckla medmycket väl kanorganisationsformer i samhället en
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offentliga jämförbar makt och styrka i samhällslivet, vilket görorgan
distinktionen mellan enskild och offentlig maktutövning åtskilligt

Ävenöverdriven i vissa fall. detta talar för behovet grundlags-av en
bestämmelse.

1.4.2
regeringsformen inriktasAtt på kontroll i fråga utövningom av

offentlig makt i princip kan med andra ord inte hårddras, detnär
finns avgörande medborgerliga skäl förhindra missbruk i det civilaatt
samhället, berör grundläggande medborgerliga värden.som

Det riktigt,är anspråken på rättelse i detta fall inte riktar sigatt
det allmänna andra kollektiv. Men det allmänna harmot utan mot

likväl skyldigheter upprätthålla rimliga rättsgrundsatser inomatt
rättsordningen, kan upprätthållas med domstolsväsendets hjälpsom

allmänt tvistemålsforum i brist på särskild reglering, t.ex.som annan
lagstiftning. I denna mening får det allmänna hagenom anses

skyldigheter upprätthålla grundläggande rättsprinciper ocksåatt
enskilda emellan.

1.4.3
Ett från utredningens sida föreslå någon grundlags-argument att
bestämmelse negativ föreningsfrihet har vidare varit bekymmerom
för bestämmelsen skulle kunna upprätthållas effektivt i brist påatt
särskilda sanktioner.

Detta har inte heller särskild bärkraft, eftersom domstols-argument
väsendet påpekats i princip står till förfogandesom nyss som
konfliktlösare enskilda emellan och har till uppgift upprätthållaatt
grundläggande rättsgrundsatser i samhället. Införs förbud mot
organisationstvång i regeringsformen, framstår den negativa före-
ningsfriheten grundläggande och erfarenhet visatsom en som- -
behövlig rättsgrundsats.

Något ytterligare rättsmaskineri behövs i princip inte, eftersom
grundlagsskyddet inte gärna kan stå lagstiftning efter i frågaannan

tillämpbarhet, skall kunna läggas till grund för rättsligautanom
avgöranden, så påkallat.när är rättighetsregleringenAtt i regerings-
formen på detta sätt skall kunna utövas på effektivt sätt i praktiskett
tillämpning bli executiveself är redan grundläggandet.ex. ett- -

försynsätt Europakonventionens tillämpning. Vår inhemska rege-
ringsform intekan uppfattasgärna sämre skickad attsom upp-
rätthållas i praktisk rättstillämpning.
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åberopasgrundlagsstadgande i detta fall kunnaExempelvis bör ett
betalningsskyldighetiakttas såinför domstol och sätt, t.ex.att

utträde, eller skade-för medlemsavgift efterkan framtvingas ett att
i frågaför missbruk befogenhet,utdömasstånd kan t.ex. omav

utfört i strid med denorganisationenuppdrag,misskötta som
enskildes vilja.

1.4.4
principiella respekten förslutligen denUtredningen åberopar

grundlagsstadgandeskäl för avböjaavtalsfriheten att ett omsom
nämnvärdorganisationstvång. invändningDet ärförbud utanmot en

vanligt med lagstiftning,det utomordentligtsubstans, eftersom är som
avtalsfrihet, deeller inskränker enskildskäl begränsarolika t.ex.av

lagstiftning inomfinns på s.k. tvingandetalrika exempel som
lagstiftning,fråga organisationssamarbete,civilrätten eller i t.ex.om

konkurrenshämmande överenskommelser.förbjudersom
innehållet i föreningsstadgari bemärkelsenavtalsfrihetenAtt m.m.

svårförståeligt ochandra ordsärsklass, medskulle stå i ären
betraktat.principiellt ohållbart argumentsom

1.4.5
därför följande bestämmelseanförda föreslåsdetMed stöd av nyss

i regeringsformen.föreningsfrihet tillförd rättskapitletnegativom

utträde, såvidanågonsammanslutning fårellerFörening vägra
fitllgdrelselag för vissmedlemskap föreskrivits i av gemensam

uppgift

1.4.6
sammanslut-framgårbestämmelsen undantarföreslagnaDen som

offent-haruppgifter med stöd lag, dvs.fullgörningar somavsom
ligrättsligt stöd.

fastighetssamverkan mellanformerHit dehör tvungent.ex. av
anläggnings-förekommer med stödfastightsägare,enskilda avsom

lagstiftning.lagen och annan

1.4.7
harandra frågor, närabehandlat någraUtredningen har även som

organisations-kollektivamed missbruktill problemenkoppling av
former.

skall kunnaarbetsmarknadenfrågan tillträde tillHit bl.a.hör om
closed harS.k. shopsorganisationstillhörighet.beroendegöras av
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också varit föremål för kritisk granskning i Europadomstolen.
Med det synsätt, anlagts på regeringsformenssom tillämp-nyss

barhet uttryck för rättsgrundsatsersom med betydelse också för
rättsordningens upprätthållande enskilda emellan, förefaller det
tydligt, organisationstvångatt hinder för yrkesutövning kansom anses

långtgående och därmedvara otillåtenen inskränkning i den- -
bestämmelse näringsfrihet och yrkesfrihet,om utredningensom
föreslår införd i regeringsformens rättighetskapitel.

På talan enskild, vägras tillträde tillav arbetsmarknadensom av
organisationsskäl bör således möjlighet finnas för domstol utdömaatt
skadestånd för avbräck i yrkesutövning eller näring, vållassom av
organisationshinder.

Liknande synpunkter kan anläggas på andra exempel, utred-som
ningen diskuterat, nämligen blockader företag, saknarav som
organisationstillhöriga, kan motivera åtgärden. Också isom sådana
fall bör den principiella rätten till fn näringsutövning kunna upp-
rätthållas missbruk kollektivmot maktutövning.av

1.5 Rätten till liv

Respekten för liv är fundamental för samlevnaden i samhället. Det är
grundsats, framgår indirekten förbudetsom nu dödsstraffmotgenom

Äveni 2 kap. 4 § RF. förbudet dödsstraff fårmot sägasom detvara
praktiskt viktigaste uttrycket för det nutida samhällets respekt för liv,
är det ändå motiverat så grundläggandeatt utgångspunkt fören vårt
samhälle kommer till positivt uttryck i regeringsformen. Det har
också långvarig historisk traditionen nämna rätten tillatt livet som
det kanske centrala för denmest konstitutionella ordningen.

Därför föreslås det bli fastslaget i regeringsformen, Envar haratt
till liv.rätt sitt

Normkontrollen

Utredningen har enligt direktiven övervägt förslag lagprövnings-om
rättens utformning ll kap. 14 § RF och har också lämnats- -
möjlighet överväga fråganatt inrättande författningsdomstolom av en
i Sverige.

1 Författningsdomstol

Utredningen redovisar olika synpunkter på författningsdomstols-
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förslag.någotlämnaförfrågan, attstannarmen
författningsdomstoltraditionella:detta är attskäl förMajoritetens

problemetochkonstitutionen attiinslagoch oprövatblir nyttett
tveksamheterPraktiskaoavhängighet.politiskadomstolensgarantera

ochutformningprövningsordningensbeträffandeocksåframförs
huvudbehovet över0rdandramedarbetsuppgifter,påtillgången

författningsdomstol.taget av en
kannyskapelsekonstitutionell rentbehovetBeträffande av en

åtskilligtförändratssamhällsförhållandena exem-allmänt sägas, att
medregeringsform,års1809giltighetenförtidensedanpelvis av
ochfri-medborgerligabehandlingfragmentariskadess avytterst

rättig-utförligareochmodernMed tillkomstenrättigheter. enav
rättighetsreglering-hurföljabehovetocksåtilltar atthetskatalog upp,

efterlevs.en
formelltävenEuropakonventionennärdessutom,ökarbehovetDet

såsomrättsordningen ut-svenskai denrättskällainförlivas som
konventions-Hanteringenbetänkande.sittiförordarredningen av

inteidagEuropadomstolen ärochEuropakommissioneninförfrågor
direktblirkonventionsreglemaarbetsuppgift. Närobetydlignågon
tyngd-medräknafår attdomstolarsvenskainförtillämpliga man

inhemskatillöverflyttasocksåkonventionsprövningenipunkten

organ.
pålösningrationellocksåframstårförfattningsdomstolEn som en

förfordras attspecifik kompetens,behovetobestridligadet somav
normkontrollkompetentuppgifter,grannlagadefullgöra ensom

fordrasberedningomfattandeochutredningarIngåendekräver.
dom-inomhandläggarnaochberördafrånbådevanligtvis parter

konventionsorganeninompraxisutvecklingenföljastolen. Att av
handstillligger nära attkanslikapacitet. Detsärskildredankräver nu

blikanlagvalsfrågor,dehanteraförfattningsdomstolen somockså låta
syfteiockså detta atträttssystem,till EG-sanslutningaktuella genom
materiaomfattandedennakompetenskrav,särskildauppfylla de som

domstolsväsendet.påställakommer att
välfärdssamhållenmodernalagstiftningsvolym,omfattandeDen som

varsebliproblemofrånkomligen atti siginnefattargenererar
stridadentillämpningssvårigheter,ochofullkomligheter som

till.upphovlagstiftningsalsterströmmen gerav
Bered-aspekter.Åtskilliga konstitutionellasig havisasådana kan

blivitdettaharlagrådsgranskning trotsningstiden t.ex.genom
exempelvisfall,viktigaockså itillmättutomordentligt knappt som

ellerlöntagarfonderinrättandeförslagettillkomsten avomav
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införande engångsskatt på livförsäkringssparandeav erbjuder kända
exempel på.

Väsentliga rättsfrågor kan på så sätt förbli otillräckligt beredda.
Efterlevnaden i regeringsformens rättighetsreglering gäller i princip

både rättsfrågor, lagstiftningen uppfyller grundlagensom kvali-
tetskrav, och procedurfrågor, tveksamheter eller avvikelser frånom
kvalitetskraven i lagstiftning kan med enkla majoritetsbeslutantas i
riksdagen eller fordrar beslut efter opinionskontroll dubblagenom
riksdagsbeslut, mellankommande val och eventuell folkomröstning,
såsom regeringsformen föreskriver 8 kap. 15 § RF. I fråga om-
Europakonventionens standardkrav eller EG-s regler innebär även

federala karaktär, de kan åsidosättasnormernas att enklagenom
riksdagsbeslut.

Det är med andra ord tydligt, avgöranden iatt rättsfrågor med
konstitutionell räckvidd inte heller i fråga beslutsformema kanom
fullgöras på tillfredsställande sätt enkla majoritetsbeslut igenom
riksdagen. En enkel majoritet har i dessa fall i princip formell
behörighet avgöra frågan.att ensam

Avgöranden i normkontrollfrågor denna erfordrar med andraartav
ord liksom andra rättsfrågor oberoende och opartisk prövningen
inför domstol, när det råder delade meningar regeringsformensom
efterlevnad i vanlig lagstiftning.

Den uppgift, då behöver fullgöras, kan betraktassom som en
revisionsuppgift tillse korrektatt efterlevnad konstitutionen frånen av
beslutsfattamas sida. För fullgöra dettaatt grannlaga arbete krävs

tidigare nämnt i realiteten både särskildsom kompetens och samman-
sättning hos domstolen för granskningsförfarandetatt skall kunna
fullgöras på gediget och trovärdigtett sätt. Det är också önskvärt, att
avgörandet kan träffas någorlunda snabbt, så konstitutionellaatt
tveksamheter inte vinner fotfäste under längre tid. Instansordningen
i domstolsväsendet innebär sådana vanskligheter.

Det finns den här angivna bakgrundenmot med andra ord aktnings-
värda sakliga skäl för inrättande författningsdomstol.av en

2.1.1 Domstolens sammansättning

Författningsdomstolens huvuduppgift är kunnaatt heltagera som en
opartisk skiljedomare i konstitutionella frågor. Det är därför
angeläget, författnignsdomstolenatt sådan sammansättning,ges en att
dess politiska oavhängighet framstår helt odisputabel.som

Det är viktig inte olöslig uppgift åstadkommaen garantiermen att
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för detta.
nåFörregeringen.hos attläggasintekanUtnämningsmakten t.ex.

särskildaanförtrosställetidenkanoavhängighetgaranteraden
inomfunktionärerbestämdaförvägiellerelektorsförsamlingar

rättsväsendet.
uppfyllabörtillsättningsmetod,påexempelNedan lämnas somen

beslutsfattare,politiskatill attförhållandeioberoendepåkravsådana
avfärdas:kanoavhängighetibristerförfarhågor

Antalförfattningsdomstol:tillNomineringsñrfarande

Domstoleni HögstaOrdföranden
RegeringsrätteniOrdföranden

EuropadomstoleniledamotSveriges
hovrättspresidenterlandetsutseddLedamot av
KammarråttspresidenterlandetsutseddLedamot av

AdvokatsamfundSverigesutseddLedamot av
RiksdagensutseddaLedamöter av

Konstitutionsutskott
regeringenutseddLedamot av

ledamöterSumma

uppgiftNormkontrollen2.1.2

tolkningsbesked,bindandebliruppgiftFörfattningsdomstolens att ge
iefterlevnadgrundlagsregleringensuppkommerfrågornär om

Europakon-gällerMotsvaranderättstillämpning.ochlagstiftning
gällerdetnärförordas,ocksåskälpraktiskabörochventionen av

EG-råtten.tillämpningentolkningsbesked, avavsersom
formadeabstraktmerendelsärregeringsformeniRättighetsreglema

abstraktaegendomsskyddet. Denbl.a.gällerprincip. Deti t.ex. om
fall. ärDetkonkretaiavvägningarförsigilämnarformen utrymme

bedömningsfallkonkretaolikahuruvidabestämma,möjligtlikväl
vadföröverskrider gränsernaellertillåtnadetförinomligger ramen

maktoffentligbruketfrågaifredaavseddskyddssfären år att avom
avseenden.i olika

bedömningarfördetta sättpåabstraktionsgraden utrymmeAtt ger
otillfredsställande.iblandkritiseras som

sådanfårskyddssfärenofrånkomligt,emellertid att enärDet
enskildafredandeformagäller ettdetnär att avutformning,

utvecklasmaktutövning,offentligintressenmedborgerliga sommot
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till missbruk skilda slag, svåra förutse på förhand.är attav som
Det med andra 0rdär väsentlig skillnad på abstrakta regler tillen

den enskildes försvar missbruk offentlig makt, och brukmot av av
generalklausuler i offentlig rätt Skatterätt i syfte dett.ex. att ge- -
allmänna för opreciserad maktutövning denutrymme gentemoten
enskilde. Sådan opreciserad maktutövning alltid fara,utgör en
däremot inte skyddsprinciper abstrakt angivna till förmånänom- -
för rimliga hänssyntaganden och intresseawägningar i den enskildes
intresse vid offentliga ingrepp.

Tidigare har berörts jämför 1.1.2.2 1.1.2.9 hur t.ex. egen-- - -
domsskyddet kan ha referensram, påbaseras det gängseanses en som
i samhällslivet i bemärkelsen hur andra medborgare normalt-
behandlas vid sin användning likartad egendom i frågat.ex.av om-

bebygga tomtmark.att
Bedömningar denna har långvariga traditioner inomart t.ex.av

rättsväsendet, framför allt inom skadeståndsrätten, där felansvaret -
culpa i princip refererar till medborgerligt normalbeteende. Attett-
referensramen på detta sätt är abstrakt, har ingalunda några spårsatt
i fråga otydlighet i rättstillämpningen. Det är med andra ordom
också betydlig överdrift, normtolkning likartat slag pånären av
konstitutionell nivå hävdas bli artskild från rättstillämpninggängse
och eller mindre likställd med politiska beslutsformer utanmer
normativ bundenhet.

2.1.3 Domstolarna och prövningsordningens utformning m.m.

domstolsväsendetAtt riskerar anklagelser för inblandning i politikens
utformning tillämpning lagprövning har varit standard-ettgenom av

begränsat tilltron till effektiv normkontrollargument, som en genom
domstolarnas försorg. Denna tveksamhet har förstärkts det tolk-av
ningsföreträde framför grundlag för enkla majoritetsbeslut i riks-
dagen, bakom tolkningsreglema i ll kap. 14 §ansettssom rymmas
RF. Det har skapat förklarlig tvehågsenhet inom rättsväsendet atten

sig lagprövningsuppgifter huvud utgångslägeägna över Dettataget.
i sig också för inrätta ñrfattningsdomstol,är ett argument att somen

får uttryckligt mandat i regeringsformen fylla behovdetett att av
normkontroll i samhällsordningens tjänst, tilltagitsom genom sam-
hällsutveckling och internationalisering åtskilliga rättsområden.av

offentligaDet gäller säkerligen i högre grad andraän organ,om
förutsätts nuvarande ordning. Detockså ha lagprövningsansvarisom

förvaltnings-är över huvud inte särskilt realistiskt sig,väntataget att
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komplexa problem, demyndigheter skulle sig i sådanaengagera som
behandla.merendels saknar praktiska förutsättningar att

utsträckningFörfattningsdomstolen skulle med andra 0rd i stor
avlasta domstolar och myndigheter från grundlagsupp-komma att

gifter, i många fall vill undslippa eller saknar förutsättningdesom
för fullgöra.att

för i författningsdomstol dåframkomlig normkontroll ärEn väg att
myndigheter frågor konstitutionelllåta domstolar och underställa om

på yrkandeprövning, det finns anledning till tveksamhet,när t.ex. av
eller sakägare.parter

kunde i sådana fall vilandeförklara ärendet i avvaktanMyndigheter
författningsdomstolen. kan träffa sådanapå besked från Domstolar

i rättegång.avgöranden beslutsom
ord alltjämt hareguljära instanserna skulle med andraDe attansvar

förtjänar avseende, ellerkonstitutionella invändningarpröva, om
vanlig ordning skullekunde avfärdas helt ogrundade. I ävensom

sådana för överprövning i sedvanligbesvärstalan få föras beslutmot
ordning.

Författningsdomstolens uppgift skulle således bestå i behandlaatt
konstitutionell prövning.mål och ärenden, underställs för Detsom

prövningstillstånd införs,får förutsättas, regleratt som gerom
sintill erforderlig gallring, och domstolen i helhetmöjlighet att

fall.därmed endast behöver behandla verkligt tveksamma
granskningsuppgifter lagrådetsDomstolsväsendet har också genom

till regeringen minskar inteverksamhet. form rådgivningDenna av
f.ö. också konstitutionella aspekteri betydelse. gäller änDen annat

lagstiftningen, rättsreglernas konsekvens inbördes i råttsord-på t.ex.
Lagrådets uppgifter förblir därför slagningen. samma somav

råd lagstiftaren, inte bindandetidigare, nämligen lämna tillatt men
följas.besked, måstesom

intedäremot bindande besked, och kanFörfattnignsdomstolen avger
lagrådet i vissa fallheller nöja sig med uttala tveksamhet,att som

ersättningsnormerbeträffande det fria handredskapsñsketsgjort, t.ex.
gråzon från konstitutionell synpunkt.ansågs ligga isom en

i regeringsformen2.2 Tolkningsregel

allmänttolkningsregeln i 11 kap. 14 RF harnuvarande §Den upp-
klanderfritt medtolkningsföreträde för riksdagenfattats attettsom

frånlagar, kan tveksammaenkla majoritetsbeslut anta som vara
uppenbara från grundlagamasgrundlagssynpunkt. Endast avsteg t.ex.
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rättighetsreglering skulle med andra 0rd kunna beaktas vid lag-
prövning.

2.2.1
Denna tolkningsregel har otvivelaktligen starkt försvagat tilltron till

få grundlagens efterlevnad effektivtatt respekterad rättsväsen-genom
försorg.dets

Den nuvarande tolkningsregeln får också till konsekvens, rätts-att
frågor grundlagens eñerlevnad i tveksamma fall överlämnas tillom
avgörande i politisk ordning i form enkla majoritetsbeslut i riks-av
dagen. Växlande majoriteter i kammaren kan på så sätt komma att an-
lägga förhållandevis olika tolkningsuppfattningar i omstridda frågor.

Rättsfrågor förvandlas på detta tillsätt tolkningsförfarande iett
politisk ordning med skiftande resultat. Detta kan knappast betraktas

lyckosam ordning för normkontroll i grundlagsfrägor.som en
Konstitutionell praxis och grundlagstolkning tenderar på dettat.ex.

blisätt oklar, i synnerhet i viktigaatt avgränsningsfall. Vidare finns
påtaglig risk för avvikelser och läggeratt grund förpasserar
lagstiftningspraxis, succesivt ökar tolkningsavståndet alltmer tillsom

korrekt tillämpning regeringsformens rättighetsreglering.en av
Rättighetsregleringen förlorar på så vis i trovärdighet.

2.2.2
Som angivits i tidigare avsnitt författningsdomstol jämför 2.1om - -
finns grundad anledning starkt ifrågasätta den tolkningssyn,att som
ll kap. 14 § RF givit upphov till också från formell synpunkt. Enkla
riksdagsmajoriteter har nämligen inte mandat förändra innebördenatt
i grundlagens rättighetsreglering.

Avsteg också tveksamheter fordrar i princip behandling imen- -
grundlagsfist ordning tvåbeslutssystem och möjlighet anlitaattgenom
beslutande folkomröstning med andra 0rd särskild opinions-en-
kontroll rättighetsregleringens efterlevnad jämför 8 kap. 15 §av -
RF. Detta kontrollinstrument efterges i varierande grad, viktigaom
tolkningsfrågor överlämnas till enbeslutsavgörande i situationer, där
det krävs beslut i två från varandra mellankommande valgenom
oberoende riksdagsförsamlingar.

2.2.3

Det oriktiga i den beslutsordning, formats med nuvarandesom
avfattning i 11 kap. 14 framstår§ RF särskilt klart, beslutsfonnenom
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till de federalai grundlagsfrågor relaterasmed enkla riksdagsbeslut
ingårättssystem, vårt land avsersom

lagvalsregel,Beträffande finns redan fastslagetEG-rätten somen
framför inhemsk lag ilagstiftning federal företrädemed statusger

tveksamma fall.
beträffande Europakon-situation föreligger i principSamma

fulltventionen. introduceras i det inhemska rättssystemetNär den ut
åberopa tillfinns heller inget tolkningsutrymmerättskälla, attsom
avvika frånförmån normgivning, kan misstänkasför inhemsk som

den federativa rättighetsregleringen.

2.2.4
för framtiden återgefinns med ord påtagliga skålDet andra att

statsrättsliggrundlagen och dess rättighetsreglering sådan status, att
lagstiftning observe-vanskligheter och tveksamheter i underliggande

argumenteringen särskildoch vid till jämför förbehov rättasras -
författningsdomstol i det föregående.

år, gällerpå sådana företeelser under detSom exempel senare som
grundlagssynpunkt ibehandla vederhåftigare frånpå sättatt ett

fortsättningen, den delvis ersättningsfria regleringenkan nämnas t.ex.
fritt handredskapsfiske, lagrådet funnit ligga i gråzon.enav som

framkommit i tydlig strid meddär lagstiftningEtt exempel,annat
retroaktiva förmögenhets-rättighetsregleringens syfte, har varit den
försäkringstekniska skulderbeskattningen livförsäkringsbolagensav

retroaktiv inkomstbe-den s.k. engångsskatten, där inslagetgenom av
realräntebeskattningskattning enligt tidigare påtänkt förslag om

framstår omisskännligt.som
i förhållande till exempelvisExempel på tveksamheter Europa-

farhågor, vissakonventionen finns också, lagrådets uttalade attt.ex.
delar ersättningsreglering och principer rättighetsindrag-PBLs omav

befaras stridaningar äldre planfäst byggnadsrätt kunde motav
intresseavvägningsprinciper egendomsskydd.konventionens och

2.2.5
grundlagens rättighets-Det därför betydelsefullt för tilltron tillår

reglering, revideras.ll kap. 14 § RFatt
tolkningstraditioner utredningens ställnings-Nuvarande blir med

tagande befästa på olyckligt sätt.ett
markerafinns anledning tydligtDet tvärtom annantettatt nu

rättighetsreglering.på efterlevnaden grundlagens Det skersynsätt av
förändra så, grundlag ochtydligast ll kap. 14 RF§ attattgenom
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federativa i Europakonventionen företrädesrättnormer im.m. ges
tolkningsfrågor, där det befinns tveksamt, underordnadeom normer
uppfyller rättsgrundsatser, rättighetsregleringen uttryck försom ger
eller rimligen måste förutsättas åsyfta.

Mot bakgrund det framförda föreslås därför följandeav nu
tolkningsregel tillförd 11 kap. 14 § RF ersättning för densom
nuvarande lydelsen i sista meningen:

Vid prövningen skall både föreskriñens ugfomming och sakliga
innebörd befinnas förenliga med den överordnade grund-normens
läggande syfle.

Särskilt förfarande vid rättighetsbegränsande
lagstiftning

Utredningen har övervägt, särskild beslutsordning skulle föreslåsom
i regeringsformen för lagstiftning, begränsar eller inskränker detsom
integritetsskydd för den enskilde, regeringsformens rättighets-som
reglering uttryck för.ger

I ñnsk författningspraxis finns beslutssystem med dennaett
innebörd, tillämpas för vissa lagstiftning, bl.a. i frågortypersom av

långtgående förändringar i skyddet för egendomsordningen.om mer
Innebörden vad med rättighetsinskrånkande lagstift-av som menas

ning är inte alldeles klar.

3.1
Avses lagstiftning, angår ämnesområden, behandlas isom som
regeringsformens rättighetskapitel, blir det fråga mängdstorom en
reguljära lagstiftningsuppgifter.

Det blir, utredningen funnit, mycket svårt finna någonsom att
hållbar avgränsning lagstifiningsbeslut, i så fall skulleav som
underkastas särskild beslutsordning.en

3.2
återigenAvses lagstiftningsåtgärder, inkräktar på den i regrings-som

formen angivna rättighetsregleringen, blir innebörden helten annan.
Frågan skulle nämligen då gälla från det skydd, regrings-avsteg som
formens rättighetsreglering har tillkommit för upprätthålla.att

Sådana inslag i lagstiftning förhoppningsvisär tämligen sällsynta,
och frågan då,är de bör tillåtas över huvud frånAvstegtaget.om
regringsformens rättighetsreglering måste alltid betraktas som
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rättsordningenicentrala rättsgrundsatserinnebär,vanskliga och att
utsträckning. Avsikten medvarierandeåsido ieller sättsöverges att

regeringsformen äricentrala rättsgrundsatservissainlemma
företeelser.sådanajust förhindraemellertid uppenbart att

kvalifi-beslutsformer,i särskildadå tillåtaAtt t.ex.avteg genom
för grundlagsord-respektinbjuda tillmajoritet, sämrecerad attvore

ningen.
viss styrka ska kunnamajoriteter medtillrådligtknappastDet är att

i grundlags-normal beslutsordningopinionskontroll ochåsidosätta
itillfrån möjlighetenavståndstagandeUtredningensbeslut. avsteg

rättighetsreglering såledesärgrundlagensbemärkelse fråndenna
också välgrundad.

3.3
beslutsordning förtill särskildinställningutredningensOberoende av

dockbemärkelse återstårlagstiftning varjeirättighetsinskränkande
lagstiftning,genomförastatsmakterna kanfrågan,praktisktrent om

form,rättighetsreglering i denregeringsformensfrånavvikersom
grundlag.för antagandeföreskrivs avsom

opinionskontrollpåpå så vis de kravonekligenprincip uppfyllsI
folkomröstningtillmed möjlighetbeslutsordningeni somosv.,

detta slagtill agerandeföreskriver. Skäletregeringsformen ett av
lagstiftningsundantagfann enstakastatsmakternakunde då ettattvara,

rättig-avskaffandeföreslå direktomvälvandemindre än ettatt av
område.på ifrågavarandei sin helhethetsskyddet

finna någotutgångspunkterformellasvårt frånDet år att rent
tillvägagångssätt.hinder sådantmot ett

rättig-ifrågasättaemellertid föga lyckosam vägDet attenvore
grund-undantagslagstiftning iberättigandehetsskyddets genom

sig alltidrättighetsregleringgrundlagensfrånlagsordning. Avsteg ter
skyddetsminskarsynpunkt ochfrån medborgerligvanskliga tro-

hainte skullelagstiftarenockså svårtvärdighet. Det är attatt se,
står öppnainom vidadetillräckligt handlingsutrymme ramar, som

Sverige.utvecklats irättighetsreglering,med den som
önskadeåstadkommamöjligtundantagslöstDet lär nästan attvara

iakttagandemedlagstiftningsvägensamhällslivetförändringar i av
skyddsföreskrifterregeringsformenskvalitetskrav,sådana som

förutsätter.
irättighetsindragningmedtveksammakan detT.ex. systemet av

åstadkommai syftebyggnadsrätterstadfästadetaljplaneräldre att
rättig-påväl fullgöras sättplanförändringar mycket annat genom
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hetsomvandling med fastighetsregleringsmetoder. Därmed respekteras
stadfäst råttighetsbildning med avräkningsmetoder, det möj-görsom
ligt övergå till rättsbildningar rättsförlust för berördaatt utannya
sakägare. Sådana metoder har varit kända sedan 1700-talet inom jord-
delningsväsendet, och det därförär märkligt, råkatde isnarast att
glömska inom planvåsendet, det gällernär hantera mycket likarta-att
de omvandlingsproblem. upprätthålla fullgottAtt egendomsskyddett
inom planväsendet skulle med andra 0rd inte oöverkomligt,vara som
det ibland hävdas i rättspolitisk diskussion.

Även det således står öppet för statsmakterna göraatt avstegom
från rättighetsskyddet i grundlagsform, bör sådana operationer
avvisas oförenliga med den respekt för grundlagsordningen,som som
medborgarna har anledning ställa på sina beslutsfattare.

praktikenI ligger dessutom regeringsformens gmndlagsreglering i
rättighetsskyddsfrågor så nära Europakonventionens kvalitetskravpass
på lagstiftning, skyddet i huvudsak skulle kvarstå intakt med stödatt

federativaden råttsordning, gäller i Europa. Svensk rättig-av som
hetsreglering, sådan den kommit till uttryck i regeringsformen de

decennierna, har i själva verket haft konventionsregleringensenaste
till förebild i långa stycken. Denna harmonisering med konventions-
skyddet med andrautgör ord i sig också stabiliserande faktor fören
det svenska medborgarskyddet.

4. Införlivande Europakonventionenav

avslutningsvis framgåttSom i avsnitt har Europakonventionens
rättighetsreglering betydelse för stabiliteten i vårt inhemskastor
rättighetsskydd.

Det är därför utomordentligt betydelsefullt, konventionsbe-att
stämmelserna formellt införlivas rättskällamed svensk rättnu som
enligt utredningens förslag.

Olika lösningar åstadkomma från lagteknisk synpunkt hardettaatt
redovisats för kommittén.

Enligt min uppfattning regeringsformenår grundlagsanknytning ien
på så Europakonventionen lagprövningsgrundi 11sätt, att anges som
kap. 14 enkel och§ RF elegant lösning.en

Hänvisningen till Europakonventionen förutsätts då självfallet
inbegripa även tilläggsprotokollen, signatårmaktema ävensom
behandlat likvärdiga med huvudkonventionen, det gällernärsom
efterlevnaden i medlemsländerna.
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grundlagsstatusEuropakonventionenvaltUtredningen har att ge
ocksåSkäl kanrättighetsreglering i 2 kap. RF.i övriginslagettsom

lösning.sådananföras för en
samtidigtlikvälordningenkonsekventa attDen mest vara,synes

i kap.lagprövningsgrund 11Europakonventionennämnaäven som
14 § RF.
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Reservation Rolf Nilson vledamoten L.av

Egendomsskyddet

inte det påvisats något behov förstärktJag egendoms-att ettanser av
Äganderättenskydd i grundlagen. har redan idag mycket starktett

skydd. Det framlagda förslaget visar det omöjligt någor-äratt att
lunda väl precisera skyddet i grundlagsbestämmelse. Uttrycketen
för tillgodose intressen inte särskiltangelägna allmänna äratt
upplysande. demokratisk synpunkt tveksamt föraDet är överattur

besluta vad angelägna allmänna intressen från denrätt äratt som
folkvalda riksdagen till domstolarna. Utredningen har inte heller
lyckats klargöra varför det inte tillräcklig garanti förutgör en

inkorporeras i svenskegendomsskyddet Europakonventionenatt nu
lag.

Närings- yrkesfrihetenoch

innebördenKommittén föreslår grundlagsbestämmelse med atten
får införasdriva näring och yrke endast för skyddarätten utövaatt att

aldrig i syfte enbart ekonomisktangelägna allmänna intressen och att
företag. principiellavissa eller Jag attpersoner anser sammagynna

invändning på denna punkt beträffande egendoms-kan somresas
demokratin frågan iolämpligt med hänsyn tillrätten. Det är att att

vad angelägna allmänna intressendetta sammanhang avgöra ärsom
antingenförs från riksdagen till domstolarna. Bestämmelsen kanöver

innebära insnävning den politiskabli död bokstav eller en aven
demokratin.

rättssäkerhetsfråga har samband medEn viktig rättighets- och som
personal-närings- och yrkesfriheten nämligen tillämpningen av

inte utredningen. På detta områdekontrollkungörelsen berörs av
långtgående inskränkningar i yrkes-förekommer i realiteten mycket

friheten där berörde inte delges vad anförs honom.den emotens som
föreligger ökat skydd för närings- ochPå denna punkt behovett av

yrkesfriheten.
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Reservation ledamoten Ingvar Svensson kdsav

till livRätt

Kommitténs majoritet konstaterar i sitt kap 10 denövervägande att
grundläggande mänskligade rättigheterna till liv.är rättenmest av

Trots detta avvisar kommittén tanken på införa stadgandeatt ett om
detta i den svenska grundlagen. viktigasteDen mänskliga rättigheten
platsar alltså, enligt detta inte isynsätt, svensk grundlag.en

Kommittémajoriteten enda skäl grundlagsstad-mot ettanger som
gande befintlig lagstiftning väl krav kande ställasatt motsvarar som
i rättsstat. intressant konstaterande bakgrund, delsDet är ett moten

det inte finns något sådant målsättningsstadgande i denattav
nuvarande grundlagen, dels kommittén konstaterar tillrättenatt attav
liv är den grundläggande rättigheterna. Enligt mitt för-mest av
menande samtligaär dessa ståndpunkter inte logiskt förenliga. Entre
obefintlig lagstiftning kan knappast de krav kan ställasmotsvara som
i där det hävdasrättsstat, till liv den grund-rätten äratt mesten
läggande mänskliga rättigheten.

Kommittén föreslår inkorporering Europakonventionenatt en av
sker, avstår från kommentera denna i sina stadganden haratt attmen
fastslagit till mänskligt liv fundamental förrätten är betydelseatt av
de

Jag kan också erinra l kap. 2 redan innehåller§ RF radattom en
målsättningsstadganden där enligtdet, kommittén själv, är vissa
svårigheter klargöra innebörd kan till utgångspunkt föratt tasen som
rättsliga detkrav allmänna. Det gäller skrivningengentemot t.ex. om

till faktum tidigarerätten arbete. Detta har dock inte hindrat
grundlagstiftare från införa dessa stadganden.att

Målsättningsstadgandena till sin inte bindandeär karaktär rättsligt
föreskrifter mål för den samhälleliga verksamheten. Somutan anger
sådana kan de ha eller få politisk betydelse och frågan dessaom
effekter kan bli föremål för politisk kontroll. väsentliga enligtDet är,
kommitténs skrivningar i avsnitt ålägga allmännadetatt attegna
positivt verka för den ifrågavarande rättigheten främjasskyddas,att
och i möjliga utsträckning förverkligas.största

Dessa stadganden alltså utformade värdeorientering.är som en
Denna värdeorientering, regeringsformens människosyn, alltsåhar
inte direkt rättsliga effekter, den utgör grundenmen anger ram som
för såsamhällsbildningen. På bidrar regeringsformen i etik-sätt
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överföringen till medborgarna.
Konsekvensen kommittémajoritetens ställningstagande såledesärav

tillrätten mänskligt liv inte kan den karaktären detatt attvara av
borde åligga det allmänna positivt verka för den ifrågavarandeatt att
rättigheten skyddas, främjas och i möjligastörsta utsträckning
förverkligas. delar inte dennaJag uppfattning.

Enligt min mening borde kommittén föreslagit tillägg till 1 kap.ett
2 § RF. Det kunde ha skett i paragrafens första stycke t.ex.genom
följande skrivning:

offentligaDen makten skall människolivetsutövas med respekt för
okränkbarhet, alla människors lika värde och för den enskilda
människans frihet och värdighet.

Tillägget skulle också kunnat ske i andra styckets andra mening med
följande skrivning:

Det skall särskilt åligga det allmänna liv,rätten tillatt trygga
arbete, bostad och utbildning verka för social ochsamt att omsorg
trygghet föroch god levnadsmiljö.en

Författningdomstol

Enligt direktiven till kommittén skulle den överväga alternativet att
skapa någon form författningsdomstol. Uppgiften för sådanav en
skulle främst för normkontrollen, kommitténattvara svara men
skulle också vad i övrigtöverväga skulle ingå i prövnings-som
befogenheten. I samband med den här delen direktiven hette detav
vidare: Kommittén bör studera de olika med domstolspröv-system
ning konstitutionella frågor finns utomlands. Av störstav som
intresse givetvis finnsär de i västeuropeiska länder. Omsom
kommittén skulle framkomma till domstol med avseddatt en nu
uppgift bör finnas i någon form, bör den också ställning till vilkenta
roll förutom dagens lagprövningsrätt lagrådsgranskningäven skall- -
ha i sådant system.ett

Jag kan konstatera kommittén kap 12 inte fullföljt direktivenatt
på denna punkt. Någon djupare analys domstolsprövninghur iav
konstitutionella frågor sker utomlands finns inte och definitivt görs
inga analyser alls de författningsdomstolar förekommer.av som
Kommitténs majoritet har alltså på tidigt stadium valt iett att
summariska ordalag avvisa tanken på författningsdomstol och meden
detta undvikit följa direktivens krav på analyser.att

Sverige har ingen långvarig tradition maktbalanstänkande i detav
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politiska Från 1500-talet och framåt har det svenskasystemet.
politiska varit monolitiskt sinai huvuddrag. starkaDensystemet
kunga- och centralmaktens ställning överhet även över densom

Ävenkyrkliga förkunnelsen har starkt bidragit till 1809 årsdetta. om
regeringsform bygga på maktdelningstånkande har litendet iettanses
utsträckning haft någon sådan konstitutionell effekt, bortsett från att
riksdagen och regeringen idag tvåutgör maktcentra, dock intimt
ihopkopplade parlamentarismen. dömande maktenDen hargenom
haft underordnad ställning och kan knappast utgöra etten anses

maktcentrum. blygsamma användningenDen lagprövnings-separat av
troligenrätten är exempel detta.ett

Jag god demokratisk utveckling måste bygga på klartror att en en
maktdelning. måste finnas klara korrektivDet maktmissbruk ochmot
maktkoncentration. Maktdelningen mellan lagstiftare och verkställare
bör kompletteras med juridisk instans i form författnings-en av en
domstol.

Kommittémajoriteten hävdar författningsdomstol äratt etten
främmande inslag i svensk rättstradition. Det är bara delvis sant.
Faktum det redan finns två sådanaär accepterade domstolar,att
Internationella domstolen och Europadomstolen. denI synnerhet

förbundithar Sverige sig följa bl.a. förändradattsenare genom
lagstiftning. den kommittén föreslagna inkorporeringenGenom av av
Europakonventionen förstärks detta inslag. harInom EG man en
författningsdomstol, EG-domstolen. Vid kommande EG-med-ett
lemskap tillförs alltså Sverige ytterligare författningsdomstol.en
Företeelsen kommer alltså bli allt mindre främmande i fram-att
tiden.

Likaså invänder majoriteten sådan domstol därför vanligamot atten
domstolar ändå skulle bli fortlöpande beakta uttolkningentvungna att

Europakonventionen och det å andra sidanEG-rätten. Men ärt.ex.av
inte märkligare än domstolarna skulle bli beakta vadatt tvungna att

författningsdomstol inom landet kommit fram till. Eller deatt taren
hänsyn till vad Högsta domstolen eller Regeringsrätten kommitt.ex.
fram till.

författningsdomstolEn skall uttolka och klargöra grundlagens krav
på lagstiftning rättstillämpning.och Viktigt också kunna få framär att
besked s.k. abstrakt lagprövning.genom en

Låt mig konkret varit intresse fåexempel där det hadeta ett attav
del utlåtande från författningsdomstol:ta ettav en

1984 ingick valtekniskcenterpartiet och kds avtal samverkanett om
i 1985 års val. Partierna skulle gå till val under den gemensam
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beteckningen Centern. debattenI efter avtalet hävdade antalett stort
politiker, och jurister sådan valsamverkanstatsvetare stod iatt en
strid med grundlagen eller åtminstone i strid med grundlagens
anda. Själva den tekniska formen för valsamverkan blev politise-

Ävenrad. vallagsärende i frågan politiserades valprövnings-ett av
nämnden. Ingen kunde dock påvisa brott någon grundlagsregelmot -
inte heller folkstyrelsekommittén. Tvärtom blev folkstyrelsekommit-
tén lyfta fram lagstiftningtvungen klartatt atten som angav
valteknisk samverkan möjlig, nämligen förarbetena till lagenvar om
statligt tillstöd partier. Partibidragsnämnden utbetalade som en
konsekvens lagen grundstöd till kds, baserat på erhålletettav
mandat.

Det hade för alla varit betydelse författnings-parter storav om en
domstol klart kunde förenlighet eller inte med grundlagen iangett ett
sådant här fall. Exemplet visar också på brist i valprövningsnämn-en
dens handlande baserat på alla ledamöter ordförandenatt ärutom
partipolitiskt utsedda. Valprövningsnämndens beslut är inte
överklagbaxt. författningsdomstolEn med strikt juridisk prövningen
hade varit klar tillgång för bedöma helheten i det nämndaatten
exemplet.

Slopande uppenbarhetsrekvisitet vad gäller lagprövningen bordeav
självfallet varit naturligt med hänsyn till vi redan är och kommeratt

bli beroende utslag i författningsdomstolaratt utomlands. Menav
enligt min bedömning kommer inte enbart slopande uppenbar-ett av
hetsrekvisitet ledanämnvärt till aktivare roll hos detatt en nu
verkande domstolsväsendet. Min bedömning är försiktigheten inteatt
enbart grundats detta rekvisit också på domstolarna ärutan att
överlastade och saknar den breda konstitutionella kompetensen.

Kompetensnivån inom landet för uttolkning den, kommitténav av
föreslagna, inkorporerade Europakonventionen är ytterligare skälett

inrätta författningsdomstol. Det behövsatt domstol enen en
apellationsdomstol där direkt kan få påstådda kränkningarman av
civila rättigheter både rättsfrågor och sakfrågor prövade.

Kommitténs majoritet uttalar över författningsdomstolattoro en
skulle leda till någon slags blandad politisk-juridisk prövning ettav
slag kommittén inte eftersträvar. Det är svårt förstå detattsom

Det nuvarande domstolsväsendet väl ingenargimentet. är autonom
kraft utnämner sig självtsom

Problemet med utnämningsrätten är alltså inte typiskt för för-en
fattningsdomstol. Men vill kan konstruera olika typerom man man
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utnämningar. Detpartipolitiskaklarabortförfilter att sorteraav
författningsdomstol.ivalet ledamöterförmöjligt ävenbör enavvara

föreslagitförmenandeenligt mittalltså attKommittén borde en
kompetensskall hasådanEn attskall inrättas.författningsdomstol

Tolkningstvistergrundlag.överensstämmelse medvanlig lagspröva
funktionpolitiskadetlagar rör systemetsoch övrigavallag somav

skall gällaprövningsrått. Detsammadomstolensinomskall ligga
vilka ärrättigheterna,fri- ochmänskligadekränkningarna av

angåendekonventioneneuropeiskai denochi grundlagenfastslagna
fri-grundläggandedeochrättigheternamänskligaför deskydd

delden övertarsigtänkakanDessutom atthetema. avenman
funktionerövrigadelfunktionvalprövningsnämndens samt aven

karaktär.annan
också översynförfattningsdomstol kräverinrättandeEtt avenav en

rättsprövningsinstitutet.ochlagrådsfunktionen
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande ledamoten Birger Hagårdav

Det har med skäl hävdats, domstolarnas lagprövningsrâttatt bör
utvidgas. Det enklaste sättet dettagöra skulle bestå i upphävaatt att
det s.k. uppenbarhetsrekvisitet, dvs. kraveti ll kap. 14 § RF, detatt
skall föreligga uppenbar motstridighet mellan riksdagen elleren en av
regeringen beslutad föreskrift och överordnad författning för atten
föreskriften skall få sättas åt sidan. Jag beklagar, Fri- ochatt
råttighetskommittén inte har kunnat föreslå sådanattenas om en
ändring i regeringsformen.

Det har ifrågasatts, ändå inte uppenbarhetsrekvisitets begräns-om
ning lagprövningsrätten inom framtid kommer ha spelatav atten snar

sin roll. Redan inkorporeringenut Europakonventionen i svenskav
rått medför för lagprövningenatt i vissutrymmet utsträckning
kommer öka. EES-avtalet kommer sannoliktatt också leda tillatt att
normkontrollen får Ökad betydelse. Ett framtida medlemskap i EGen
kan förstärkaväntas detta förhållande ytterligare.

Sannolikt måste hela frågan lagprövningsråtten och utrymmetom
för denna omprövas i framtiden.
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SvenssonIngvarledamotenyttrandeSärskilt av

kds

Föräldrarätten

utbildning.tilloch rättenföråldrarätten9 diskuterasavsnittI
EuropakonventioneninkorporeringenKommittén konstaterar att av

tillåggsprotokollkonventionensdefinierad iföräldrarätteninnebär att
föreslårKommitténSverige.gälla i195220 kommerden attmars

till förâldrarättenñnnsreservationsvenskadenockså att nusom
Kommittén konstaterarjag helt.uppfattning delar attslopas. Denna

grund-iförâldraråttenstadgandeinförasärskilt skälnågot ettatt om
analys.någon djuparekonstaterande skerñnns.lagen inte Detta utan

analys. JagsådangjortkommitténbordeförmenandemittEnligt en
i någonföräldraråttenfördelhade varitdetnämligen atttror omen

regeringsformen.stadganden iförföremålform varit
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Bilaga 1

@

Kommittédirektiv
ww

w

1991:119Dir.

fri- rättigheterför grundläggande ochskyddUtvidgat
domstolsprövningmöjligheter tillökadesamt av

fdrvaltningsbeslutnormbeslut och

Dir. 1991:119

1991-12-19regeringssammanträdeBeslut vid

Statsrådet anför.Laurén

Mitt förslag

frågan grundlags-föreslår tillkallas för utredakommittéJag attatt omen
negativa före-yrkesfriheten denäganderätten, närings- ochskydd för samt

frågan möjligheterockså vidgadeKommittén börningsrätten. överväga om
börförvaltningsbeslut. Kommitténochdomstolsprövning normbesluttill av

författningsänd-och övrigagrundlagsändringarfram förslag tilllägga de
ställningstaganden.föranleds dessringar som av

Bakgrund

i regeringsformenrättighetsregleringen 2 kap.fri- ochnuvarandeDen
SOUlångvarigt SOU 1941:20,föregåtts utredningsarbeteRF har ettav

1978:34. inför-Den1975:75 SOU1972:15, SOUoch 17, SOU1963:16 samt
1979,åren och1976riksdagsbeslut 197374,des i iRF tre etapper genom
rskr.KU 25,1973:90,majoriteter prop.breda politiskabakom vilka stod
414,rskr.56,KU197576:209,19, SFS 1974:152;KU 1974:8, rskr.265, prop.
359,rskr.39,KU197879:l95,1976:871;rskr. SFSKU 197677:1, prop.

1979:933.197980:1, rskr. SFSKU
två kate-idelas ini kap. RF kanrättigheterna 2fri- ochHuvuddelen av

informations,yttrande-,Lex.opinionsfrihetergorier: de s.k.utgörsom
de§ ochi 1religionsfriheternaförenings- ochdemonstrations-,mötes-, som
skyd-frihetenkroppsligaskydda densammanfattningsvis kan främstsägas
övrigam.m.. Blandi 8 §och rörelsefrihetenkroppsliga ingrepp i 6 §det mot

expropria-ersättning vidtillkan särskiltfri- och rättigheter nämnas rätten
gerirättighetsregleringensådant 18 §. Fri- ochförfogandetion eller annat
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utlänningar i utsträck-första hand skydd svenska medborgare är stormen
ning likställda svenskar 20 §.med

Frågan och rättighets-regeringsformens fri-förstärkningytterligare avom
grund-med denskydd borde, enligt vad uttalades i samband senaste avsom

regleringen. Detta harlagsreformerna, vila i awaktan erfarenheter va-av
199091:KU13.linje serit riksdagens sedan dess bl.a.

bedri-och rättighetsskyddförstärkt fri-Det kan arbetetnämnas att ett
massmedieområdet, resulterat inyligenvits parallellt vilket yttran-en ny

SFS 1991:1469.defrihetsgrundlag
frågan i regeringsformenrättighetsskyddetsamband med fri- ochNära om

medfrågan sin hängerden lagprövningsrätten ihar s.k. tur sammansomom
spörsmålet förvaltningsbeslut.vidare domstolsprövningdet avom

fri-Frågan i lagstiftningsarbetethar behandlatslagprövningsrättenom
spörsmålrättighetsområdet, i det sammanhangetcentraltoch eftersom ett

normgivningskyddsregler iakttas iskall bevaka grundlagensär attvem som
åroreglerad skrevslängerättstillämpning. Lagprövningsrättenoch menvar

domstol ellerinnebärregeringsformen 11 §. Den1979 in i kap. 14 att en
finiier står i strid mednågot föreskriftoffentligt attannat ensom enorgan

stadgadförfattning elleröverordnadbestämmelse i grundlag eller attannan
åsidosatts intenågot dess tillkomst,vidi väsentligt hänseende harordning

be-regeringen harfår riksdagen ellertillämpa föreskriften. Om det är som
underlåtas feletbaraföreskriften, skall tillämpning dock ärslutat uppen-om

bart.
nivåer.således olika Däremotgäller normbeslutLagprövningsrätten
dansk och norskinnehåller skillnad bl.a.konstitutionell tillsvensk rätt mot-

våra domstolarnågon för prövabefogenhetinte generell regel atträtt om-
i vissdockmotsvarighet hosrättsenlighet. En utgörförvaltningsbesluts oss

år 1988 lageninfördesmån rättsprövningsinstitutets.k.det genomsom
198788:69,förvaltningsbeslut prop.1988:205 rättsprövning vissaavom

kanförvaltningsbeslut inte189. Detta innebärKU 38, rskr. att annarssom
undantag, kanföremål med vissa prövasprövning domstol,bli för rege-avav

tidsbegrän-såvitt Lagen,rättsenlighet. ärgäller beslutensringsrätten som
justeringarfått Samtidigt har vissagiltighetstid.nyligen förlängdsad, har

konstitutionsut-vadregeringen till kännariksdagengjorts i lagen och gett
tillämpningsområde 199091:176,prop.bl.a. lagensanförtskottet om

SFS 1991:1825.199192:KU12, rskr. 51,
står isvensksäkerställafrämst rätttill tillkomstSkälet lagens attattvar

ci-domstolsprövning enskildastillöverensstämmelse med de krav rätt av
Europarådets kon-ställs iartikel 6och skyldighetervila rättigheter som

grundläggande frihe-ochrättigheternaför de mänskligatill skyddvention
förstås fal--förutom detEuropakonventionen. Med denna rätt somterna

förhållanden reglerasvissacivilrättentraditionellaler inom den även som-
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i den offentliga i Sverige.rätten
I och pågåttför sig har det i Sverige länge utveckling inneburiten som
förvaltningsmyndigheters beslut i omfattning skall överklagas hosatt större

domstol. Förvaltningsrättsreformen år då1971, länsdomstolarna tillskapa-
des och kammarrättsorganisationen byggdes utgjorde viktigt iut, ett steg

Pådenna årutveckling. har särskilt strävanden avlasta regeringenattsenare
uppgiften i sista instans förvaltningsärenden lett till flerpröva ärende-att att

överförts till domstolsprövning inom för normal överklagan-typer ramen
deordning se 198384:120, KU23, rskr. 250 och 199091:10Oprop. prop.
bil. 2 55.s.

Sveriges deltagande samarbetsområdei europeiskt ekonomiskt EESett
och i den europeiska gemenskapen EG kan ställa ökade krav möjlighe-

till domstolsprövning statligaden och kommunala förvaltningens be-ter av
slut i olika ärenden.

Utredningsbehovet och kommitténs uppgifter

såEnligt långmin mening har tid förflutit efter tillkomstennu av rege-
ringsformens fri- och rättighctsreglering frågandet dagsäratt att ta upp om
ytterligare förstärkning Också frågorskyddet. domstols prövningrörav som

normbeslut och förvaltningsbeslut bör behandlas i sammanhanget, bl.a.av
grund de har samband med grundlagsskyddet för fri- och rättighe-attav

Det två områdenautredningsarbete krävs de utförasbörterna. som av en
parlamentarisk kommitté.

Kommittén frågorbör ha frihet områdenolika destor att ta upp som
uppdraget Jag skall emellertid spörsmålvissa kommittén böravser. ange som
eller kan i sitt iarbete, syfte förstärka den enskildes rättssäkerhetatt
och den demokratiska institutioner i enlighet med denrättsstatens utveck-
ling har skett i andra västeuropeiska länder under efterkrigstiden samtsom

Europarådetinom för såoch ESK-processen, den kallade Parisstad-ramen
från år 1990.gan

Rätten till enskilt ägande har grundläggande betydelse för det svenska sam-
hällssystemet. Den grundstenarna för rättsordningen i frittär etten av sam-
hälle. Rätten egendomäga väsentligt för frihetden enskildesär värnatt ett

övermäktig tillDetta kommer bl.a. i Parisstadganuttryck förmot stat.en
Europa, särskilt äga egendom ellernämner rättenett nytt attsom ensam

tillsammans med andra de rättigheter skyddasskall motsom en av som
Både vår vårvarje kränkning. utgår frånprivaträtt och Straffrätt den en-

skilda äganderättens princip. Dessutom enskildadenår äganderätten en
oundgänglig förutsättning för fungerande marknadsekonomi, och den ären

bådebetydelse för den enskildes ekonomiska välfärd och den natio-storav
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vårdar sinaÄganderätten enskildadetillnämligenlederekonomin. attnella
alla.förökadeskapardärigenomochtillgångar till ossresursernyttaegen

samhällsfrågornaÄganderätten väsentligasåledes deär ytterst meraen av
småföretagspolitik.199192:51prop. en nyom

ägande-enskildahar densamhällslivetbetydelse föravgörandedessTrots
kap.se främst 2regeringsformeninågot skyddfått starkareinterätten ännu

enskildadenuttryck fördärmedVår regeringsform sämreRF. ett18§ ger
många länder.andraigrundlagarnaprincip änäganderättens

artikelEuropakonventionenockså iskyddasenskilda äganderättenDen
slår fastKonventionenkonventionen. atttilltilläggsprotokolleti förstal

okränktskall lämnasegendomtill sinjuridiskeller rättfysisk personsenvar
ochintressedet allmännasifår egendom änsinberövasingen annatoch att

grund-allmännafolkrättensochi lagförutsättningarunder de avsom anges
fälltstillfällevidharkonventionensig till ettanslutitSverige har mensatscr.

dendomEuropadomstolenspunktdennaför brottEuropadomstolenav
52.Vol.Ser. A.Lönnroth,målet ochSporrong1982 iseptember23

skrivsäganderättenskyddet förangelägetdetbakgrunddenna är attMot
Kommitténnärvarande.föruttryckligt änsättgrundlagenin i ett mera

slårregeringsformeniregelfrågan införadärför sombör överväga att enom
inskränk-ochorubbligprincip är attenskilda äganderättensdenfast att

hurstuderadärvidKommittén börfall.får angivnaske i klartendastningar
Europakonventio-iförfattningarutländskai samtsådana regler formulerats

utform-tillförslagFleradokument.internationellaliknandei andraochnen
i densammanhangockså i olikaframförtsbestämmelsesådan harning av en

Sverige.debatten iallmänna
måste få gö-äganderätteniinskränkningarofrånkomligt vissaDet attär

expropriation,befogenhetsinskränkningarÄven änochingreppandraras.
också imåste givetvisplaneringnaturvård fysiskochavseendemedt.ex.

såregelutforma ettsökaKommittén börtillåtna.framtiden somenvara
skallinskränkningarslår vilkafastmöjligtprecistoch sätt somdistinkt som

befogen-garantier förskapa attUtgångspunkten börtillåtna. attvaravara
nöd-vad ärmotiverasingripande änintehctsregleringen somär avsommera

demokra-med denförenligtutgångspunkt och ärfrån allmänvändigt som
kommitténs övervä-utgångspunkt förEnprinciper.tiska rättsstatens annan

ekonomisktdrabbasskallgodtyckligtenskilda inte avganden bör attvara
till ersätt-rättenGrundlagsregeln bör attbefogenhetsinskränkningar. ange

befogenhetsinskränk-gradenskallutsträckningrimlig motsvaraning i av
ning.

måsteproblemfråga deledning ivissEuropakonventionen somomenger
Kom-för äganderätten.skyddkvalificeratinförandetvid ett mertas avupp
någotlagstiftning ibefintliggenomgångvidare somgöramittén bör aven

ide ändringartillförslagframläggaochäganderättenbegränsaravseende
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frågaförslag i grundlagsregleringen.den föranleds kommitténs omsom av
frågaockså i grundlagsskyddetKommittén dess förslagbör överväga omom

föreslåsåfår några de änd-för 8 kap. RF och, fallet,konsekvenser ärom
ringar i kapitlet behövs.som

frågan kommit-ersättning vid egendomsavhändelse börNär det gäller om
tillytterligare förstärker enskildestén preciseringar den rättöverväga som

förfoganden.expropriation och liknandeersättning vid
avgifter till och kommun harSkyldigheten erlägga skatter och statatt

fråganockså inskränkningar i äganderättenvilkaberöringspunkter med om
Europakon-första tilläggsprotokollet tillkan jfr artikel ilaccepterassom

Svårigheter gäller definiera vad skat-ventionen. föreligger dock detnär att
sådana påla-allmännaavgifter för detoch ochär gränser att ta utter att ange

retroaktiv skattelagstiftning. Kom-finns förbudI 2 kap. 10§ RF motettgor.
beskattningsmak-regel söka klarläggamittén bakgrund dennabör mot av
motiverade änd-förslag till eventuelltKommittén bör lämnagränser.tens

avgifter.ringar i skatter ochRFs regler om
företagoch yrkesfriheten, dvs. friheten ochNärings- attatt starta ett vara
omistligt inslag ieller det yrke önskar,verksam i den näring är ett ettman

mångfald näringslivet ochförutsättning för ifritt samhälle. Den är även en
ochföretagsformer och produkter. Närings-för utveckling företag,nyaav

väl funge-nödvändiga institutionella förutsättningar föryrkesfriheten är en
bedriva näringsverksamhet ochrande marknadsekonomi. Rätten att ut-att

så fritt det börgrundläggande i samhälle övervägasyrkeöva är attettett om
sådantockså liggagrundlagsskydd. skydd skulleden inte Ettbör ävenettges

samarbetssträvandena.linje aktuella internationellaväl i med de
lång etableringsfrihet. Under dehaft traditionl Sverige har vi se-aven

yrkesfriheten dock kommit inskrän-decennierna har närings- och attnaste
på auktorisationskrav, etable-exempelvis monopol,kas olika sätt, genom

regleringsåtgärder.ringskontroll, särskilda bidragsbestämmelser och andra
närings- yrkesfriheten kan inteEn grundlagsrcgel skyddar och varasom

Kommit-motivera undantagovillkorlig. Vissa andra intressen kan görs.att
frågan medgergrundlagsbestämmelsetén bör därför utreda hurom somen

utformad.för vissa speciella fall börundantag vara
genomgång författningsbe-i delKommittén bör dennaäven göra en av

näringsområdet föreslå förslagståndet kommitténsoch de ändringar som
grundlagsfrågani kan föranleda.

också yrkesfrihe-betydelse för närings- ochS.k. föreningsrätt harnegativ
199192:51.jfrten prop.

består varje medborgare§ RF iFöreningsfrihelen enligt 2 kap. 1 att gent-
sig förfrihet sammansluta med andratillförsäkraddet allmänna är attemot

föreningsfrihet. Enligt 2§ RFpositiv 2 kap.enskilda syftenallmänna eller
det all-varje medborgareinnebär föreningsfriheten vidare gentemotatt
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tvångskyddad tillhöra politisk sammanslutning.männa är mot att trossam-
åskådningfund eller i politiskt, religiöst,sammanslutning för kultu-annan

sådant negativ föreningsfrihet.rellt eller hänseendeannat
ocksårimligen följaMed ansluta sig till förening borde rättenrätten att en

stå utanför föreningsanktion utträda förening. Rättenatt utan atten enur
visserligenemellertid ingen självklarhet i Sverige. Arbetsdomstolen harär

tillfällen medlem facklig organisation harvid flera fastställt i rättatt atten en
dock fackligalämna organisationen begäran. Det förekommer attegen

hinder medlem utträdaorganisationer nekar eller ställer önskaromupp en
någonsvårigheter arbetsgivare inteeller skapar för önskar anställa somsom

På uppstå svårigheter förfackligt kan det arbets-ansluten.är sättsamma en
med visssökande i fall arbetsgivaren förbundit sig endast anställa demde att

organisation ellerfacklig tillhörighet arbetssökande tillhöroch den en annan
någon organisation alls.inte tillhör facklig

frånrättigheter andra enskildaFör skydda medborgarnasatt mot angrepp
från offentliga i de flestadet, till skillnad skyddet makten,denär gentemot

finnas ivanlig lag. Detta hindrar inte det kan skälfall tillräckligt med attatt
förhållandet mellanavgränsade regler gällergrundlag in vissa klartta som

stridsåtgärderSå fackliga kap.beträffande till 2enskilda. har skett rätten
fråga författares m.fl. till sina verk kap. 19 § RF.17§ RF, och i 2rättom

frågankommittén utbyggnadDet bör ankomma övervägaatt om en av
for dengrundlagsskyddet för den negativa föreningsrätten, att garantera en-

avstå från fackligvälja eller medlemskap iskildes frihet självatt Lex. or-en
måstenegativa föreningsrattcngrundlagsreglering denganisation. En av

upprätthållaockså principen avtalsrri-dock bl.a. värdetvägas mot att omav
grundlagsändringfram tillkommittén emellertidhet. Kommer äratt mo-en

kommitténfall börden förslag i saken. Itiverad bör lämna motsatt ta upp
frågan regleras i vanlig lag.det lämpligt sakenär attom

ocksåsammanhangkommittén i dettaSlutligen övervägabör om rege
skyddar ekonomiska,nuvarande reglering i tillräcklig deringsformcns grad

Parisstadgan.rättigheter finns ikulturellasociala och upptagnasom
ingår inomEG-rätten. Den EGi denEuropakonventionen s.k. ut-anses

dettarättsprinciper gäller inomdel gemenskapende attgöra utansomen av
såvälskall iakttas ECsEG. Denuttryck i fördragenhar kommit till närom

inför nationellamedlemsstaternasjälva beslutar när reg-normer somorgan
Sverige påpå EES-samarbete innebärEG-direktiv. Ettgrundvaller attav

EES-avtalet och därmed EG-områden gäller skall införlivade samarbetet
fårvilka konsekvenser dettaKommittén undersökabörmed svensk rätt.rätt

Vid svenskttillämplighet Sverige.Europakonventionens ibeträffande ett
i SverigeEG-rätten gälladessutom deli EG kommermedlemskap atten av

införlivandst.något beslutmellanliggandesärskilt svensktdirekt utan om
konventionen införlivas medfråga då uppkommer börärDen omsom
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svensk generellt jfr 199192:KUl2. Kommittén bör ställning tillrätt sett ta
sådetta möjligt ioch lämpligt och fall lägga fram de förslag kanärom som

fråganmotiverade. Därvid införli-bör beaktas hur konventionensanses om
vande med den interna utvecklas i de nordiska länderna därövrigarätten
Danmark, Finland långt.och Norge har kommit olika

frå-Som inledningsvis har fri- och rättighetsskyddet mednämnts samband
lagprövningsrätten, dvs. föroch skyldigheten domstolarrättengan om - -

och nivåerandra offentliga beslutade olikapröva ärattorgan om normer
dåförenliga med regler och i förstaöverordnade hand grundlagens bestäm-

melser, vår2 kap. RF. Lagprövningsrätten länge Omtvistad i rätts-t.ex. var
årsordning slutgiltigtden erkännande vid tillkomsten 1974 RFmen vann av

åroch den skrevs in i 1979.grundlagen Vad diskussionen sedan dess gällt är
framför kravallt det uppenbar motstridighet förfanmed överordnaden

fråganing enligt kap. 14§ RF gäller i förordningar.ll lagar och Kai-som om
tik riktatshar förordning strider tilläm-skalliagmot att t.ex. moten som en

inte motstridigheten uppenbar. För min kan jag instämma iär delpas, om
den nuvarande grundlagsregeln inte tillfredsstallande utformad. Somäratt

jag det förden uttryck alltför restriktivt lagprövnings-sätt attettser ger se
Kommitténrätten. bör därför för lagprövningsrättenöverväga utrymmetom

bör vidgas feletkravet skall bortuppenbart elleratt att tasgenom vara
mildras ivart åliggerfall det gäller den prövning domstolarna.när som

En någonmöjlighet bör de högsta dom-övervägas är attannan som ge av
stolsinstanserna till exklusiv uppgift grundlagsenligheten hos beslutprövaatt

frånintresse konstitutionell Ett alternativsynpunkt. ytterligare är attav
någon sådanskapa form författningsdomstol med denna uppgift. Enav upp-

bestågift skulle främst i för normkontrollen, kommittén böratt svara men
ingåi bör ivad övrigt prövningsbefogenheten. Det böräven överväga som

understrykas givetvisdet det gäller utövandet normkontrollennäratt av en-
fråga pådast skall juridisk nivåer.kontroll normbeslut olikavara om en av

Kommittén bör studera olikade domstolsprövning konstitu-medsystem av
frågortionella finns utomlands. intresse givetvisAv störst dcärsom som

finns i västeuropeiska länder. Om kommittén skulle fram tillkomma att en
någondomstol med avsedd uppgift finnas i ocksåbör form, bör den tanu

lagråds-ställning till vilken roll förutom dagens lagprövningsrätt även- -
sådantgranskning skall ha i system.ett

En till domstolsprövningaspekt de krav Europa-rätten ärannan som
konventionen och gäller sinaställer den enskildes civila rättig-rätt attsom
heter och skyldigheter prövade inför inhemsk domstol. Enligt artikel 6en
skall prövningdet gäller hans civila rättigheternär och skyldighe-envar, av

offentlig rättegångberättigad till opartisk och inom skälig tid ochter, vara en
inför oavhängig och opartisk domstol enligt lag. Utveck-upprättatssomen
lingen efterhar hand visat den europeiska domstolen för de mänskligaatt
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rättigheterna tillämpningen vissa regler i den offentligaäven rät-attanser av
förhållandet mellan enskilda det allmänna gäller civila rättig-rör ochten som

heter och skyldigheter i den mening i konventionen se t.ex.som avses prop.
198788:69 Bilaga 5.

Ytterligare få ståndskäl för till domstolsprövning i fler ärendegrup-ett att
Sveriges behov anpassning till krav uppställs i vissa EG-direk-ärper av som

tiv domstolsprövning i utsträckning vad för gäl-större närvarandeän som
ler i Sverige vid årsidan möjligheten till 1991rättsprövning. Sverige harav

ståransökt svenskt medlemskap EG. Sverigei Dessutom EFTA-om som
land inför avtal med EG europeiskt ekonomiskt samarbetetsom-ett ettom
råde EES. Ett svenskt deltagande i det europeiska integrationsarbetet kan
också pågenerellt leda till krav enskilda i ökad skallutsträckning kunnaatt

sina rättigheter gällande inför domstol. utsträckning ändringargöra l den är
fårnödvändiga inför EES-avtals ikraftträdande den januari 1993 saken1ett

behandlas frågani ordning. Kommittén bör emellertid inrikta sigannan
långsiktighur lösning bör utformad i EG-perspekliv.etten mera vara

En såledesuppgift för kommittén bör framoch läggaövervägaattvara
anpassad våra åtagan-förslag svensk lagstiftning till internationellagörsom

frågaden i till domstolsprövning. Kommittén bör därvid derättom se
regler gäller för domstolsprövning förvaltningsbeslut i andra jämför-som av
bara länder.

Kommittén bör vidare ställning den svenska domstolskontrollentillta om
förvaltningsbeslut såbör förbättras generell möjlighet till domstols-attav en

prövning införs. Rättsprövningslagen jag tidigare till syftehar attsagtsom
vår lagstiftning till i hänseende.Europakonventionen detta Det äranpassa

Fråganemellertid reglering inteosäkert denna tillräcklig. harär prövatsom
Europadomstolen. europeiskKonventionen dessutom uttryck förärav en

ifrågasättasminimistandard svenska rättsordningenoch det kan inte denom
såbör för denuppfylla högre ställda krav det gäller rättssäkerhetenän när

förpliktelseenskilde. Parisstadgans formuleringar myndigheternas attom
följa lagen opartisk rättskipning understryker ytterligare viktenoch en av

svensk rättsutveckling väl ansluter till den europeiska utvecklingen.att
insti-Kommittén därför det lämpligare med heltbör överväga är ett nyttom

Utgångspunkten förvaltningsbeslut civila rättig-bör rörtut. att somvara
heter skyldigheter domstol eller allmän förvaltnings-eller allmänprövas av
domstol. detFör undvika gränsdragningsproblcm kan övervägas göraattatt
domstolsprövningen jfrförvaltningsbeslut allmän 199192:KU12.av mera

säkerhets-l det sammanhanget bör dock särskilt beaktas beslut äratt som av
domstolsprövning.eller utrikespolitisk inte onödigtvis underkastasnatur

Det finnas andra förvaltningsbeslut mindre väl ägnadekan även är attsom
domstol.prövas av

framgått genomgång lagstiftningDet angeläget med svenskär som en av
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i syfte bringa den i överensstämmelseatt med Europakonventionen och
Europadomstolens avgöranden. Det knappastär möjligt för kommittén att

genomgånggöra generell vårall lagstiftning. sådanEn genomgång fåren av
rättsområdevarjegöras för sig samtidigt reformarbeteannatsom re-

områdespektive genomförs. Kommittén bör dock oförhindrad pekaattvara
lagstiftning kan inte uppfylla Europakonventionensantas krav.som

Utredningsarbetet

Utredningen bör under gångarbetets samråda med utredningen Ju
1991:03 grundlagsfrågor inför EG, har i uppdrag utreda behovetom attsom

grundlagsändringar inför svenskt medlemskap i EG föreslåett så-av samt
dana ändringar dir. 1991:24.

För kommittén gäller vidare regeringens direktiv dir. 1984:5 till samtliga
kommittéer och angåendesärskilda utredare utredningsförslagens inrikt-
ning.

Kommittén eftersträvabör finna samlande lösningar frågordeatt som
omfattas dess uppdrag. Liksom alltid det gäller grundlagsfrågornär detärav
angeläget de förslag läggs fram har bred politiskatt förankring.som

De uppgifter läggs kommittén omfattandeär och flera dem krä-som av
genomgångargrundliga och analyser gällande lagstiftning. Detver ärav

ändå angeläget kommittén kan lägga fram förslag snabbt.att Den bör vara
oförhindrad förslag successivtatt läggapresentera fram delbetän-attgenom
kanden. fallI förslag till grundlagsändringar frågaivart äganderätten,om
närings- och yrkesfriheten den negativa föreningsrätten börsamt läggas fram

sådani tid proposition i kanämnet läggas fram föratt riksdagen i decem-en
ber 1993 jfr 8 kap. frågor15§ RF. De har betydelse för svensktettsom
EG-medlemskap bör såbehandlas förslag kan genomföras till den ja-att 1
nuari 1995, vilket innebär måstekommittén sådanalämna förslagatt under
hösten 1993. Kommitténs arbete bör i sin helhet avslutat till halv-senastvara
årsskiftet 1994.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringen be-attnu
statsrådmyndigar det har till uppgift föredra ärendenatt statsrättsom om

och förvaltningsrätt
tillkalla kommittéatt omfattad kommittéförordningenen av-

1976:119 med högst tio ledamöter med uppdrag fråganutredaatt om-
grundlagsskydd för äganderätten frågan vidgade möjlighetersamtm.m. om
till domstolskontroll,
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ledamöterna ordförande,att utse atten av vara
besluta sakkunniga, och biträdesekreterareatt annatexperter,om

kommittén.
Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt

kostnaderna skall belasta andra huvudtitelns Utredningaranslagatt m.m.

Beslut

bifallerRegeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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Bilaga 2

Författningsbestämmelser närings-berör och yrkes-som
friheten

Rättegångsbalken 8 kap. advokater. Endast den harOm som
advokatsamfund får kalla sigantagits till ledamot Sverigesav

bli till ledamot samfundet uppställer lagenadvokat. För att antagen av
krav på bl.a. svenskt medborgarskap juris kandidatexamen ellersamt
juristexamen.

1902:71 innefattande bestämmelser elektriskaLagen vissa om
anläggningar. Tillstånd krävs för få dra fram eller användaatt

starkströmsledningar.elektriska

1924:455 ndringslegitimationsbevis för svenska handels-Kung. ang.
resande utlandet. Svensk handelsresande beställ-i ämnar upptasom
ning inköp i utlandet skall ha näringslegitimationsbevis,eller göra

polismyndighet.vilket utfärdas länsstyrelse ellerav

1939:174 tillverkning, införsel och försäljningLagen avom
Tillverkning och införsel viss gasskyddsut-gasskyddsutrustning. av

tillstånd. Bestämmelserna gällerrustning får inte ske regeringensutan
utrustning för försvarets räkning.inte för

driva1950:272 för utländska försakringsföretagLagen rätt attom
försäkringsföretag får drivaförsäkringsrörelse Utländskti Sverige.

riketi generalagent sysslomanförsäkringsrörelse här genom som
endast efter tillstånd koncession regeringen.av

hälso-1960:409 förbud fall verksamhet påLagen i vissa motom
sjukvårdens område. ersättning undersökeroch Den mot annanssom

behandlahälsotillstånd eller behandlar för sjukdom får inteannan
vissa i angivna sjukdomar eller företa vissa angivna under-lagen

inte den har behörighetsökningar. Bestämmelserna gäller attsom
socialstyrelseneller den godkändutöva läkaryrket är attsom av

företa viss åtgärd.

tandvård iförsäkring. Ersättning för1962:381 allmänLagen om
eller sjukvårdandeprivat verksamhet för läkarvårdsamt annan

sjukförsäkring bara tand-behandling utgår enligt reglerna om om
läkaren och sjukgymnastenläkaren privatpraktiserande äreller den

försäkringskassan. Beslutuppförd på förteckning upprättas aven som
riksförsäkringsverket.på fattasvilka skall föras listan avuppom som
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för yrkesmässigTillstånd krävsLdkemedelsflrordningen1962: 701.
social-på apotek. Tillståndframställning läkemedel utom avgesav

begränsad.ocksåhandel med läkemedel ärdrivastyrelsen. Rätten att

Regeringen skall godkännakreditalaiebolag.1963:76Lagen om
Vid godkännandetkreditaktiebolag.bolagsordning förförslag till ett

medgivandeinte särskiltföreskriva bolagetfår regeringen utanatt av
viss tid.verksamheten längre änregeringen får driva

veterinäryrket. Endast denbehörighet1965:61Lagen utövaattom
erhållit legitimationutbildning harefter föreskriven somsom

fåttmyndighet harbehörigefter beslutveterinär eller den avsom
veterinäryrket.härtill fårbemyndigande utöva

ellerpensionatrörelse. Hotell-hotell- och1966:742Lagen om
minst nio gästersamtidigtavseddpensionatrörelse, är mottagaattsom

efter tillståndfår drivas endastfemomfattar minst gästrum,eller som
polismyndigheten.av

eller användasRadiosändare får innehas1966:755.Radiølagen
myndighetregeringen eller dentillståndendast efter som rege-av

ringen bestämmer.

iverksamhet krävsmiljöfarlig1969:387.Miliöskyddslagen För
länsstyrel-för miljöskydd,koncessionsnämndentillståndvissa fall av

eller regeringen.sen

samisk härkomstden är1971:437. EndastRennäringslagen avsom
renskötselrätt.sameby harmedlem ioch ärsom

kreditupplys-1973:1173. drivaKreditupplysningslagen För att
datainspektionen.tillståndningsverksamhet krävs av

tillståndskjutvapen kräver1973:1176. Handel medVapenlagen av
polismyndigheten.

söka registre-skall1974:157. HandelsbolagHandelsregisterlagen
sin verksamhet. Detsammabolaget börjarhandelsregistret innanring i

stiftelser.föreningar ochideellaenskilda näringsidkare,vissagäller

till-inkassoverksamhet krävsdriva1974:182. FörInkassolagen att
datainspektionen.stånd av

Bevakningsföretag får intebevakningsföretag.1974:191Lagen om
All personal hosauktorisation.tillståndverksamhet ettbedriva utan

Frågorgodkänd.skallbevakningsföretagauktoriserat omvara
länsstyrelsen.godkännande prövasauktorisation och av

föreskriftermeddelabemyndigande vissa1975:85 medLagen att om
föreskrifter in-får meddelaRegeringeneller ugflfirselin- omvaror.av
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påkallat tilleller utförsel det hänsyn risk förärav varor om av
eller folkförsörjningen ellerstörning inom samhällsekonomin av

handelspolitiskasärskilda skäl m.m.

1976:240 förvärv eldistributionsanlâggningLagen avom m.m.
förvärv sådan anläggning för yrkesmässigTillstånd krävs för av

fårnärdistribution elektrisk starkström användas utansomav
års tillstånd förvärv ogiltigt.tillstånd enligt 1902 lag. Utan är ett

1977:292 tillverkning drycker. Sprit får inte tillverkasLagen avom
får inte tillverkastillstånd. Vin, starköl eller öl heller utanutan

gäller tillverkning i hemmet för behov.tillstånd det inte egetom

drycker. Spritdrycker, och1977:293 handel med vinLagen om
införsel för bruk, föras in tillstarköl får, med vissa undantag för eget

endast partihandelsbolaget. Detaljhandel med sprit, vin ochlandet av
detaljhandelsbolaget. Detaljhandel medstarköl får bedrivas endast av

efter tillstånd. Servering alkoholdrycker fåröl får bedrivas endast av
tillstånd härtill har meddelats.ske endast om

1977:1160. Förbud olämplig arbetsmiljö kanArbetsmiljölagen mot
innebära verksamheten måste upphöra.att

1978:160 rörledningar. Rörledning förLagen vissa transport avom
fram ellerfjärrvärme olja, får inte draseller naturgasav m.m.

begagnas tillstånd regeringen.utan av

1979:230. lantbruksegendom i gles-Jordförvärvslagen Förvärv av
främst förvärvaren intebygd kräver i vissa fall tillstånd, när ämnar

för förvärvsig på egendomen. Vidare krävs tillståndbosätta av
lantbruksegendom i vissa särskilt ägosplittrade områden planenom

juridiskaför strukturrationalisering finns Förvärvantagen. av
alltid tillstånd.kräverpersoner

1979:357 yrkesmässig försäljning dyrkverktyg. Yrkes-Lagen avom
får bedrivas endast efter tillstånd.försäljning dyrkverktygmässig av

får1979:425 skötsel jordbruksmark JordbruksmarkLagen avom
häromjordbruksproduktion tidigast åtta månader efter anmälantas ur

något På jordbruksmarksåvida inte länsstyrelsen medger annat. som
jordbruksproduktion får täkt matjord förlämplig förär annatav

inte ske tillstånd.ändamål husbehovän ägarens eget utan

1979:560 transporyörmedling. Förmedling gods-Lagen avom
tillstånd.med bilar får ske endast eftertransporter

Yrkesmässig uthyrning bilar1979:561 biluthyrning.Lagen avom
förutsätter tillstånd.

handel med skrot och begagnade Skrot-1981 :2Lagen varor.om
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handel får bedrivas bara efter tillstånd polismyndigheten. För attav
få driva handel med begagnade måste registrera sig hosvaror man
polismyndigheten.

1982:636 anordnande TillståndLagen automatspel.visstavom
krävs för få anordna förautomatspel allmänheten spelet kanatt om

ivinst form frispel påän automaten.ge annan

Försäkringsrörelselagen 1982:713. Försäkringsrörelse får drivas
endast försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolagav som
fått tillstånd koncession till detta. I fråga utländska försäkrings-om
företags driva försäkringsrörelse här i landet finns särskildarätt att
bestämmelser.

1983:1034 kontroll tillverkningen krigsmateriel.Lagen över avom
Tillverkning krigsmateriel kräver tillstånd. Tillståndet får förenasav
med villkor kontroll- och ordningsbeståmmelser.och med

fastighetsmäklare. fastighetsmäklareLagen 1984.81 Varje skallom
bli registrerad måste vissaregistrerad hos länsstyrelsen. För attvara

i lagen angivna villkor uppfyllda.vara

1985:354 omförbud yrkesmässig rådgivning fall.Lagen i vissamot
i yrkesmässig rådgivning i juridiskaDen verksamhetsom som avser

eller ekonomiska angelägenheter har gjort sig skyldig till brott får
förbudmeddelas sådan verksamhet.utövaatt

Skollagen 1985:1100. fristående få meddelaFör skola skallatt en
undervisning för fullgörande skolplikten krävs godkännande förav
ändamålet.

1986:436 näringsförbud. Enskild näringsidkare i sinLagen om som
åsidosatt âlegat i näringsverk-verksamhet har vad honomgrovt som

gjort skyldig till brottslighet intesamhet och därvid har sig ärsom
ringa eller i avsevärd omfattning har underlåtit betala skatter elleratt

fåravgifter får meddelas näringsforbud, vilket innebär han inteatt
driva näringsverksamhet.

sparbankslagen 1987:619 ochBankaktiebolagslagen 1987:618,
föreningsbankslagen 1987:620. bankrörelse krävsFör att starta
tillstånd regeringen i form oktroj.av av

trafik i formYrkestrafiklagen 1988:263. driva yrkesmässigFör att
linjetrafik, taxitrafik, beställningstrañk med buss och godstrafikav

tillstånd.krävs

Djurskyddslagen 1988:534. Tillstånd till verksamhet skall den ha
yrkesmässigt i omfattning föder eller säljereller störresom upp

utfodring,hundar eller hundar för förvaring ellertar emotsom
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eller använder i ridskoleverksamhet, eller föderupplåter hästar hästar
pålsdjur.upp

1988:606 finansbolag. Finansieringsverksamhet, dvs.Lagen om
näringsverksamhet har till ändamål lämna eller ställa garantiattsom

förmedlaför kredit, kredit till konsumenter eller medverka till
finansiering förvärva fordringar eller upplåta lös egendomattgenom
till nyttjande, får drivas efter tillstånd finansinspektionen.endast av

Elinstallatörsfárordningen 1990:806. Elinstallationsarbete som avser
elektrisk starkströmsanläggning får utföras endast den harav somen

särskild behörighet härtill.meddelats

mineralfyndighet fårMinerallagen 1991 :45. Undersökning av
erhållit undersökningstillstånd.utföras endast den har För attav som

bearbetninigskoncession.få bearbeta mineralfyndighet krävsen

arbetsförmedling och uthyrning1991:746Lagen privat avom
för driva privat arbetsförmedling.arbetskraft. Tillstånd krävs att

får1991:981 värdepappersrörelse. VärdepappersrörelseLagen om
drivas endast efter tillstånd fmansinspektionen.av
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