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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad medvetenhet i frågan om rättssamhälle 

kontra folksuveränitet när det gäller normprövning, vilket sker genom att jag ställer de 

argument som framförs för och emot ett slopande av uppenbarhetsrekvisitet i kontrast 

till den svenska normprövningens utveckling under 1900-talet och framåt. 

Svensk lagprövningsrätt, som till viss del skiljer sig från våra grannländers, växte så 

sakteliga fram under 1900-talet och initiativet till detta kom från förfördelade sam-

hällsmedborgare. 1934 erkände Högsta domstolen att domstolar kunde pröva om under-

ordnad norm var förenlig med överordnad norm. 1961 införde HD i sina domskäl angå-

ende ett rättsfall det så kallade uppenbarhetsrekvisitet vid normprövning i linje med ar-

gumentation inom doktrinen. 1979 valde riksdagens att kodifiera den konstitutionella 

praxis som hade utvecklats beträffande normprövning genom ett tillägg i regeringsfor-

mens elfte kapitel, vilket dock inte kom att påverka rättsutvecklingen i praktiken. Kravet 

på uppenbarhet har som konstaterats i de flesta fall inneburit nekade grundlagsrättighe-

ter för enskilda parter. Så sent som 1996 vann en dom som åsidosatte en lag i enskilt fall 

för första gången laga kraft och det skulle dröja in på 2000-talet innan HD fann att up-

penbarhetsrekvisitet inte hindrade ett åsidosättande. Rekvisitet har vidare fått oväntade 

konsekvenser när det har skyddat föreskrift från regeringens sida som inkräktat på riks-

dagens normgivningsområde utan att det var helt uppenbart men nästintill.  

Inom doktrinen har skiljaktiga meningar framförts när det gäller uppenbarhetsrekvisitets 

begränsning beträffande den konkreta normprövningen. De som anser att det bör slopas 

motiverar detta med att det skulle stärka demokratin och rättssamhället likväl som det 

skulle harmonisera normprövningen med den på gemenskapsnivå samt innebära möjlig-

het till en flexiblare grundlagstolkning. Försvararna av rekvisitet framför å sin sida dels 

argument om att det inte bör slopas med hänsyn till den parlamentariska demokratin och 

folksuveräniteten och dels om att det skulle försvåra tillvaron för domstolarna; därut-

över anser de att det inte är nödvändigt att slopa rekvisitet med hänsyn till argument om 

europaanpassning samt att uppenbarhetsrekvisitet är ett skydd för rättsväsendet från po-

litisk styrning. Uppsatsen visar att vissa snarlika argument kan anföras både för att för-

svara rådande rättsläge och förespråka förändring – olika parters respektive syn på up-

penbarhetsrekvisitet är i mångt och mycket en fråga av ideologisk natur.  

I dagsläget pekar allt mot att uppenbarhetsrekvisitet kommer att slopas efter nästa val 

och ersättas med en ny formulering när det handlar om normprövning enligt RF 11:14.
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Vad beträffar normprövning saknades föreskrifter om det när Sveriges gamla regerings-

form trädde i kraft för nästan precis tvåhundra år sedan
1
, och det skulle dröja ända till 

1979 innan detta rättsfenomen fick uttryck i grundlag genom RF 11:14 – ett lagrum som 

kom att kodifiera den rättspraxis som vuxit fram under seklets gång
2
: 

Finner domstol eller annat offentligt organ att en föreskrift står i strid med be-

stämmelse i grundlag eller annan överordnad författning eller att stadgad ord-

ning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid dess tillkomst, får föreskrif-

ten icke tillämpas. Har riksdagen eller regeringen beslutat föreskriften, skall 

tillämpning dock underlåtas endast om felet är uppenbart. 

Fenomenet normprövning postulerar att det finns en slags rangordning hos de olika 

rättsreglerna och när en regel av lägre rang strider mot en av högre rang i lagpyramiden
3
 

har den högre företrädesrätt och den lägre ska därmed inte tillämpas av domstolen. När 

det gäller en föreskrift från riksdag och regerings sida krävs dock ännu, som framgår av 

grundlagstexten ovan, att motsatsrelationen är uppenbar, något som brukar kallas för 

uppenbarhetsrekvisitet.
4
 Rekvisitet förekommer i svensk rättspraxis sedan tidigt 1960-

tal.
5
 

När det gäller förslag till förändring av svensk normprövning så är det företrädesvis 

andra meningen i RF 11:14 och uppenbarhetskravet/uppenbarhetsrekvisitet som har at-

tackerats från olika håll genom åren där många vill slopa detta krav. Dock finns det dem 

som å andra sidan vill behålla det. Bland dem som har förespråkat förändring finns 

bland annat den så kallade grundlagsutredningen som har lagt fram förslag till ny lag-

text där nuvarande andra meningen i RF 11:14 ersätts med en helt ny text: ”Vid pröv-

ning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets 

främsta företrädare och att grundlag går före lag.”
6
 Grundlagsutredningens lagtextför-

slag hade regeringen Reinfeldt sedan med utan någon inskränkning i propositionen om 

                                                 
1
 SOU 2007:85, Grundlagsutredningens rapport VIII, Olika former av normkontroll - expertgruppsrap-

port, s. 16. 

2
 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika och Reichel, Jane, Statsrättens grunder, 2:a 

uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm (2007), s. 228. 

3
 Warnling-Nerep m.fl., Staträttens grunder, s. 198. 

4
 Fenomenet uppenbarhetsrekvisit är för övrigt inte endast exklusivt för regeringsformen i svensk rätt. 

Begreppet förekommer på flera olika håll. T.ex. innehåller den svenska rättsprövningslagen även ett up-

penbarhetsrekvisit. Det bör därtill poängteras att uppenbarhetsrekvisitet spelar olika roller i regeringsfor-

men respektive rättsprövningslagen. Sjunde paragrafen första stycket i rättsprövningslagen lyder till skill-

nad från RF 11:14: ”Om Regeringsrätten finner att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det 

sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna, skall beslutet upphävas. Detta 

gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Regeringsrätten skall, om 

det behövs, återförvisa ärendet till regeringen.” Detta stadgande innebär att uppenbarhetsrekvisitet i detta 

sammanhang är infört för att undvika onödiga domstolsprocesser och inte för att förstärka riksdag och re-

gerings roll som normgivare. 

5
 Warnling-Nerep m.fl., Statsrättens grunder, s. 228. 

6
 SOU 2008:125, Grundlagsutredningen, s. 798. 
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förslag till ny grundlag som lades lämnades in till riksdagen i december 2009
7
. Konsti-

tutionsutskottets betänkande med anledning av propositionen är planerat att behandlas i 

kammaren den 19 maj 2010. Vad det beträffar oppositionen så kommer socialdemokra-

terna och vänsterpartiet att rösta för förändringen. Anledningen till detta är för social-

demokraternas del att de anser att riksdagens roll kommer att förbli oförändrad och att 

domstolsprövningen inte kommer att accelerera genom den nya formuleringen. Därut-

över anser de ”att det finns en styrka i att ha en så bred parlamentarisk enighet som möj-

ligt kring frågor som rör grundlagar och vallagen. Detta för att skapa stabila spelregler 

för grundläggande värden i samhället och hur demokratin ska fungera i praktiken.”
8
 

Vänsterpartiets argument angående deras val att inta samma hållning som majoriteten 

beträffande den nya formuleringen är att denna inte kommer att innebära någon föränd-

ring i praktiken.
9
 Uppenbart pekar allt i riktning mot att uppenbarhetsrekvisitet i RF 

11:14 kommer att upphävas genom ny lag efter nästa val i och med den parlamentariska 

konsensus som verkar råda beträffande grundlagsreformen i stort. Huruvida denna troli-

ga lagförändring kommer att eliminera uppenbarhetsrekvisitet i såväl teori som praktik 

får framtiden utvisa. Kanske kommer effekten att bli ett ”dolt uppenbarhetsrekvisit” 

med tanke på den nya formuleringen om att rättsväsendet skall beakta att folket före-

träds främst av riksdagen. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är, att genom att ställa de argument som framförs för och 

emot ett slopande av uppenbarhetsrekvisitet i kontrast till den svenska normprövningens 

utveckling under 1900-talet och framåt, bidra till en ökad medvetenhet i frågan om 

rättssamhälle kontra folksuveränitet när det gäller normprövning. 

För att uppnå detta syfte besvarar jag i uppsatsen tre frågor. Hur och varför uppkom den 

av uppenbarhetsrekvisitet begränsade normprövningsrätten? Vad har uppenbarhetsrek-

visitet inneburit i rättspraxis efter kodifieringen? Varför anser en del och andra inte att 

kravet på uppenbarhet bör slopas vid normprövning – behöver denna normprövning för-

ändras? 

1.3 Avgränsning 

I detta arbete väljer jag att inte fokusera på abstrakt lagprövning, vilket gör att frågan 

om att införa en svensk författningsdomstol inte kommer att redogöras för i större ut-

sträckning än nödvändigt i sammanhanget. 

 Vidare vad det beträffar lagprövning har jag bedömt det lämpligt att behandla detta ge-

nerellt när det gäller dess framväxt i svensk rättspraxis fram till och med kodifieringen 

av det rådande rättsläget 1979. När det gäller tiden efter att lagprövningsinstitutet hade 

införts i den svenska regeringsformen har jag utifrån två olika anledningar valt att foku-

sera enbart på uppenbarhetsrekvisitet när det gäller rättpraxis. Den första anledningen är 

utrymmesskäl. Den andra är att tidigare arbeten på kandidat- och magisternivå har foku-

                                                 
7
 Prop. 2009/10:80, s. 41. 

8
 E-post till Roger Svensson från Per Lundström, Pol Sekr KU, Socialdemokratiska riksdagskansliet 

(2010-04-15). Se bilaga 1. 

9
 E-post till Roger Svensson från Anna Persson, Pol Sekr KU, Vänsterpartiets riksdagskansli (2010-04-

27). Se bilaga 2. 
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serat mer på lagprövning
10

 utan något uppenbarhetsrekvisit när det gäller rättspraxis, 

varför det får anses motiverat att jag i denna uppsats istället lägger tyngdpunkten på det 

i RF 11:14 men. 2 stagade kravet på uppenbarhet i relation till praxis. Med hänsyn till 

arbetets begränsade omfattning redogör jag inte för alla rättsfall där kravet på uppenbar-

het har föranlett tillämpning eller ej av föreskrift i respektive enskilt fall. Genomgången 

av rättsfall begränsas här till ett antal viktiga fall som uppmärksammas speciellt i dokt-

rinen.
11

 Av utrymmesskäl väljer jag därutöver att endast behandla domstolspraxis och 

avstår från andra organs normprövningsrätt. 

I arbetet väljer jag vidare på grund av utrymmesskäl att dra gränsen för lagprövningsin-

stitutets framväxt till tiden från och 1900-talet och framåt. Ytterligare en avgränsning är 

att något speciellt fokus på den ideologiska historien inte kommer anläggas. 

När det gäller debatten om svensk normprövning väljer jag på grund av utrymmesskäl 

att redogöra för endast vissa inlägg. Min intention är härvid att lyfta fram inlägg med 

olika infallsvinklar eller hållningar för spännviddens skull, varvid företräde ges för de 

som bedöms som mest initierade i frågan om två eller flera uttrycker samma sak eller 

bakgrundsbeskrivning. 

 

1.4 Metod 

När det gäller metoden för denna uppsats är det den traditionella arbetsgången inom ju-

ridikstudier det val jag gör, det vill säga att jag granskar lagtext, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin omspännande det aktuella området.
12

 Anledningen till att jag väljer att ord-

na rättskällorna i den nämnda ordningen är att det är vedertaget inom juridiken att de 

anses ha denna hierarki.
13

 Texten som formuleras har mitt preciserade syfte som ut-

gångspunkt, vilket innebär att jag systematiserar och framställer uppsatsens material 

med ledning av detta.
14

 

 

Vad det beträffar lagtext är det först och främst regeringsformen som studeras. Lagtex-

ten ifråga används som en utgångspunkt och ett nav för uppsatsprocessen. Vad det å 

                                                 
10

 Se t.ex. Granlund, Fredrik m.fl., Maktdelning och normkontroll – lagprövningsrätt och uppenbarhets-

rekvisitet i utveckling, Mittuniversitet (2008) och Borgström, Annie, Konstitutionellt rättighetsskydd – 

behovet av förändring, Lunds Universitet (2009). Granlund m.fl: s. uppsats visar f.ö. hur vanskligt det 

kan vara att dra slutsatser om framtiden. Detta genom påståendet att ”På frågan om Sverige kommer att 

behålla uppenbarhetskravet i 11 kap. 14 § RF menar vi att det högst sannolikt kommer att kvarstå under 

överskådlig framtid”, vilket under i ljuset av nuvarande omständigheter med all sannolikhet får anses som 

en felaktig förutsägelse. 

  
11

 För översikt se: Nergelius, Joakim, Svensk statsrätt, Lund, Studentlitteratur AB (2006), ff. 198. 

12
 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, Institutet för bank- och affärsjuridik (IBA), Uppsala (2006), s. 

18-19. När det gäller relationen mellan rättsvetenskaplig och juridisk metod anses det att dessa delvis 

sammanfaller. Se Sandgren, Claes, Vad är rättsvetenskap? i Studier tillägnade Peter Seipel, Stockholm 

(2006) s. 527–552 på s. 540 

 
13

 Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 10:e uppl., Norstedts juridik, Stock-

holm (2008), s. 28-29. 

14
 Nergelius, Joakim, Min egen metod..., i Asp, Petter och Nuotio, Kimmo (red.) Konsten att rättsveten-

skapa – den tysta kunskapen i juridisk forskning, Iustus, Uppsala (2004) s. 150 f.f. 
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andra sidan gäller doktrin på området är det relevant statsrättslig litteratur som studeras i 

kombination med tidskriftsartiklar som behandlar frågan om normprövning. 

 

Innehållet i förarbeten har här används i två funktioner. Dels som bakgrundsmaterial 

och dels som inlägg i normprövningsdebatten. 

 

När det gäller rättspraxis används denna för att fastställa såväl gällande rättsläge som 

för att utgöra rättshistoriska vittnesbörd om vägen till detta rättsläge. För att uppnå detta 

används primärt praxis från såväl högsta domstolen som regeringsrätten samt även ett 

viktigt rättsfall från tingsrätt
15

 och ett dito från hovrätt som av någon anledning inte 

kom att prövas även i högsta domstolen. För att kunna värdera rättspraxis på ett bra sätt 

används doktrin inom området för att kunna sätta dem i relation till varandra.  

1.5 Disposition 

I denna uppsats redogör jag i andra kapitlet för att begreppen lag- respektive normpröv-

ning används i olika betydelse inom förarbeten och doktrin. I kapitel två behandlas även 

svensk lagprövning och konstitutionell kontroll i ett internationellt perspektiv. 

I det tredje kapitlet redogör jag för hur det svenska normprövningsinstitutet växte fram, 

varefter en bild ges för hur och varför det i praxis kom att införas krav på uppenbarhet 

beträffande normprövningsinstitutet likväl som jag redogör för varför man från riksda-

gens sida valde att grundlagsfästa denna praxis några år efter den första grundlagsre-

formen. 

I uppsatsens fjärde kapitel beskrivs hur rättspraxis har behandlat uppenbarhetsrekvisitet 

i några viktiga domar efter att det infördes i regeringsformen tillsammans med lagpröv-

ningsinstitutet. 

Kapitel fem behandlar normprövningsdebatten i Sverige. 

Sjätte kapitlet består av de slutsatser som kan dras av det material som presenteras i ka-

pitel två till fem. 

                                                 
15

 Det vedertagna bruket är begränsa sig till den slutliga instansen, dock är även tingsrättens domskäl i 

detta sammanhang intressant med tanke på aspekten domstol och politik. 
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2 Olika begreppsanvändning och svensk normprövning 
i ett internationellt perspektiv 

2.1 Lagprövning eller normprövning 

Inom såväl förarbeten, praxis och doktrin möts man av flera olika begrepp när det gäller 

fenomenet prövning av bindande rättsregler mot överordnad författning. Ibland heter det 

lagprövning eller lagkontroll, i andra fall kan benämningen vara normprövning eller 

normkontroll; även begreppet föreskriftsprövning
16

 förekommer. Warnling-Nerep m.fl. 

väljer i Statsrättens grunder att använda begreppet lagprövning för såväl prövning av 

lag som andra typer av rättsregler. Deras argument för detta vägval är dels att uttrycket 

normprövning kan vara missvisande med tanke på att det finns andra normer än juridi-

kens bindande rättsregler och dels att uttrycket lagprövning harmoniserar bättre med 

begreppen för regeringsformens normgivning i åttonde kapitlet om ”Lagar och andra fö-

reskrifter.”
17

  

Ett annat begreppsmässigt vägval har t.ex. författarna bakom Grundlagsutredningens 

rapport VIII gjort. I rapporten använder de begreppet lagprövning inskränkt till relatio-

nen mellan grundlag och lag, medan uttrycket normprövning används som ett bredare 

begrepp där även andra rättsregler än lagar omfattas.
18

 Begreppet normprövning definie-

ras därutöver enligt expertgruppen som en extern och oberoende prövning av en före-

skrift, det vill säga att den som prövar en föreskrifts giltighet inte har beslutat den re-

spektive åtnjuter självständighet gentemot föreskriftens utfärdare i det enskilda fallet.
19

 

I sammanhanget bör också nämnas att motivet bakom införandet av begreppet norm-

prövning, i samband med grundlagstillägget, som ett alternativ till begreppet lagpröv-

ning, var att det skulle vara en mer adekvat beteckning. Ett korrekt rubricerande ur den 

synpunkten att prövningen inte bara omfattade lagar utan även andra föreskrifter.
20

 

För min egen del väljer jag i denna uppsats att använda expertgruppens med fleras linje 

när det gäller innebörden av begreppen lagprövning och normprövning, vilket innebär 

att jag går emot den modell som förespråkas i boken Statsrättens grunder. Min motiver-

ing för detta val är för det första att jag anser att det blir mer logiskt att använda begrep-

pet normprövning som ett samlingsbegrepp för alla typer av rättsregler med anledning 

                                                 
16

 Annika Lagerqvist Veloz Roca använder detta begrepp i sin avhandling, Föreskrift och föreskriftspröv-

ning enligt 1974 års regeringsform, som hon lade fram 1999. Begreppet låter hon omfatta grundlagarna 

och riksdagsordningen; lagar; svenska förordningar och EG-förordningar samt föreskrifter från förvalt-

ningsmyndigheter och kommuner. Hon försvarar sitt val med hänvisning till Håkan Strömberg som ti-

digare ansett begrepp som adekvat men inte valt att själv använda begreppet ifråga av olika anledningar. 

(Se vidare s. 12 i avhandlingen Föreskrift och föreskriftsprövning enligt 1974 års regeringsform). I 

sammanhanget kan man notera att denna samlingsbeteckning inte används i boken Statsrättens grunder 

där man istället använder beteckningen lagprövning. 

17
 Warnling-Nerep m.fl., Staträttens grunder, s. 228. 

18
 SOU 2007:85, Grundlagsutredningens rapport VIII, Olika former av normkontroll - expertgruppsrap-

port, s. 13. 

19
 Eka, Daniel och Gustavsson, Anders, Lagprövning och andra frågor om normkontroll – rapport från 

en expertgrupp, SvJT 2007, häfte 9, s. 769-778, ff. 772. 

20
 Holmberg, Erik, Grundlagarna: regeringsformen, successionsordningen, Riksdagsordningen, 2., rev. 

uppl., Norstedts juridik (2006) s. 520. 
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av det faktiskt är fråga om olika typer av föreskrifter i normhierarkin, inte enbart lagar. 

För det andra gör jag bedömningen att eftersom begreppet normprövning här används i 

ett rättsvetenskapligt sammanhang måste det anses som en liten risk att missförstånd 

kan uppstå angående vilka typer av normer det inbegriper.  

Man kan bara beklaga att situationen är som den är när det begreppsanvändningen. För 

närvarande kan det konstateras att inget helt optimal begreppsstruktur finns att tillgå. 

Varje författare inom doktrinen kan bara välja den struktur för användandet av begrep-

pen som han eller hon bedömer som den mest korrekta för att begreppsanvändningen 

inte ska bli alltför motsägelsefull. Ett exempel från boken Statsrättens grunder visar på 

hur motsägelsefullt det hela kan bli, trots de bästa intentioner att harmonisera sin be-

greppsanvändning med regeringsformens normgivning: ”Majoriteten av lagprövnings-

fallen har rört föreskrifter från någon förvaltningsmyndighet eller en kommun.”
21

 

2.2 Svensk normprövning i ett internationellt perspektiv 

Mot bakgrund av syftet att bidra till en ökad medvetenhet i frågan rättssamhälle kontra 

folksuveränitet är det viktigt att inse att det i andra nationella rättssystem finns alternati-

va lösningar för konstitutionell kontroll och normprövning. I de två följande underkapit-

len kommer jag därför att redogöra för hur vårt nationella rättssystem i frågan betraktas 

av såväl utländska som inhemska forskare. Särskild uppmärksamhet ägnar jag åt de del-

vis alternativa lösningar som valts i Finland respektive Norge. 

2.2.1 Utländsk doktrin 

På samma sätt som svenska forskare studerar lagsystemen i andra länder, har utländska 

forskare på motsvarande vis ägnat de svenska förhållandena uppmärksamhet. Det skulle 

ta allt för mycket utrymme att redogöra för all utländsk forskning inom ramen för denna 

uppsats. Dock kan det vara befogat att peka på några centrala iakttagelser av utländska 

forskare.  

I internationell doktrin har det anförts att Sverige har valt en relativt svag institutionell 

lösning när det gäller konstitutionell kontroll, i motsats till exempelvis USA där dom-

stolarna har en explicit maktposition enligt konstitutionen. I detta sammanhang pekas 

det på att kravet på uppenbarhet i den svenska grundlagen har förstärkt denna svaghet.
 22

  

Kombinationen av dessa två nyss nämnda aspekter ses som en dubbel svaghet som kan 

anses vara en förklaring bakom bristande svensk lagprövning.
23

 En lagprövning som har 

uppmärksammats inte heller vara förstärkt av det faktum att domar från högsta domsto-

len och regeringsrätten inte är bindande för underrätterna. Att lagprövningen därutöver 

inte endast är förbehållet domstol gör att det anses att den svenska lagprövningen sam-

mantaget är en svag lösning under nuvarande omständigheter.
24

 Detta sistnämnda med 

övriga svenska offentliga organs lagprövningsrätt betraktas som ett ovanligt system i ett 

                                                 
21

 Warnling-Nerep m.fl., Statsrättens grunder, s. 235. 

22
 Tushnet, Mark, Alternative Forms of Judicial Review, Michigan Law Review, Vol. 101, No. 8, Sympo-

sium: Judging Judicial Review: Marbury in the Modern Era (Aug., 2003), s. 2781-2802, på s. 2785. 

23
 Tushnet, Mark, Alternative Forms of Judicial Review, s. 2786. 

24
 Ortwein, Bernard Michael II, Swedish Legal System: An introduction, Indiana International & Compar-

ative Law Review, Vol. 13, Issue 2, (2003), s. 405-446, på s. 414 f.f. 



 

 
7 

internationellt perspektiv.
25

 Ytterligare en reaktion i den internationella doktrinen är att 

uppenbarhetsrekvisitet inte endast är tillämpligt när det gäller lagstiftningen från riksda-

gens sida utan även avseende föreskrifter från regeringshåll.
26

 

2.2.2 Svensk doktrin 

När det gäller de svenska förhållandena har dessa även satts i ett internationellt perspek-

tiv av inhemska forskare på området. I relation till denna forskning kan man beakta att 

vårt lagsystem inte anses vara så extremt när det gäller rättighetsskyddet som någon av 

motpolerna Storbritannien och USA.
27

 Istället har vi intagit en lite lagom position mitt-

emellan de två ytterligheterna och med en rätt stor handlingsfrihet för den lagstiftande 

makten kombinerat med viss lagprövningsrätt.
28

  

 

Kjell Å Modéer
29

 har vidare påvisat den politiska konsensusen i Sverige när det gäller 

frågan om att vi inte ska ha domstolar som bedriver aktiv politik genom subjektiv pröv-

ning av grundlag. Ett oinskränkt lagprövningsinstitut för en mer självständig initiativ-

möjlighet till grundlagsprövning skulle dock vara välkommet för en självständig 

domarkår med hög integritet. Skulle möjligheterna till lagprövning öka, men ändå ske 

restriktivt, blir troligen följden att domstolarnas förtroende som rättssamhällets bevaka-

re skulle öka. Situationens motsats, med juridisk aktivism, har å andra sidan med ameri-

kanska erfarenheter som grund visat sig kunna leda till lägre förtroende för domstolar-

na.
30

 

 

Tanken på en svensk ”lagommodell” förstärks vid jämförelse av den svenska lagpröv-

ningsrätten med vårt östra grannland respektive vårt västra grannland. I Finland har man 

valt ett upplägg
31

 och i Norge ett annat och där Sverige kan anses befinna sig mittemel-

lan.
32

 

Finland som tidigare har haft en modell med enbart stark förhandskontroll när det gäller 

lagars förenlighet med grundlag har de senaste åren även haft en möjlighet till grund-

lagsprövning i efterhand. Den finska modellen för lagprövning är en parallell till den 

svenska lagprövningen enligt RF 11:14 och har också hämtat inspiration från det svens-

ka lagprövningssystemet – lagprövningen är i Finland således konkret, omfattar ett up-

penbarhetsrekvisit och rätten omfattar domstolar på alla nivåer. Skillnaden mellan Sve-

                                                 
25

 Cameron, Ian, Sweden, in European civil liberties and the European Convention on Human Rights: a 

comparative study / edited  by C.A. Gearty, The Hague : Nijhoff  (1997)  s. 220. 

26
 De Meij, Jan, The kingdom of Sweden, in  Prakke, Lucas, Kortmann, Constantijn (Eds) Constitutional 

law of 15 EU Member States, Kluwer (2004) s. 838. 

27
 Nergelius, Joakim, Komparativ statsrätt, 7. uppl., Juristförlaget, Lund (2009), s. 61 ff. 

28
 Nergelius, Joakim, Komparativ statsrätt, 7. uppl., Juristförlaget, Lund (2009), s. 61 ff. 

29
 Professor i rättshistoria vid Lunds universitet mellan åren 1978-2007. 

30
 SOU 1996:76 Maktdelning, s.73. 

31
 SOU 2007:85, Grundlagsutredningens rapport VIII, Olika former av normkontroll - expertgruppsrap-

port, Bilaga 4, s.124-125. 

32
 SOU 2007:85, Grundlagsutredningens rapport VIII, Olika former av normkontroll - expertgruppsrap-

port, Bilaga 10 sida 145. 
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rige och Finland är att det i det sistnämnda rättssystemet endast är relationen grundlag 

och lag som omfattas av ett uppenbarhetsrekvisit.
33

 

Det norska lagprövningssystemet ställning är en parallell till den situation som rådde i 

Sverige innan 1979, vilket innebär att det är fråga om konstitutionell praxis utan någon 

sanktion i grundlag.
34

 Den norska motsvarigheten till vår egen Högsta domstol erkände 

1976 i Kløftadomen att lagprövningsrätt föreligger för norska domstolar: ”Det er i saken 

ikke bestridt at det etter sikker konstitusjonell sedvanerett tilligger domstolene å prøve 

om en lov er i strid med grunnloven. I dette ligger at domstolene har rett og plikt til å 

unnlate å anvende loven om eller i den utstrekning den fører til resultater som ikke er 

forenlig med grunnloven.”
35

 Förutom den lösningen att Norge inte har reglerat domsto-

larnas rätt till lagprövning i grundlag skiljer sig det norska rättssystemet från det svens-

ka på två ytterligare sätt, dels att norsk lagprövning inte begränsas av något uppenbar-

hetsrekvisit och dels att domstolarna bara har rätt att pröva om lag håller sig inom de 

gränser som grundlagen stadgar.
36

   

 

 

                                                 
33

 SOU 2007:85, Grundlagsutredningens rapport VIII, Olika former av normkontroll - expertgruppsrap-

port, Bilaga 4, s.124-125. 

34
 SOU 2007:85, Grundlagsutredningens rapport VIII, Olika former av normkontroll - expertgruppsrap-

port, Bilaga 10, s. 145. 

35
Høyesterett – dom: Rt-1976-1, s. 16. 

36
 SOU 2007:85, Grundlagsutredningens rapport VIII, Olika former av normkontroll - expertgruppsrap-

port, Bilaga 10, s. 146. 
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3 Motiven bakom regeringsformens uppenbarhetsrek-
visit 

En av utgångspunkterna för denna uppsats är hur och varför den av uppenbarhetsrekvi-

sitet begränsade normprövningsrätten uppkom. Som framgår av inledningen ovan inne-

bar införandet av lagprövningsinstitutet i den svenska grundlagen att riksdagen kodifie-

rade existerande praxis. För att utveckla denna historiska bakgrund – vilken är nödvän-

dig för att förstå samtiden - redogörs inom ramen för följande kapitel hur och varför 

denna praxis beträffande uppenbarhetsrekvisitet kom till likväl som det redogörs för 

varför riksdagen valde att grundlagsfästa denna praxis några år efter den första grund-

lagsreformen. Kapitlet inleds därutöver med en genomgång av hur lagprövningen växte 

fram i praxis under 1900-talet. 

 

3.1 Högsta domstolen och föreskriftsprövningen under 1920- 
och 1930-talet 

Lagprövningsinstitutet växte sakteliga fram under 1900-talet i Sverige.
37

 Under 1920-

talet valde Högsta Domstolen att inte ta direkt ställning till om en föreskriftsprövnings-

rätt förelåg eller ej.
38

 Nästa decennium kom dock att medföra en betydande förändring i 

HD:s hållning när domstolen fastslog att den prövade en kungörelses grundlagsenlig-

het,
39

 vilket innebar att den hade intagit den position i frågan som den skulle stå fast vid 

under de år som skulle följa. Förändringen ifråga kom genom det så kallade Lübeckska 

målet som HD avgjorde 1934.
40

 

 

3.1.1 Justitieråden använder ”hattar” (NJA 1928 s. 88 och NJA 1928 s. 
125) 

I ett par avgöranden från senare delen av 1920-talet
41

 uttryckte HD när det gällde dom-

stols lagprövningsrätt, som de lägre domstolarna inte menade var en kompetens som 

tillhörde domstol, att detta eventuellt existerade. Man använde sig härvid av två nära 

nog identiskt lika dunkla formuleringar om att den aktuella föreskriftens möjliga ofören-

lighet med ett inte ”förtjänade avseende”.  I det första fallet löd det enligt följande från 

nedre revisionsrätten som KM fastställde: 

 
Vid nu angivna förhållanden och med hänsyn till den modifierade tillämpning, 

som den i § 36 regeringsformen uttalade principen om skyldighet för med full-

makt utrustade ämbets- och tjänstemän att allenast efter egna ansökningar till 

andra tjänster flyttas under lång tid faktiskt fått av statsmakterna, torde Neuen-

dorff icke till befrielse från skyldighet att underkasta sig förflyttningsbeslutet 

kunna åberopa § 36 regeringsformen. På grund härav och då vad Neuendorff i 

                                                 
37

 Petrén, Gustaf, Domstols lagprövningsrätt, SvJT 1956 s-500-509, på s. 505-506. 

38
 NJA 1928 s. 88 och NJA 1928 s. 125.  

39
 NJA 1934 s. 515. 

40
 Petrén, Gustaf, Domstols lagprövningsrätt, SvJT 1956 s-500-509, på s. 506. 

41
 NJA 1928 s. 88 och NJA 1928 s. 125 
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övrigt gentemot förflyttningsbeslutet anfört ej lärer förtjäna avseende hemstäl-

ler N. Rev., att K. M. måtte pröva rättvist fastställa det slut, vartill domstolarna 

i målet kommit.
42

 
 

Medan nedre revisionsrätten i det följande målet om lagprövningsrätt yttrade: 
 

Enär vad Öström i målet gjort gällande därom att ifrågakomna K. F:ar d. 7 jan. 

1922 och d. 24 febr. s. å. skulle vara mot grundlag stridande icke lärer förtjäna 

avseende hemställer N. Rev., att K. M. måtte pröva rättvist fastställa HovR:ns 

domslut.
43

 
 

De båda domslutens ordknappa och dunkla gemensamma påstående har kommenterats 

av Gustaf Petrén. Han påvisar att det använda uttryckssättet ”icke lärer förtjäna avseen-

de” enligt domarjargong kallas för en så kallad ”hatt”, vilket innebär ett tvetydigt ut-

tryck när det gäller domskäl. En ”hatt” kunde ”täcka såväl det fall, att domstol icke äga 

ingå i prövning av invändningen, som det fall, att invändningen prövats men ogillats.”
44

 

 

3.1.2 Lübeckska målet (NJA 1934 s. 515) 

1934 års mål berörde en högre officer vid flygvapnet som av kronan,
45

  genom utnäm-

ning kom att återförflyttas från flygvapnet till flottan. En omplacering som officeren 

ifråga inte var vän av med anledning av att han genom förflyttningen från ett vapenslag 

till ett annat drabbades ekonomiskt såväl vad det gällde lön och pension. Och en av 

grunderna för att bestrida lagligheten av den aktuella omplaceringen i domstol var att 

officeren ifrågasatte grundlagsenligheten av bestämmelse i en kungörelse från 1926 

”ang. inträde vid, befordran inom och avgång från flygvapnet” som användes som 

grund för omplaceringen. 36 § i den gamla regeringsformen stadgade nämligen att ”[de] 

som bekläda domareembeten, så högre som lägre, samt alla andra embets- och tjenste-

män, än de i föregående § nämnda, kunna icke, utan medelst ransakning och dom, ifrån 

sina innehafvande sysslor af konungen avsättas, ej heller, utan efter egna ansökningar, 

till andra tjenster befordras eller flyttas.” Ett stadgande som eventuellt kunde tolkas som 

att en kommendör/kommendörkapten som det var fråga om här även kunde omfattas av 

lagrummet ifråga.  Den grundläggande frågan för HD att ställning till i målet var således 

om domstolarna hade lagprövningsrätt. Officeren menade att domstol hade lagpröv-

ningsrätt, medan kronan menade att så inte var fallet när det gällde kungörelsen ifråga. 

HD ansåg dock att man ägde lagprövningsrätt genom att uttala:   

Enär, på sätt domstolarna funnit, K. M:s åtgärd att under angivna förhållanden 

återtransportera Thor Wilhelm Martin L. till beställning såsom kommendörkap-

ten av första graden vid flottan måste anses stå i överensstämmelse med be-

stämmelserna i K. K. d. 11 juni 1926, samt med hänsyn till den organisation, 

som vid flygvapnets inrättande givits åt befattningarna vid detta vapen, ifråga-

varande bestämmelser icke kunna anses vara stridande mot stadgandet i § 36 

                                                 
42

 NJA 1928 s. 88. 

43
 NJA 1928 s. 125.  

44
 Petrén, Gustaf, Domstols lagprövningsrätt, SvJT 1956 s. 500-509, på s. 506. 

45
 Dåvarande benämningen för statsmakten. 
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regeringsformen, prövar jag lagligt fastställa HovR:ns domslut.
46

 

 

Uttalandet att bestämmelserna ifråga inte stred mot grundlagen innebar att HD för första 

gången klart och tydligt erkände domstols lagprövningsrätt.
47

 

 

3.2 Reservofficersmålen (NJA 1954 s. 532) 

På grundval av Gustav Petréns genomgång av rättsfall som rör normprövning fram till 

och med 1956 kan det konstateras att den första gång som Högsta domstolen valde att 

gilla en invändning mot en föreskrifts oförenlighet med överordnad norm var i de så 

kallade reservofficersmålen.
48

 Rättsfallen ifråga, som omfattar två olika mål avgjordes 

av vår högsta dömande instans 1954 men hade sitt ursprung i tiden för andra världskri-

get. Två olika kungörelser hade, med tvåkammarriksdagens beslut till stöd, av Kunglig 

Majestät (KM) utfärdats under försommaren 1940 som inskränkte det rådande avlö-

ningsreglementet. Två stycken reservofficerare som drabbades ekonomiskt av inskränk-

ningen vände sig till domstol med motiveringen att KM inte var behörig att inskränka 

deras rättigheter. Kronan försvarade sig i målet med att hänvisa till ett slags force maje-

ure i de båda fallen på grund av kriget och den höga beredskapsnivån.
49

 

De båda målen vandrade parallellt upp genom domstolshierarkin. Rådhusrätterna valde 

å sin sida med hänsyn till omständigheterna, och senare även hovrätten, att gå på re-

servofficerarnas linje. Kronan var dock som vanligt envis och gav sig inte av dessa två 

inledande motgångar och lyckades få prövningstillstånd av målen även i Högsta dom-

stolen. HD fastställde efter granskning av målen de båda domsluten från hovrätten, vil-

ket de gjorde i november 1954. Domstolen formulerade därvid i det ena av målen enligt 

följande: 

Frågan om skyldighet för Thorvald S. att enligt kungörelserna - - vilka icke äga 

verkan såsom allmän civillag -- vidkännas minskning i honom eljest tillkom-

mande avlöning och semester skall bedömas ur synpunkten huruvida den genom 

kungörelserna vidtagna regleringen är förenlig med civila avlöningsreglemen-

tet. Även med beaktande av de onormala förhållanden som rådde vid ifrågava-

rande tid finner KM, på de grunder domstolarna åberopat, att regleringen icke 

låter sig förena med den rätt som genom avlöningsreglementet tillförsäkrats 

Thorvald S. I följd härav och på de av domstolarna i övrigt angivna skälen prö-

var KM, som lämnar utan avseende vad kronan anfört om oriktig förutsättning 

vid avlöningsreglementets utfärdande, lagligt fastställa HovR:ns domslut.
50

  

 

                                                 
46

 NJA 1934 s. 515. 

47
 Petrén, Gustaf, Domstols lagprövningsrätt, SvJT 1956, s. 500-509, på s. 506 

48
 Petrén, Gustaf, Domstols lagprövningsrätt, SvJT 1956 s.500-509, på s. 508. 

49
 NJA 1954 s. 532. 

50
 NJA 1954 s. 532. 
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3.3 Högsta domstolens argument för ett uttalat krav på up-
penbarhet 

Högsta domstolen (HD) kom 1961 att uppställa krav på uppenbarhet när det gällde oö-

verensstämmelse mellan två författningar. Motiven bakom detta krav kommer att fram-

gå av texten nedan. Dels hänvisade HD till doktrinen på området (där tydligen docent 

Petrén lyckades argumentera mer övertygande än utrikesminister Undén) och dels angav 

man en egen motivering för det nya rekvisitet i praxis. 

3.3.1 Petrén vs Undén 

Den doktrin som HD
51

 kom att stödja sin ståndpunkt på var dels den ovan citerade arti-

keln av Gustaf Petrén i Svensk Juristtidning 1956 om domstols lagprövningsrätt – en ar-

tikel som bemötte den socialdemokratiske utrikesministern och professorn Östen Un-

déns påstående i SvJT tidigare under året om att svenska domstolar saknade grundlags-

stadgad lagprövningsrätt.
52

 Meningsutbytet mellan Petrén och Undén får anses vara en 

milstolpe i den svenska lagprövningens historia. Petrén konstaterade därvid i sin artikel 

att i de rättsfall där i man domstol hade prövat huruvida en författning stred mot lag el-

ler grundlag hade domstolen ej funnit att detta varit fallet förutom i NJA 1954 s. 532 (de 

så kallade ”reservofficersmålen”).  Utgångarna av dessa mål kunde därför ses som ett 

vittnesbörd på att domstolarna var restriktiva i samband med lagprövning. Petrén an-

vände dock i sin artikel inte ordet uppenbart, istället använde han begreppen ”grova 

formfel” respektive ”markant” när det gällde lagars tillkomst respektive underordnad 

författnings bristande överensstämmelse med en överordnad författning. Han skrev i sin 

artikel: ”Säkerligen måste ganska grova formfel föreligga, för att domstol skall vägra 

godtaga en författning enligt dess innehåll. Likaså kan antagas, att domstol skulle åsido-

sätta en författning, först om en markant oöverensstämmelse mellan denna och författ-

ning av högre valör, t ex grundlagen, eller annan sådan rättsregel kan påvisas.”
53

 Formu-

leringen från Petréns sida vittnar om att denne inte såg någon överhängande fara för 

demokratin genom existensen av ett lagprövningsinstitut som dock inte var reglerat i 

lag. Lagprövningsinstitutets vara eller icke vara skulle man dock inte leta efter i grund-

lag som Undén enligt Petrén tycktes göra. Nej, denna rätt för domstolarna måste ses mot 

bakgrund av rättspraxis, såtillvida dessa kunde få anses vara oberoende samhällsaktö-

rer.
54

  

3.3.2 NJA 1961 s. 253 

Den 26:e april 1961 meddelade HD sitt avgörande beträffande ett åtal om brott mot va-

lutaförordningen. Från den åtalades sida hade man i rättegångsprocessen till sitt försvar 

anfört att den åtalades handlingar inte kunde anses som olagliga eftersom det saknades 

stöd i valutalagen för motsatsen. ”Med avseende å sistnämnda yrkande anförde E föl-

jande särskilda grunder: För det i 6 § valutaförordningen stadgade förbudet mot att mot-

                                                 
51

 Det kan vara värt att notera när det gäller den aktuella artikeln att HD kom att hänvisa till den även i 

NJA 1981 s.1 när den i ett enskilt fall inte ansåg att uppenbarhetsrekvisitet var uppfyllt. 

52
 Undén, Östen, Några ord om domstolskontroll över lagar grundlagsenlighet, SvJT s. 260-260, på s. 

260 ff. 

53
 Petrén, Gustaf, Domstols lagprövningsrätt, SvJT 1956 s. 500-509, på s. 508.  

54
 Petrén, Gustaf, Domstols lagprövningsrätt, SvJT 1956 s. 500-509, på s. 501 ff. 
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taga betalning utan riksbankens tillstånd saknades -- åtminstone såvitt därmed avsåges 

betalning i svenska kronor -- stöd i valutalagen d. 22 juni 1939.”
55

 HD menade till skill-

nad från den åtalade, med hänvisning till ett uttalande från valutastyrelsens sida och 

formuleringar i det aktuella lagrummet, att man inte kunde dra någon annan slutsats än 

att valutaförordningens staganden rörande detta fall inte uppenbart saknade stöd i den 

lag som den åtalade parten hänvisade till. Ett avgörande som innebar att man från HD:s 

håll hade infört ett krav på uppenbarhet i praxis när det skulle avgöras huruvida under-

ordnad föreskrift stred mot överordnad föreskrift. De argument man framförde för infö-

randet av uppenbarhetsrekvisitet var hänvisning till uttalanden i doktrinen i kombination 

med följande: 

Det torde väl också för ett naturligt betraktelsesätt te sig ganska självklart, att 

det för att en domstol skall kunna taga ett så allvarligt steg som att stämpla en 

av KM utfärdad författning helt eller delvis som en nullitet måste vara fullt klar-

lagt, d. v. s. uppenbart, att författningen i fråga strider mot stadgande av högre 

valör. Tolkningsfrågan får med andra ord icke ge anledning till tvekan. Kan det 

anföras skäl för som emot, kan ett åsidosättande ej få ske.
56

 

 

3.4 Lagstiftarens argument för ett uppenbarhetskrav 

I proposition 1978/79:195 om förstärkt skydd för fri- och rättigheter m.m., som den då-

varande regeringen tog beslut om den 22 mars 1979, menade man att den lagprövnings-

rätt som redan existerade i praktiken nu skulle grundlagsregleras genom ett explicit 

stadgande i grundlag.
57

  En grundlagsreglering som enligt föregående utredning av frå-

gan borde ske utan några sakliga ändringar i denna rätt,
58

 vilket kom att innebära att det 

enda motivet från regeringens sida för att införa en fjortonde paragraf i regeringsfor-

mens elfte kapitel om lagprövningsrätt var ”att kodifiera gällande rätt.”
59

 Och denna ko-

difiering av den konstitutionella praxisen genom andra meningen i RF 11:14 innebar att 

det även fortsättningsvis skulle vara fråga om uppenbara fel för att normgivning från 

riksdag och regerings sida inte skulle tillämpas i ett enskilt fall med tanke på RF 8:17. 

Genom ett grundlagsstadgande om krav på uppenbarhet skulle möjlighet till materiell 

lagprövning av mindre konkret utformad lagstiftning begränsas än som kunde tänkas bli 

fallet vid materiell lagprövning av exempelvis en del av stadgandena i RF 2:12 och RF 

2:13.
60

  

I konstitutionsutskottets betänkande rörande detta nya grundlagsstadgande framhävdes 

det dessutom att det var riksdagen som var mest kompetent att avgöra underordnade 

rättsreglers grundlagsöverensstämmelse och att kravet på uppenbarhet skulle göra att 

den även i fortsättningen skulle ha ensamrätt på detta område så länge den agerade inom 
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ramen för sin kompetens. Endast i det fallet att en lag ur formellt eller materiellt avse-

ende stred mot överordnad författning kunde det vara rätt och riktigt att åsidosätta lagen 

i fråga.
61

 

                                                 
61

 Konstitutionsutskottets betänkande 1978/79:39 med anledning av propositionen 1978/79:195 om för-
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4 Uppenbarhetsrekvisitet i rättspraxis efter 1979 års 
grundlagstillägg 

Normprövningsinstitutet och uppenbarhetsrekvisitet kodifierades som omtalats 1979 

och började gälla 1980. Det skulle dröja ända tills december 1995 innan en svensk dom-

stol åsidosatte en svensk lag med motiveringen att den var uppenbart oförenlig med den 

svenska grundlagen. Kravet på uppenbarhet för att inte kunna ta steget att åsidosätta 

eventuell grundlagsstridig föreskrift åberopades dock i domstol tidigare.
62

 Nedan följer 

ett antal för sammanhanget viktiga domar som belyser vad uppenbarhetsrekvisitet har 

spelat för roll i rättspraxis efter kodifieringen. Tyvärr måste man dock vara medveten 

om att det inom rättpraxis inte har slagits fast den egentliga betydelsen när det gäller 

uppenbarhetsrekvisitet i RF 11:14.
63

  

4.1 Avgift eller skatt - var normgivaren behörig? (RÅ 1991 
ref. 87) 

Ett aktiebolag (Intercosmetic AB) som ägnade sig åt försäljning av produkter inom om-

rådet hygien och kosmetika fick under åren 1986 till 1988 årliga räkningar för kemika-

lieavgifter från kemikalieinspektionen på ett sammanlagt belopp av 173 400 kr. Bolaget 

menade dock att dessa avgifter var att anse som en skatt och eftersom det var regeringen 

och inte riksdagen som hade utfärdat dessa var de inte förenliga med den svenska 

grundlagen när det gäller normgivning.
64

 

Frågan kom efter att kammarrätten i Stockholm hade avslagit aktiebolagets besvär att 

prövas i Regeringsrätten (RegR). RegR konstaterade i sin dom att det inte finns någon 

grundlagsdefinition av vad som utgör en avgift respektive en skatt, vilket innebär att re-

geringsformen förarbeten företrädesvis fick ge vägledning i denna fråga. Den föredra-

gande departementschefen i målet hänvisade således till prop. 1973:90 och pekade på 

att det inte fanns några vattentäta skott mellan avgift och skatt. Dock kunde den sist-

nämnda kategorin sägas omfatta obligatoriska bidrag till samhällskassan utan att den 
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som betalade beloppet kunde identifiera någon speciell personlig motprestation relate-

rad till just det erlagda beloppet. Fick den betalande däremot någon motprestation från 

samhället pekade det hela däremot att kunde vara fråga om en avgift, men helt säker 

kunde man aldrig vara. Och efter hänvisning till både de som hade ansett att en kemika-

lieavgift kunde anses som en skatt och de som ansåg att det var en avgift kom rätten 

fram till slutsatsen: ”Mot bakgrund av det nu anförda finner regeringsrätten att den ifrå-

gavarande författningsregleringen av kemikalieavgiften i vart fall inte är uppenbart 

felaktig. Förordningen om avgifter för finansiering av kemikalieinspektionens verksam-

het skall därför tillämpas enligt sin lydelse.”
65

 

  

Regeringsrätten tog här alltså inte ställning till om den aktuella föreskriften i målet stred 

mot regeringsformens stadganden om normgivning. Man nöjde sig endast med, som 

framgår av texten ovan, att konstatera att det inte förelåg någon uppenbar motsättning 

mellan den underordnade föreskriften och grundlagsstadgandena. Warnling-Nerep me-

nar i boken Statsrättens grunder att den formulering som regeringsrätten här använder 

pekar på att förordningen ifråga måste ha betraktats som felaktig.
66

 

 

4.2 Uppenbart lagstridiga regeringsföreskrifter (RÅ 1996 ref. 
5) 

Som framgår av rättsfallet ovan kan uppenbarhetsrekvisitet bli till nackdel för en en-

skild part gentemot statsmakten. I andra fall kan förutsättningarna i ett fall vara så up-

penbara att inte ens uppenbarhetsrekvisitet kan vara till förfång för den enskilda parten. 

Rättsfallet RÅ 1996 ref. 5 ger ett bra exempel på detta faktum. Dock måste man i sam-

manhanget vara medveten om att de båda författningarna som rättsfallet behandlar har 

upphävts.
67

 

I februari 1996 avlämnade regeringsrätten sitt avgörande i detta mål som handlade om 

sociala avgifter skulle nedsättas eller ej för ett företag i Lycksele som inte hade separata 

verksamheter i enlighet med en då rådande föreskrift. Och de två olika normer som vår 

högsta förvaltningsdomstol hade haft att ta ställning till i relation till det enskilda fallet 

var dels lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter (NSL) och dels förordningen 

(1990:983) om nedsättning av socialavgifter (NSF). NSF innehöll en paragraf som löd: 

”För arbete som avses i 2 § andra stycket eller fjärde stycket andra meningen 3 lagen 

(1990:912) om nedsättning av socialavgifter, får nedsättning av avgifter beviljas endast 

om arbetet kan avgränsas från arbetsgivarens eller den försäkrades övriga verksamhet.” 

Regeringsrätten kom fram till att ett eventuellt nekande av sociala avgifter enligt NSF 

onekligen kunde stödjas på uttalanden i NSL:s förarbeten. Domstolen betonade vidare 

att NSL dock inte innehöll den aktuella begränsningen, varvid man från rättens sida 

valde att inte fastställa kammarrättens tidigare avgörande som hade åberopat de aktuella 

förarbetena utan upphävde den med följande motivering: 

Regeringsrätten finner vid sådant förhållande att det är uppenbart att begräns-

ningen i 2 a § NSF går utöver vad som kan inrymmas i NSL. Enligt 11 kap. 14 § 
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regeringsformen får därför nämnda bestämmelse i NSF inte tillämpas vid pröv-

ningen av Lycksele Bildemontering AB:s rätt till nedsättning av socialavgifter. 

Nedsättningen skall till följd härav avgöras på grundval enbart av bestämmel-

serna i NSL. Som länsrätten anfört är det i målet ostridigt att den personal för 

vilken bolaget yrkat nedsättning av socialavgifter utfört sådana arbetsuppgifter 

som avses i 2 § andra stycket NSL. Skäl att inte tillämpa lagrummet i enlighet 

med dess lydelse föreligger inte. Bolagets överklagande skall därför bifallas. 

 

Rättsfallet ifråga har på samma sätt som det ovan anförda RÅ 1991 ref. 87 inte undgått 

kommentarer i doktrinen. Lagerqvist Veloz Roca anser i sin avhandling att man inte kan 

dra alltför stora växlar av fallet i fråga men att domstolarna ändå kanske vill markera att 

de inte accepterar ”materiellt ingripande tillägg i verkställighetens form”
68

 oavsett 

normgivare när det är fråga om betungande rätt.
69

 

4.3 Hovrätten för Västra Sverige70 avger en historisk dom 
(RH 1997:47) 

En av experterna på området när det gäller normprövning, dåvarande docenten och nu-

mera professor Joakim Nergelius, har konstaterat att det dröjde 16 år innan en svensk 

domstols avgörande, om att inte använda en svensk lag i ett enskilt fall med hänvisning 

till att den stred mot grundlag, vann laga kraft. Nergelius slår i sammanhanget på stort 

och menar att det ”skrevs svensk rättshistoria.”
71

 

Att det skulle dröja nästan 16 år innan en svensk domstol (Göteborgs tingsrätt) valde att 

åsidosätta en svensk lag talar för sig själv hur restriktiva domstolarna har varit när det 

gäller att tolka lag som grundlagsstridig. Den lag som först kom att anses vara i konflikt 

med något av stadgandena i grundlagarna, var den nu upphävda
72

 lagen (1947:164) om 

förbud mot politiska uniformer (härefter uniformslagen).  

 

Upprinnelsen till de två rättegångarna i tingsrätt respektive hovrätt var att en man i Gö-

teborg i början på september 1995 bar en politiskt markerande armbindel på offentlig 

plats - en blå armbindel som var halvannan decimeter bred och försedd med en gul svas-

tika. Mannen kom på grund av denna gärning att åtalas för brott mot uniformslagen vars 

första paragraf stadgade: ”Bärande av uniform eller liknade klädedräkt, som tjänar att 

utmärka bärarens politiska meningsriktning, vare förbjudet. Förbud som nu sagts avser 

jämväl uniformsdel, armbindel eller annat därmed jämförligt i ögonen fallande känne-

tecken.” Detta lagstadgade förbud hade funnit sedan mellankrigstiden - under åren ut-

tryckt i två olika lagar – men vad det gällde tillämpningen av den som stiftades senast 

hade den ytterst sällan använts av någon domstol. Uniformslagens sparsamma före-

kommande i praxis i kombination med det allmänt accepterade bruket att bära till ex-
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empel en t-shirt med något av namnen på riksdagspartierna gjorde att Göteborgs tings-

rätt kom fram till att man inte kunde särbehandla nationalsocialister negativt. Tingsrät-

ten anförde i sina domskäl att lagens ”generella karaktär gör det inte möjligt att tillämpa 

den så att lagens förbud endast skall gälla nynazistiska eller andra odemokratiska åsik-

ter. En sådan ordning - som i och för sig kan vara önskvärd - kräver att lagen ändras.
73

” 

Av citatet framgår att tingsrätten ifråga uttrycker sin personliga politiska värdegrund 

men att den inte låter denna påverka sitt domslut. Bortsett från att tingsrätten skulle dis-

kriminera mannen med den nazistiska armbindeln om de dömde honom skulle man an-

vända sig av grundlagsstridig lag i detta fall. Tingsrätten ansåg att den inte heller kunde 

tillämpa uniformslagen här med hänsyn till regeringsformens stadganden om yttrande-

frihet i dess andra kapitel paragraf 13. Tingsrätten konstaterade vidare att ”[e]ftersom 

uniformsförbudslagen innebär en sådan omfattande begränsning av den kanske viktigas-

te av de grundläggande fri- och rättigheterna finner tingsrätten att det är uppenbart att 

uniformsförbudslagen strider mot regeringsformens regler om yttrandefrihet.”
74

 Tings-

rätten frikände, föga överraskande mot bakgrund av det ovan anförda, den åtalade man-

nen, vilket föranledde åklagaren att överklaga till nästa instans.  

 

Åklagaren i fallet menade att uppenbarhetsrekvisitet inte kunde anses vara uppfyllt. En 

hållning som han motiverade med att:  
 

För närvarande pågår i justitiedepartementet en översyn av den lagstiftning 

som tar sikte på rasistiska eller på annat sätt etniskt diskriminerande handling-

ar eller yttringar. Uniformsförbudslagen ingår i översynen och behandlas inom 

ramen för en normal lagstiftningsprocess. Uniformsförbudslagen har således 

varit föremål för såväl riksdagens som regeringens uppmärksamhet under sena-

re år. Någon skyndsam åtgärd för att upphäva lagen med hänsyn till uppenbar 

grundlagsstridighet har inte vidtagits. Under sådana förhållanden kan en even-

tuell grundlagsstridighet hos uniformsförbudslagen inte anses uppenbar. Frå-

gan om lagens existens som en del av gällande rätt och ansvaret för lagens in-

nehåll måste så långt som möjligt förbehållas den lagstiftande makten.
75

 
 

Som framgår av det ovan citerade ville åklagaren få hovrätten att tillämpa uniformsla-

gen trots dess tveksamma existens. Hovrätten för Västra Sverige blev inte övertygad av 

åklagarens argumentation utan valde istället tingsrättens linje.
76

 Hovrättens domskäl 

skilde sig inte i sak i någon större utsträckning från tingsrättens. Det som en läsare av de 

två olika domarna kan uppmärksamma är att hovrätten förutom RF 2:13 även valde att 

explicit hänvisa till RF 2:12 och RF 11:14 – ett sistnämnt lagrum som tingsrätten under-

förstått dock syftade på i sina domskäl. Hovrätten avslutade sina resonemang gentemot 

åklagarens yrkande om avsaknad av uppenbarhet på följande sätt: 

 
Domstol skall underlåta att tillämpa en av riksdagen stiftad lag endast om dess 

grundlagsstridighet är uppenbar. Av detta uppenbarhetsrekvisit får anses följa 
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att tillämpning skall underlåtas endast om det inte går att tolka och tillämpa la-

gen på ett grundlagsenligt sätt. Den nu gällande uniformsförbudslagen har, 

som nyss sagts, tillkommit med syftet att motverka hot mot allmän ordning och 

säkerhet, ett ändamål för vilket det är tillåtet att lagstifta om inskränkningar i 

yttrandefriheten. Som lagen är utformad innehåller den emellertid ett oin-

skränkt och ovillkorligt förbud mot bärande av uniform m.m. som tjänar att ut-

märka bärarens politiska meningsriktning. Att i direkt strid med lagens ordaly-

delse tillämpa den endast i sådana situationer där bärandet av kännetecknet 

kan skapa ett hot mot allmän ordning och säkerhet låter sig inte göra. Hovrät-

ten kommer därför, i likhet med tingsrätten, till slutsatsen att lagen om förbud 

mot politiska uniformer innehåller en sådan inskränkning av yttrandefriheten 

att den uppenbart strider mot regeringsformens regler till skydd för denna fri-

het
77

 

 

Det aktuella rättsfallet fick Nergelius att fråga sig om ett nytt skede var på gång i den 

svenska rättshistorien med en ökad frekvens beträffande domstolars lagprövning. En 

framtida utveckling som han konstaterade, väl beläst i den svenska lagprövningens hi-

storia, kanske inte var att vänta med anledning av att hovrättens dom bara visade på att 

det svenska lagsystemet innehöll minst en obsolet lag. Framtiden skulle dock enligt ho-

nom få utvisa vilket av de två möjliga scenarierna som blev verklighet.
78

 

 

4.4 Gamlegårdsmålet (NJA 2000 s. 132) 

Den 15 mars skrev HD ytterligare svensk rättshistoria när den valde att för första gång-

en
79

 förklara innehållet i en svensk lag grundlagsstridig i relation till ett enskilt fall. 

Upprinnelsen till detta domslut var att Kronofogdemyndigheten i Malmö året innan 

hade velat få en ställföreträdare för ett aktiebolag att solidariskt med bolagets tvingas 

betala diverse obetalda avgifter och skatter till staten. Kronofogden stödde sitt yrkande 

på innehållet i en skattebetalningslag från 1997 och dess övergångsbestämmelser. De 

sistnämnda bestämmelserna stadgade att lagen även skulle användas för skatter vars för-

fallodatum föregick den aktuella lagens ikraftträdande. Svaranden och hennes ombud i 

målet bestred Kronofogdemyndighetens yrkande.  Deras motivering var att den aktuella 

lagen med dess övergångsbestämmelser skärpte åliggandena när det gällde ställföreträ-

daren för en juridisk person i relation till vad som var fallet innan den nya lagen trädde 

ikraft, vilket stred mot retroaktivitetsförbudet i regeringsformen. Lunds tingsrätt valde 

dock att inte själv ta ställning i frågan utan överlämnade målet till Högsta domstolen di-

rekt genom den möjlighet som rättegångsbalken 56 kap. 13§ ger en tingsrätt att hänskju-

ta frågor.
80

 

Högsta domstolen inledde i det aktuella målet sina domskäl med att ställa sig frågan om 

det kunde anses förenligt med grundlagen att utkräva solidariskt betalningsansvar av 

den juridiska personens ställföreträdare för avgifter och skatter med stöd av en lag som 
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inte hade trätt i kraft vid förfallotidpunkterna. Svaret på den frågan gav HD efter en lång 

utläggning och med hänvisning till både förarbeten och rättspraxis. Domstolen konstate-

rade vid sin beskrivning när det gällde tillkomsten av skattebetalningslagen ifråga att 

synen på om den stred mot retroaktivitetsförbudet i grundlagen hade varit delad. Från 

lagstiftarens sida ansågs det inte vara fråga om en grundlagsstridig lag medan vissa re-

missinstanser som hade haft att ta ställning till lagförslaget hade haft avvikande me-

ning.
81

  

Att det från regeringshåll kunde läggas fram en lag med retroaktiva bestämmelser med 

tanke på grundlagens retroaktivitetsförbud var att de ansåg att den nya lagen i sak över-

ensstämde med tidigare lagars bestämmelser när det gällde den aktuella frågan.
82

 HD 

var dock inte lika övertygad som regeringen Persson tycks ha varit. Domstolen påvisade 

därvid en markant skillnad mellan innehållet i den år 1997 ersatta uppbördslagen
83

 och 

den nya skattebetalningslagen.
84

 Enligt den förra lagen krävdes det från den juridiska 

personens ställföreträdare antingen uppsåt eller grov vårdslöshet beträffande att inte ha 

betalt vissa summor för att betalningsskyldighet med stöd av lagtexten skulle kunna bli 

aktuellt – ett subjektivt rekvisit som saknades i den nya lagen. Uppbördslagen och skat-

tebetalningslagen hade dessutom enligt domstolen två olika konstruktioner, vilket i 

kombination med uttalanden i förarbeten enligt domstolen innebar att man inte till 

hundra procent kunde anse rättsläget oförändrat.
85

 

Tvärtom är formuleringen i 12 kap 6 § skattebetalningslagen sådan att den ty-

der på en viss skärpning av ansvaret.
86

 Trots att det i förarbetena till detta lag-

rum uttalas att någon saklig ändring inte åsyftats, kan det således, på grund av 

den utformning som bestämmelsen fått, väl tänkas att den i praktiken kommer 

att medföra att företrädare för juridiska personer blir betalningsskyldiga i stör-

re utsträckning än tidigare.
87

 

HD kom efter att ha begrundat omständigheterna i målet fram till att det var uppenbart 

att man i det aktuella fallet inte kunde tillämpa skattebetalningslagen och dess över-

gångsbestämmelser med hänsyn till regeringsformens retroaktivitetsförbud. Domstolen 

friskrev sig dock från alla eventuella kommande anklagelser om att den agerat författ-

ningsdomstol genom följande uttalande: 

Att en tillämpning av 12 kap 6 § skattebetalningslagen i enskilda fall kan strida 

mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap 10 § 2 st. regeringsformen får inte tas till in-

täkt för att bestämmelsen aldrig skulle kunna tillämpas med retroaktiv verkan. 

Av retroaktivitetsförbudet följer emellertid att 12 kap 6 § skattebetalningslagen 
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inte kan tillämpas i förhållande till Ann-Mari F på de skatter och avgifter som 

förfallit till betalning före d 1 nov 1997 i den mån en sådan tillämpning skulle 

leda till ett för henne mera oförmånligt resultat än som skulle ha blivit fallet om 

tidigare gällande lagbestämmelser hade tillämpats. Den begränsning av lag-

prövningsrätten som har kommit till uttryck i 11 kap 14 § andra meningen re-

geringsformen hindrar inte att punkt 9 i övergångsbestämmelserna åsidosätts i 

denna utsträckning.
88

 
 

Utgången av Högsta domstolens prövning i det aktuella fallet blev i praktiken att Lunds 

tingrätt fick pröva om det kunde bli tal om någon betalningsskyldighet enligt den tidiga-

re lagens kriterier och inte enligt de strängare krav som den nya lagen uppställde, vilket 

på grund av lagrummets oförenlighet med grundlagen i just detta fall inte kunde komma 

ifråga.
89

 

 

4.5 Åsidosättande av lag utan hänvisning till regeringsfor-
mens 11 kap. 14 § (RÅ 2001 ref. 56) 

RÅ 2001 ref. 56 är ett exempel på att svensk lag kan åsidosättas utan att domstolen hän-

visar till uppenbarhetsrekvisitet i regeringsformen. Rättsfallet handlade om möjligheten 

att överklaga ett beslut som en jaktvårdsförening hade tagit. Den förfördelade parten i 

målet var en man i Dalarna som krävde sin rätt ända upp i högsta instans. Regeringsrät-

ten konstaterade slutligen i målet att Europakonventionen sedan 1995 var gällande 

svensk rätt och att anledningen bakom införlivandet ”var att medborgarna skulle kunna 

stödja sig direkt på konventionen om denna ger dem ett starkare skydd än som följer av 

annan lagstiftning (se prop. 1993/94:117 s. 39). Jaktvårdsområdesföreningens beslut att 

avslå M.C:s ansökan om att på den egna fastigheten själv få ta hand om påkört och tra-

fikskadat vilt och att även ombesörja viltvården på fastigheten måste enligt 

[r]egeringsrättens mening anses röra en sådan civil rättighet som avses i artikel 6:1 i Eu-

ropakonventionen. Regeringsrätten finner mot bakgrund av det anförda att M.C. utan 

hinder av 13 § 4 mom. lagen om rätt till jakt hade rätt att få sin talan prövad av dom-

stol.”
90

 De anförda domskälen ovan föranledde regeringsrätten att upphäva de lägre in-

stansernas för markägaren negativa domslut och återförvisade det hela till länsstyrel-

sen.
91
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5 Olika inställningar till uppenbarhetsrekvisitet 

Eftersom syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad medvetenhet i frågan om 

rättssamhälle kontra folksuveräniteten, redogör jag nedan för olika argument som fram-

förs och hållningar som intas i debatten om uppenbarhetsrekvisitet. Intentionen är här-

vid att inom kapitlets begränsade omfång ge en variationsrik bild som möjligt beträf-

fande uppenbarhetsrekvisitets vara eller inte vara.  

5.1 Demokratiska infallsvinklar i frågan 

5.1.1 Demokratiutredningens slutsatser för kvalitetssäkring rörande 
juridiska frågor 

Regeringen Persson bemyndigade Statsrådsberedningens chef år 1997 att sätta samman 

en grupp av riksdagsledamöter och politiska representanter från olika samhällssfärer. 

Utredningen syfte var att ”med uppgift att belysa de nya förutsättningar, problem och 

möjligheter som det svenska folkstyret möter inför 2000-talet.”
92

 Under rubriken ”Stärk 

den juridiska kvalitetssäkringen”
93

 konstaterar utredarna att i ett läge där beslutsfattan-

det accelererar från politikernas kan det inte uteslutas att det kan bli lagenliga fel i ut-

färdade normer. Statsmakten bör i en sådan situation göra ansträngningar för att garan-

tera att den enskildes rättigheter inte blir eftersatta.  Genom bland annat ökad domstols-

kontroll anser utredningen att skyddet beträffande individens grundlagsrättigheter skulle 

stärkas – en ökad normkontroll som skulle underlättas av att ta bort kriteriet om krav på 

uppenbarhet som finns i RF 11:14. För togs kriteriet bort skulle domstolarna kunna vär-

na grundlagsstadgandena i ökad omfattning. Som det är nu när de bara har möjlighet att 

inte tillämpa grundlagsoförenlig föreskrift från statsmakten när den är uppenbart ofören-

lig med grundlag, framhäver utredningen. Därutöver menar de att uppenbarhetsrekvisi-

tet har börjat spela ut sin roll sedan Sverige överlåtit normgivningskompetens till EU: 
 

Av våra studier kan man dra slutsatsen, att det finns tendenser till att europei-

seringen urholkar innebörden av uppenbarhetsrekvisitet. EU-medlemskapet har 

inneburit att EG-rätten automatiskt ges företräde framför svensk rätt. Såvitt av-

ser EG-rätten ges inte något utrymme för att underlåta ett åsidosättande av na-

tionella regler som står i strid med EG-rätten. Den tilltagande europeiseringen 

och EG-rättens inflytande förefaller dessutom göra de svenska domstolarna mer 

benägna att finna uppenbarhetsrekvisitet uppfyllt.
94

 

5.1.2 En justitiekanslers syn på saken 

En av dem som förespråkar behållandet av uppenbarhetsrekvisitet, är den f.d. justitie-

kanslern Göran Lambertz. I en artikel i Svensk Juristtidning lägger Lambertz, som för 

övrigt har socialdemokratisk bakgrund, fram argument för och emot uppenbarhetsrekvi-

sitet och kommer därvidlag fram till att argumenten för ett behållande väger tyngst.
95
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Hans argument berör frågor om vems värderingar det är som ska användas vid lagtolk-

ning – de folkvaldas eller en icke folkvald domarkårs – likväl som att ett slopande kan 

medföra praktiska problem vid lagtolkning. Lambertz första argument för är att det ofta 

är problematiskt att bedöma om en vanlig lag står i motsatsförhållande till grundlags-

stadganden och att den bedömningen hör hemma hos den folkvalda riksdagen med hän-

syn till att Sverige är en parlamentarisk demokrati – vilka värderingar domarna har ska 

då inte råda. Lambertz andra argument är också värderelaterat. Han menar i artikeln att 

kravet på uppenbarhet är speciellt komplicerat ur demokratiskt hänseende vid prövning 

av norm när det handlar om tolkningen av generellt uttryckta normer som t.ex. en avse-

värd del av regeringsformen som lämnar stort tolkningsutrymme när det gäller värde-

ringar, vilket då här skulle göra det ologiskt att slopa kravet på uppenbarhet vid konflikt 

mellan grundlag och lag. Det tredje argumentet handlar om att utan kravet på uppenbar-

het beträffande motstridighet mellan föreskrifter från riksdag eller regerings sida och 

överordnad norm kommer det att bli ”svårare att finna pragmatiska tolkningslösningar. I 

dag kan bestämmelser som är på gränsen till grundlagsstridiga tolkas på ett sätt som gör 

att de inte kommer i konflikt med grundlagen. Utan uppenbarhetskravet blir de egentli-

ga kollisionerna fler och lagen måste åsidosättas oftare, vilket inte sällan ställer till pro-

blem.”
96

 

 

5.2 Kan den nuvarande lagprövningsrätten förstärkas med 
hänsyn till det svenska statsskicket och innebär föränd-
ring förstärkning? 

I en artikel publicerad i SvJT 2007 av Lotta Lerwall, universitetslektor vid Uppsala uni-

versitet, redogörs för möjligheterna till en utökad lagprövningsrätt i relation till det 

svenska parlamentariska statskicket och principen om folksuveräniteten som uttrycks i 

regeringsformens första kapitel. Författaren menar i sin artikel att det inte är lätt att fast-

ställa vad ett borttagande av uppenbarhetsrekvisitet skulle kunna innebära när det gäller 

frågan om makten för riksdagen respektive domstolarna över lagarna. En osäkerhet vad 

det gäller tänkbara scenarier vid en förändrad lagprövningsrätt i form av ett borttagande 

av uppenbarhetsrekvisitet som utgör en otydlighet om förändringen ifråga kommer att 

göra intrång på det nuvarande svenska statsskickets grunder. En otydlighet som inte ute-

sluter en viktigare roll för domstolarna när det gäller lagprövningen än hitintills och som 

därför motiverar att man förtydligar lagprövningsrelationen mellan domstolarna och vår 

lagstiftande riksdag. 

Artikeln ifråga, som i stor utsträckning är en kommentar till expertgruppens rapport, 

väljer att peka på att det finns både bra och mindre bra argument för ett borttagande av 

uppenbarhetsrekvisitet. Lerwall anser att det finns två starka argument för ett slopande 

av kravet på uppenbarhet och ett som å andra sidan får anses vara svagt. De starka ar-

gumenten är dels en accelererad effekt för grundlagens och europakonventionens fri- 

och rättigheter och dels en tänkbar preventiv effekt mot grundlagsstridig lagstiftning 

från riksdag och regerings sida - två bra argument som kan tänkas innebära en positiv 

skillnad i praktiken. Det svaga argumentet å andra sidan handlar om en påstådd system-

enhetlighet som enligt Lerwall inte kan anses få någon praktisk betydelse.  
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Vad gäller reell effekt i stort av förändringen ifråga anser hon att beträffande det ena av 

de starka argumenten, det om fri- och rättigheterna, kan effekten trots allt bli liten med 

hänsyn till påståenden om att ett marginellt antal fler lagar inte kommer att tillämpas ef-

ter ett borttagande av kravet på uppenbarhet. Av Lerwalls artikel går det att anlägga 

framtidsperspektivet beträffande uppenbarhetsrekvisitets borttagande att det finns ett 

starkt argument med tänkbar praktisk betydelse, ett annat starkt argument med marginell 

tänkbar praktisk betydelse samt ett svagt argument utan tänkbar praktisk betydelse. En 

situation som får Lerwall att dra en symbolisk parallell mellan den tänkta förändringen 

och en gammal välkänd saga - när nu effekten av lagprövningsförändringen i praktiken 

kommer bli mycket mindre än intentionen var från början. Hon sammanfattar därför 

tankegångarna i sin artikel med det inte blev någon kostym, det ”bidde en tumme.”
97

 

 

5.3 Svensk normprövning i linje med EU-domstolens och 
Europadomstolens normprövningar 

Under försommaren 2006 utsåg grundlagsutredningen en grupp av juridiska experter 

som bestod av representanter från olika håll inom juridisk respektive statsvetenskaplig 

sfär. Experterna ifråga representerade såväl forskare som domstolsväsende och advoka-

ter. Gruppen leddes till en början av justitierådet Göran Regnér.
98

  

 

Expertgruppen kom att fullgöra sitt uppdrag genom att föreslå olika alternativa modeller 

för förändrad svensk normprövning. Vissa modeller skulle innebära omfattande norm-

kontroll medan andra skulle innebära kontroll med fler restriktioner.
99

 Gruppen tar inte 

parti för eller emot ett avskaffande av uppenbarhetsrekvisitet utan pekar bara på olika 

möjliga lösningar för normkontroll och de eventuella konsekvenser man kunde förutse 

av dessa.
100

 

 

Expertgruppen drar slutsatsen att ett avskaffande av kravet på uppenbarhet i RF:14 skul-

le medföra en konstitutionell europaanpassning. Vår nationella prövning av föreskrift 

mot överordnad norm skulle därigenom harmonisera bättre med Europadomstolens re-

spektive EU-domstolens prövningar av inhemska föreskrifters förenlighet med Europa-

konventionen och EU-rätten. Ett avskaffande av en inskränkning i normprövningsrätten 

                                                 
97

 Lerwall, Lotta, En utökad lagprövningsrätt – kostym eller tumme? SvJT 2007, häfte 9, s. 827-843 på s. 

843. 

98
 Gruppen utgjordes förutom sin ordförande av professorerna Barry Holmström, Joakim Nergelius och 

Hans-Heinrich Vogel, docenten (och numera professorn)Thomas Bull, advokatsamfundets generalsekre-

terare Anne Ramberg. Därutöver fungerade chefsrådmannen Anders Eka som kanslichef för expertgrup-

pen medan hovrättsassessorerna Linda Stromberg och Daniel Gustavsson fungerade som gruppens sekre-

terare. 

99
 SOU 2007:85 Grundlagsutredningens rapport VIII, Olika former av normkontroll - expertgruppsrap-

port  s. 9-10. 

100
 SOU 2007:85 Grundlagsutredningens rapport VIII, Olika former av normkontroll - expertgruppsrap-

port s. 10. 



 

 
25 

som skulle ge regeringsformen samma företräde som EU-rätten när dessa normer kom-

mer i konflikt med våra övriga nationella föreskrifter.
101

 

Expertgruppen menar vidare att vad detta i praktiken kan få för konsekvenser kan man 

inte med hundraprocents säkerhet förutspå. En möjlig positiv effekt kan bli ökad smi-

dighet för omständigheterna i varje enskilt rättsfall. Gruppen pekar här på hur praxis har 

utvecklats i Norge där domstolarna har valt att mer frekvent inte tillämpa föreskrifter i 

strid med grundlag när det handlar om kroppsliga och andliga fri- och rättigheter jäm-

fört med sociala och ekonomiska rättigheter likväl som fall som angår normgivnings-

makten.
102

 

 

5.4 Funderingar från domarhåll 

Regeringsrådet och socialdemokraten Sten Heckscher intar i SvJT:s temahäfte 2007 

delvis samma position som numera justitierådet Göran Lambertz och vill ha kvar up-

penbarhetskriteriet - i alla fall när det gäller av riksdagen utfärdade lagar.
103

 Att behålla 

uppenbarhetsrekvisitet är en del av det socialdemokratiska normkontrollspaket som 

Heckscher i sin artikel väljer att argumentera för. Partiets normkontrollspaket består 

därvid, förutom att behålla uppenbarhetsrekvisitet i två ytterligare grundåsikter. Den 

första grundåsikten är att förhandskontroll när det gäller normprövning är det absolut 

bästa alternativet i form av ett starkt lagråd som kan bistå folkets främsta företrädare 

riksdagen. Den andra grundåsikten å andra sidan kan betraktas som den förstas spegel-

bild och uttrycker att någon utomstående oberoende granskning av de folkvalda politi-

kernas lagstiftningsverksamhet vill man inte ha, vilket innebär att den socialdemokratis-

ka linjen är starkt främmande för att införa en svensk författningsdomstol. Heckscher 

uttrycker sin hållning klart och tydligt när det gäller uppenbarhetsrekvisitet medan hans 

argumentation å andra sidan är av ett mer resonerande slag. Vidare kan det vara värt att 

notera att Heckscher medger i sin artikel att han inte läst in sig på djupet när det gäller 

normprövning, varför han möjligen inte kommer att ha tagit ställning till alla reflektio-

ner som gjorts i ämnet.
104

  

Heckscher har strukturerat sin artikel på så vis att han efter en del inledande egna reso-

nemang och reflektioner frågar sig om normkonflikter är vanliga, vilket han inte anser 

att de är. Som grund för denna hållning att vertikala normkonflikter inte är högfrekventa 

hänvisar han till olika undersökningar.
105

  

 

Vidare konstaterar han att när det gäller den form av normprövning som utgörs av lag-

prövning att frågan om uppenbarhetskriteriets vara eller inte vara ständigt återkommer. 

Frågan som således ställs är: ”Skall vi ha det kvar eller skall vi ta bort det?” 
106

 Reger-
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ingsrådet Heckscher väljer därvid samma teknik som Lambertz och lyfter fram de van-

ligt förekommande argumenten för och emot som ett bollplank att spela ut sina egna 

åsikter emot.
107

 Heckscher lyfter i sammanhanget fram argumenten att det postuleras att 

riksdagen och regering utfärdar sina föreskrifter i enlighet med grundlagarna och norm-

kontroll i efterhand ska vara tänkt som ett skydd när statsmakterna har råkat göra miss-

tag vid sina utfärdanden; att rättväsendet åtnjuter ett större förtroende än som annars 

skulle ha varit fallet om de skulle vara en politisk maktfaktor och ägna sig åt normkon-

troll efter eget behag utan uppenbarhetsrekvisitet; att uppenbarhetsrekvisitet skyddar 

demokratin genom att motverka politisk juridifiering samt att uppenbarhetskriteriets be-

tydelse för domstolarna som begränsade normkontrollanter har minskat genom Sveriges 

EU-medlemskap och ratificerande av Europakonventionen.
108

 

 

Vad det då beträffar frågan om ett borttagande av uppenbarhetsrekvisitet menar reger-

ingsrådet Heckscher att både de som argumenterar för och de som argumenterar emot 

har en tendens att överdriva slopandets effekt i praktiken och väljer istället att ställa sig 

bakom ett yttrande framfört vid ett tidigare seminarium i KU om ”att varken uppenbar-

hetsrekvisitets existens eller dess avskaffande skulle få några dramatiska konsekven-

ser.”
109

 Heckscher menar här att rekvisitet varken hotar rättsstaten eller att folksuveräni-

teten skulle påverkas av ett slopande av rekvisitet. Heckscher väljer därefter att betvivla 

framförda yttranden om att uppenbarhetsrekvisitet är anledningen till att föreskrifter 

från riksdag och regerings sida sällan prövas i domstol. Istället intar han hållningen att 

denna relativt sällsynta normprövning istället kan förklaras med ett mycket omsorgsfullt 

förarbete vid utfärdande av föreskrifter inom riksdag, lagråd och regeringskansli.
110

 

 

Beträffande diskussionsfrågan om uppenbarhetsrekvisitets relation till EU-domstolens 

och Europadomstolens normprövningar anser Heckscher att inte kan anses nödvändigt 

att slopa uppenbarhetsrekvisitet endast för att normprövningarna ska likna varandra i 

större utsträckning.
111

 När det gäller Europakonventionen pekar han specifikt i sam-

manhanget på att Strasbourgdomstolen som en slags parallell till vårt inhemska uppen-

barhetsrekvisit använder ”en ’margin of appreciation’ som innebär en viss frihet för 

konventionsstaterna. Denna marginal kan sägas få en likartad funktion som uppenbar-

hetskriteriet i RF 11:14. En intressant fråga, som jag inte tänker gå närmare in på här, är 

om HD i det nyss nämnda målet
112

 i tillräcklig utsträckning hävdade inhemsk rätt, bl.a. 

just med hjälp av denna marginal.”
113

 När det å andra sidan gäller Sverige och EG-

rätten väljer Heckscher som stöd för sitt försvar av uppenbarhetsrekvisitet att understry-

ka några viktiga saker. För det första kan normkonflikter mellan svensk rätt och EU-rätt 

endast förekomma inom områden där vi har flyttat över denna normgivningskompetens 

till gemenskapens normgivningsorgan För det andra är det helt naturligt att EU-rätten 
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har företräde när olika normer inte överensstämmer med varandra när normgivnings-

makten väl har överlämnats. Heckscher väljer därefter att uttrycka följande: 

 
Att det vid en sådan operation inte finns något uppenbarhetskriterium blir där-

med inte något särskilt tungt argument för att avskaffa detta vid rent nationella 

normkonflikter. Huruvida svenska domstolar likväl håller sig med en tröskel att 

ta sig över innan man åsidosätter den inhemska rätten, undandrar sig min be-

dömning men förefaller inte uteslutet. Man bör i detta sammanhang också hålla 

i minnet att europeisk rätt är mer politisk än vad vi är vana vid. Den spänning 

som kan finnas mellan europeisk och inhemsk rätt är ibland en politisk spän-

ning, betingad av en strid om vem som skall ha sista ordet. De europeiska insti-

tutionerna, inklusive EG-domstolen, torde också vara återhållsamma med att ge 

sig på medlemsstaternas konstitutioner eller grundläggande rättstraditioner. 

Det annorlunda sättet att lösa eventuella konflikter med den europeiska rätten 

är alltså enligt min mening inte något särskilt tungt argument för att avskaffa 

uppenbarhetsrekvisitet. 
114

 

 

Slutligen, när det gäller spörsmålet om domstolarnas trovärdighet anser Heckscher att 

uppenbarhetskriteriet bör vara kvar, i alla fall för riksdagens lagstiftning. Han menar i 

sammanhanget att om domstolarna skulle få ökad tolkningsrätt över lagars överens-

stämmelse med allmänt hållna grundlagsstadganden kan man inte utesluta att domarna 

blir politiskt styrda. När därtill några oegentligheter än så länge inte har förekommit 

med grundlagens stadganden i relation till rådande lagstiftning finns ingen anledning att 

göra ett så omfattande ingrepp och slopa rekvisitet.
115

 

 

5.5 Ett sätt att förstärka grundlagens fri- och rättigheter 

En av de senaste artiklarna
116

 som har publicerats i svensk press
117

 och som behandlar 

uppenbarhetsrekvisitet är av riksdagsmannen och moderaternas talesperson i rättsfrågor 

Henrik von Sydow. På debattsidan i GT behandlar han inom ramen för en argumenta-

tion om stärkt grundlag att kravet på uppenbarhet vid åsidosättande av grundlagsstridig 

lag slopas. Argumentet för denna hållning är att fri- och rättigheterna inte ska vara be-

gränsade av riksdagens tolkning utan att de ska tillämpas oinskränkt i den svenska rät-
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ten.
118

 Förutom detta utspel i pressen har von Sydow tidigare drivit frågan i riksdagen 

och hävdat att slopandet av kravet på uppenbarhet är nödvändigt för att Sverige ska vara 

en riktig rättsstat, vilken inte bara nöjer sig med att ha generella målsättningar på pappe-

ret.
119

 von Sydow är inom det borgerliga blocket inte ensam om denna hållning
120

 – till 

exempel anser även den folkpartiske riksdagspolitikern och justitieutskottets tidigare 

ordförande Johan Pehrson att uppenbarhetsrekvisitet är till nackdel för grundlagsstad-

gandenas genomslagskraft.
121
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6 Sammanfattning och diskussion 

6.1 Om den av uppenbarhetsrekvisitet begränsade norm-
prövningsrättens uppkomst 

Den första fråga som uppställs som utgångspunkt för denna uppsats är hur och varför 

den av uppenbarhetsrekvisitet begränsade normprövningsrätten uppkom. Svaret hittar vi 

därvid i tre stycken rättsprocesser i domstol från 1928 och 1934, vilka vittnar om att det 

var på initiativ av enskilda medborgare som domstol tvingades ta ställning till om 

normprövningsrätt förelåg eller ej. Medborgarna Neuendorff och Öström ansåg att deras 

grundlagsstadgade rättigheter hade nekats dem genom andra föreskrifter och anförde 

grundlagsstagandena till sin fördel. I de två domskälen från 1928 tog dock Högsta dom-

stolen varken ställning för eller emot om normprövningsrätt förelåg. Domstolen nöjde 

sig med i dessa fall att hävda huruvida normprövningsrätt kunde vara möjligt inte var 

värt någon uppmärksamhet, vilket dock innebar att normprövningsrätt inte kunde ute-

slutas. 

1920-talets dunkla formuleringar kom av HD på 1930-talet att ersättas av den valde att 

uttrycka att en normprövning faktiskt var möjlig, vilket även här skedde på initiativ av 

enskild medborgare. Av dessa tre domar an slutsatsen dras att det varken var på initiativ 

av domstol eller politiker som frågan om normprövningsrätt uppkom – istället var det 

förfördelade medborgare som ville kräva sin rätt! 

Ur svensk rättshistorisk synpunkt kan det vidare konstateras att uppenbarhetsrekvisitet 

har förekommit i praxis sedan mitten av 1960-talet, medan kriteriet i sak men under an-

nan terminologi har förekommit i doktrinen sedan mitten av 1950-talet. Huruvida dom-

stolarna resonerade i linje med Petréns tankegångar även innan han uttryckte dessa i 

Svensk Juristtidning eller om de passade på att anamma dessa som motivering för att 

slippa åsidosätta föreskrifter från riksdag eller regeringssida kan jag utifrån mina 

rättskällor inte uttala mig om. 

 

Domstol och övrigas rätt till konkret normprövning med inskränkningen om krav på 

uppenbarhet när det gäller vissa föreskrifters motstridighet mot överordnad norm skrevs 

in i regeringsformen 1979. Anledningen till att uppenbarhetsrekvisitet finns i regerings-

formen är att det så att säga följde med på köpet när riksdagen valde att kodifiera rådan-

de rättspraxis beträffande normprövning. Uppenbarhetsrekvisitet är ett uttryck från 

domstolssidan att man inte vill ägna sig åt svävande grundlagstolkningar – det vill säga 

inkräkta på riksdag och regerings kompetensområde med hänsyn till den konstitutionel-

la funktionsfördelningen. Domstolarna ska enligt Högsta domstolens motivering från 

1961 endast kunna åsidosätta en föreskrift från riksdag och regerings sida om det är fullt 

klarlagt att föreskriften ifråga är oförenlig med en högre föreskrift i normhierarkin. Be-

greppet uppenbart ska mot bakgrund av HD:s uttalande förstås på så sätt att det inte ska 

finnas några argument för en lags tillämpning för att ett åsidosättande ska bli möjligt. 

 

6.2 Om uppenbarhetsrekvisitet i rättspraxis efter kodifiering-
en 

 

Den andra frågan som jag använder i denna uppsats är vad uppenbarhetsrekvisitet inne-

burit i rättspraxis efter kodifieringen. Svaret på denna fråga är att någon förändring i sak 
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blev det inte av att en uppenbarhetsrekvisit begränsad normprövning uttrycktes i grund-

lag. Det skulle som framgår av de anförda rättsfallen och hänvisning till doktrin bli säll-

synt förekommande och dröja länge innan några föreskrifter från riksdag och regeringen 

åsidosattes i ett enskilt fall. När det gäller till exempel föreskrifter från regeringens sida 

kom dessas eventuella stridande mot överordnad norm att av regeringsrätten 1991 inte 

åsidosättas i ett enskilt fall motiverat med en ambivalent och svävande motivering trots 

påtaglig grundlagsstridighet. Fem år senare tillämpade dock samma domstol uppenbar-

hetsrekvisitet till fördel för den enskilde.  

 

Vidare kan det konstateras att Göteborgs tingsrätt var den första svenska domstol som 

inte valde att tillämpa en svensk lag i ett enskilt fall med motivering att den stred mot 

grundlag, dock utan att explicit hänvisa till RF 11:14 i sina domskäl. Hovrätten för 

Västra Sverige var å andra sidan den domstol som var först med att uttryckligen använ-

da detta lagrum där en grundlagsstridig lag åsidosattes i ett enskilt fall och den domstols 

dom som var först med att vinna lag kraft i denna fråga. Vidare vad det beträffar åsido-

sättande av lag skulle det dröja tills efter millenniumskiftet innan HD valde att inte till-

lämpa en lag som stred mot överordnad norm (NJA 2000 s. 132). Det sistnämnda målet 

är dessutom ett tydligt exempel på att svenska domstolar endast ägnar sig åt konkret 

normprövning vid användandet av uppenbarhetsrekvisitet. 

 

Slutligen under denna rubrik kan det konstateras att en svensk domstol kan åsidosätta ett 

lagrum utan att använda sig av RF 11:14 om något stadgande i Europakonvention ger 

bättre rätt en det andra lagrummet, vilket RÅ 2001 ref. 56 ger ett bra exempel på. 

 

 

6.3 Om uppenbarhetsrekvisitets vara eller inte vara 

När det gäller den tredje utgångspunkten om varför en del anser och andra inte att kra-

vet på uppenbarhet bör slopas vid normprövning kan det konstateras att det finns flera 

olika motiveringar för de två olika ståndpunkterna. Nedan följer en sammanfattning av 

de båda lägrens argument. 

 

6.3.1 Argumenten för ett behållande 

De som vill behålla uppenbarhetsrekvisitet motiverar detta med flera olika argument. (I) 

För det första att det är svårt att bedöma om en lag står i strid med grundlag och att be-

dömningen ifråga tillhör Sveriges folkvalda riksdag med hänsyn till vårt lands statskick. 

(II) För det andra att kravet på uppenbarhet är logiskt när det gäller relationen lag och 

grundlag med hänsyn till att det är speciellt komplicerat ur demokratiskt aspekt med det 

stora tolkningsutrymme som existerar. Försvarare för rekvisitet menar därvid att det är 

olämpligt att domstolar ska kunna ägna sig åt värdegrundad grundlagstolkning på grund 

av det sätt som grundlagstext ibland formuleras på. (III) För det tredje skulle det leda till 

mycket problem inom rättsväsendet om uppenbarhetsrekvisitet slopades på grund av att 

det skulle bli fler fall där lag inte skulle tillämpas eftersom det skulle bli mindre lätt för 

domstolarna att hitta praktiska lösningar för en grundlagsenlig tillämpning. (IV) För det 

fjärde anses det inte nödvändigt att slopa uppenbarhetsrekvisitet bara för att vår natio-

nella normprövning ska likna den prövning som sker i Strasbourg och Luxemburg. 

Dessutom använder Strasbourgdomstolen en ”margin of appreciation” som en slags 

motsvarighet till det svenska uppenbarhetsrekvisitet, vilket innebär att den svenska mo-
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dellen delvis redan är harmoniserad med Europakonventionens övervakare. (V) För det 

femte är det svårt att motivera ett slopande av uppenbarhetsrekvisitet med hänsyn enbart 

till EU-rättens företräde framför nationell rätt eftersom den typen av företräde endast 

blir aktuell på områden där Sverige överlämnat sin normgivningskompetens till EU:s 

normgivande organ. (VI) För det sjätte är det av vikt för domarnas trovärdighet att up-

penbarhetsrekvisitet behålls. Om rekvisitet slopades gentemot grundlagsstaganden skul-

le det kunna innebära att domarnas möjlighet till politisk normprövning ökar och att 

statsmakten därmed skulle kunna tänkas utnämna domare utifrån en strävan av vilja till 

politiskkontroll över lagtolkning och normprövning. 

 

6.3.2 Argumenten för ett slopande 

De som å andra sidan vill slopa uppenbarhetsrekvisitet har också en egen liten arsenal 

av argument till sitt förfogande. (I) För det första anser de å sin sida att ett slopande 

skulle kunna stärka demokratin. (II) För det andra skulle det utan ett uppenbarhetsrekvi-

sit kunna bli en ökad normprövning i domstol, vilket i sin tur skulle medföra att skyddet 

beträffande individens grundlagsrättigheter skulle förstärkas. (III) För det tredje skulle 

ett slopande harmonisera vår nationella normprövning med de tillvägagångssätt som 

EU-domstolen respektive Strasbourgdomstolen använder sig av när det gäller relationen 

mellan gemenskapsrätt och nationell rätt, vilket skulle ge regeringsformen samma före-

träde som EU-rätten vid konflikt mellan under- och överordnad norm. (IV) För det fjär-

de skulle ett borttagande ge ökad flexibilitet för omständigheterna i varje respektive 

rättsfall, vilket i praktiken innebär att föreskrifter i strid med fri- och rättigheter kan åsi-

dosättas lättare än när det gäller föreskrifter beträffande betungande rätt.  (V) För det 

femte skulle ett slopande av uppenbarhetsrekvisitet kunna innebära att riksdag och re-

gering skulle bli ännu mera försiktiga med att utfärda grundlagsstridiga föreskrifter. 

(IV) För det sjätte skulle ett avskaffande av kravet på uppenbarhet göra Sverige till ett 

starkare rättssamhälle. 

 

6.4 Diskussion 

 

Av de ovan anförda argumenten är det uppenbart att det inte gåt att ge ett objektivt svar 

på frågan om svensk normkontroll och normprövning behöver förändras när det gäller 

uppenbarhetsrekvisitet. Som vi har sett är frågan om normprövning i hög utsträckning 

en fråga av ideologisk natur, vilket i detta fall innebär att synen på behovet av föränd-

ring är avhängig om vem man vill ska ha makten över normprövningen. De som vill ha 

en oinskränkt handlingskraftig riksdagsmakt föredrar gällande rätt medan de som vill ha 

ett stärkt rättssamhälle förespråkar förändring. Utöver skiljelinjen mellan behållande av 

rådande rättsläge och förändrandet av detta är förekomsten av såväl parallella som olika 

infallsvinklar när det gäller argumenten bakom förändring tydliga. Vissa anser till ex-

empel att en förändring kommer att stärka demokratin medan andra menar att behållan-

de är viktigt med hänsyn till vår parlamentariska demokrati, vilket innebär att i princip 

samma argument kan användas som argument både för ett behållande för och ett slo-

pande av uppenbarhetsrekvisitet.  

 

Det kan konstateras att argumentationen är delvis något motsägelsefull när det gäller fö-

respråkandet av att behålla uppenbarhetsrekvisitet. Under de lege lata kan sittande riks-

dag och regering till viss del åsidosätta de fundamentala värderingar som tidigare folk-
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valda riksdagar har uttryckt genom grundlagslagsstadganden, utan att svenska folket får 

ta ställning till åsidosättandet i ett demokratiskt val. Detta gör att den rådande ordningen 

vad beträffar folksuveräniteten inte kan betraktas som optimal, vilket förespråkarna för 

behållandet av gällande rättsläge inte verkar ha reflekterat över. Socialdemokratiska fö-

respråkare för ett behållande av uppenbarhetsrekvisitet verkar heller inte ha reflekterat 

över att det var domstolsväsendet självt som införde uppenbarhetsrekvisitet via rätts-

praxis, istället betraktar de misstänksamt domarkåren som en illvillig grupp som vill in-

kräkta på riksdagens maktsfär – inte som en kompetent yrkeskår som kan värna demo-

krati och rättssamhälle.  

 

Utan att göra några egna bedömningar beträffande det rätta eller felaktiga i regeringsrät-

tens ställningstagande i RÅ 1991 ref. 87, som redogjorts för ovan, kan rättsfallet ses 

som ett möjligt exempel på att uppenbarhetsrekvisitet inte bara kan skydda riksdagens 

lagstiftning från tvivelaktig prövning av domstol som förespråkare för rekvisitet har 

framfört som ett av sina argument. Det bevisar att det även kan leda till att föreskrifter 

från regeringens sida kan inkräkta på riksdagens kompetensområde när det inte förelig-

ger en uppenbar motstridighet. Målet vittnar således om att uppenbarhetsrekvisitet i sin 

nuvarande lydelse har kunnat ge en bieffekt utöver vad det var tänkt att ha, det vill säga 

att riksdagen ska anses mest kompetent att avgöra om en föreskrift går på tvärs mot 

överordnad författning och inte domstol. Således kan man dra slutsatsen av detta rätts-

fall att regeringen under nuvarande lagstiftning kan inkräkta på riksdagens normgiv-

ningsområde i vissa tveksamma gråzoner om det inte är helt uppenbart att de gör det.  

 

Mot bakgrund av det nyss anförda måste den föreslagna nya formuleringen beträffande 

RF 11:14 ses som en klar förbättring, där endast riksdagen omnämns och inte längre re-

geringen. Formuleringen i fråga kan därtill anses förstärka stadgandet i RF 1:4 första 

meningen om att det är riksdagen som är svenska folkets främsta företrädare. Hade man 

valt att behålla den nuvarande lydelsen kunde de oväntade konsekvenser som denna ly-

delse fick i det tidigare nämnda fallet RÅ 1991 ref. 87 ha lösts genom en tredje mening i 

RF 11:14. Detta tillägg kunde riksdagen ha formulerat enligt följande: ”Står föreskrift 

från regeringens sida dock i strid med riksdagens normgivningsmakt krävs ej uppenbar-

het för att åsidosätta föreskriften i det enskilda fallet.”  Under nuvarande omständigheter 

kan det alltså bli så paradoxalt att ett grundlagsstadgande från riksdagens sida, som är 

tänkt att skydda dess lagstiftning (RF 11:14), av icke folkvalda jurister i domstol kan 

åberopas som grund för att sanktionera övertramp från regeringens sida in på riksdagens 

område i ett enskilt fall om övertrampet inte är uppenbart. En brist på uppenbarhet som 

kostade aktiebolaget Intercosmetic 173 400 kr, vilket för övrigt för tjugo år sedan var en 

större summa än idag. 

 

 Av rättspraxis kan man således dra slutsatsen att uppenbarhetsrekvisitet har inneburit 

negativa konsekvenser för enskild part gentemot staten, konsekvenser som kunde ha 

undvikits om grundlagen inte hade uppställt ett krav på uppenbarhet – och då särskilt 

när det gäller föreskrifter från regeringens sida som inte genomgår lika omfattande be-

handling innan utfärdandet som föreskrifter från riksdagens sida.  

 

RÅ 1991 ref. 87 är mot bakgrund av ovanstående ett rättsfall som kan användas av dem 

som förespråkar ett slopande av uppenbarhetsrekvisitet när det gäller föreskrifter från 

regeringens. Intressant i sammanhanget är att det också är så att de som försvarar up-

penbarhetsrekvisitet inte är lika angelägna om att bevara detta när det gäller föreskrifter 
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från regeringens sida, såväl Lambertz som Heckscher menar att rekvisitet är viktigast i 

relation till riksdagens normgivning och i vill i alla fall behålla det för föreskrifter från 

riksdagens sida. Motivet bakom att riksdagens normgivning är särskilt skyddsvärd från 

konkret normprövning är de allmänt hållna formuleringarna som till viss del förekom-

mer i regeringsformen. 

 

Som framgår av Gamlegårdsfallet har Högsta domstolen absolut inte någon intention att 

spela rollen som författningsdomstol och ägna sig åt abstrakt lagprövning. Domstolen 

uttryckte som vi sett explicit i sina domskäl att innehållet i den granskade lagparagrafen 

visserligen var oförenligt med grundlagens retroaktivitetsförbud i det specifika fallet 

men att lagrummet ifråga kunde tänkas bli grundlagsförenligt vid tillämpningen på om-

ständigheterna i framtida rättsfall med andra omständigheter. HD:s uttalande i målet 

ställer argumentationen från Heckschers och Lambertz sida om att uppenbarhetsrekvisi-

tet bör behållas för att domstolarna inte ska hänge sig åt ”politiska frågor” i en något 

tveksam dager, detta med anledning av att de uppenbarligen endast ägnar sig åt rättstil-

lämpning och inget annat.  

 

Utifrån Gamlegårdsmålets konsekvenser för den efterföljande synen inom riksdagsor-

ganen beträffande rättsfallets granskade lagrum, kan man vidare fråga sig om att när ett 

underkännande har skett i ett enskilt fall trots uppenbarhetsrekvisitet existens – blir det-

ta då automatiskt en väckarklocka för riksdagens arbete att den har stiftat grundlagsstri-

dig lag?  Om svaret är jakande kan det ses som att våra domstolar indirekt kan agera 

författningsdomstolar. Abstrakt lagprövning är det visserligen inte fråga om i och med 

att domstolen applicerar lagrummet på ett enskilt fall. Konsekvensen av ett lagrum un-

derkänns i ett visst ärende gör att dess innehåll med stor sannolikhet kommer att upphä-

vas (som i fallet med uniformslagen) eller undergå översyn för eventuell revidering 

(som blev fallet med skattebetalningslagen). Slutsatsen blir att i och med att lagprövning 

är ovanligt förekommande i svensk rätt, med anledning av uppenbarhetsrekvisitet, blir 

följdkonsekvensen när ett lagunderkännande skett en startsignal för förändring; för även 

om våra domstolar inte behörighet till abstrakt lagprövning och att agera som författ-

ningsdomstolar med bindande verkan resulterar den konkreta lagprövningen ändå till 

samma sak även om det är riksdagen som formellt tar initiativ och beslut i de aktuella 

lagfrågorna. Uppenbarhetsrekvisitet existens kan således utifrån denna aspekt ses som 

positivt med tanke på den svenska konstitutionens funktionsfördelning eftersom det har 

begränsat antal fall av lagunderkännanden, men att när det väl har skett har de påpekade 

bristerna i lag efterhand gett konkreta resultat. 

 

När det gäller den svenska normprövningens anpassning till den normprövning som 

sker vid Strasbourgdomstolen och EU-domstolen är meningar delade. Förespråkarna för 

uppenbarhetsrekvisitets slopande anser att utan ett uppenbarhetsrekvisit harmoniserar vi 

vår normprövning med den som sker vid gemenskapsdomstolarna. De som försvarar 

rekvisitet anser att detta är en i sammanhanget överflödig åtgärd. 

 

Vidare får framtiden utvisa vad som blir konsekvensen av grundlagsförändringen. 

Kommer kompromissen innebära status quo för rättspraxis som socialdemokraterna på-

står eller kommer slopandet av uppenbarhetsrekvisitet förstärka rättssamhället fullt ut 

som moderaternas talesperson i rättsfrågor anser? Svaret på frågan får framtiden utvisa. 

Hur än den närmast överskådliga framtiden kommer att utvecklas kommer riksdagen att 

fortsätta att ha tolkningsföreträde när det gäller allmänt hållna formuleringar i grundla-
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gen, vilket innebär att den enskilde samhällsmedborgaren trots allt bör ta dessa grund-

lagsstadganden ”med en nypa salt”. 
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Bilaga 1: E-postkorrespondens med 
socialdemokraterna 

Från: Roger 

Svensson 

torsdag den 15 april 2010 10:56 

Till: sven-erik.osterberg@riksdagen.se 

Ärende: Ang. propositionen om RF 11:14 

 

Hej Sven-Erik! 

  

Kommer socialdemokraterna rösta för eller emot ett slopande av det s.k. uppenbarhets-

rekvisitet, eller avvaktar ni konstitutionsutskottets betänkande i frågan innan ni tar ställ-

ning? 

  

Hälsningar 

  

Roger 

 

Från: Per 

Lundström<per.lundstrom@riksdagen.se> 

torsdag den 15 april 2010 17:21 

Till: <aj08svro@ihh.hj.se> 

Ärende: Fråga om uppenbarhetsrekvisitet 

 

Hej Roger.  

 

Sven-Erik Österberg har bett mig svara på din fråga om uppenbarhetsrekvisitet eftersom 

den kommer att behandlas i konstitutionsutskottet.  

 

Den parlamentariskt sammansatta grundlagskommittén tillsattes 2005 och kom med sitt 

betänkande i december 2008. I direktiven angavs att kommitténs uppgifter var att göra 

en översyn av både grundlagarna och vallagen med undantag för statschefens roll och 

ställning samt de tryck- och yttrandefrihetliga lagarna. Slutbetänkandet kom i december 

2008.  I det eniga betänkandet fanns en del mindre justeringar i både grundlag och val-

lag. Vår uppfattning under hela utredningstiden har varit att det finns en styrka i att ha 

en så bred parlamentarisk enighet som möjligt kring frågor som rör grundlagar och val-

lagen. Detta för att skapa stabila spelregler för grundläggande värden i samhället och 

hur demokratin ska fungera i praktiken. Resultatet av utredningen blev en enig kom-

promiss.  

Vad gäller kraven på att bibehålla det s.k. uppenbarhetsrekvisitet har detta sin grund i att 

undvika att utökad lagprövning av riksdagsbeslut ska kunna ske av domstol. Utred-

ningsförslaget och propositionen, utan begreppet uppenbarhetsrekvisit, ger ett lika bra 

skydd mot lagprövning som den tidigare skrivningen. Detta främst på grund av de 

skrivningar som förs in i paragrafen där det slås fast att riksdagens roll som lagstiftare 

och folkets företrädare särskilt ska beaktas. Detta tillsammans med övriga förarbeten i 

utredning och proposition gör att riksdagens roll inte kan anses minska genom föränd-

ringen.  
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Vi kommer således att rösta för förändringen, men vår bedömning är att det i praktiken 

inte innebär en ökad möjlighet till domstolsprövning jämfört med dagens skrivningar. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Per Lundström,  

Pol sekr KU 

Socialdemokratiska riksdagskansliet 

 

08-786 49 09 

070-269 19 75 
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Bilaga 2: E-postkorrespondens med vänsterpartiet 

Från: Roger 

Svensson 

torsdag den 22 april 2010 20:30 

Till: Lars.ohly@riksdagen.se 

Ärende: Fråga ang. uppenbarhetsrekvisitet i RF 11:14 och den föreslagna ändring-

en i denna grundlag 

 

Hej Lars! 

  

Jag undrar om Du har någon uppfattning om hur vänsterpartiets riksdagsgrupp kommer 

att rösta vid den kommande omröstningen om förändringarna av svensk grundlag. Vill 

ni behålla eller slopa uppenbarhetsrekvisitet i RF 11:14. Alternativt har ni inte bestämt 

Er? 

  

Har tidigare skickat förfrågan till partiets gruppledare i riksdagen utan att få något svar. 

Så nu frågar jag Dig istället. 

  

Hälsningar 

  

Roger 

 

Från: Anna Persson 

<anna.persson@riksdagen.se> 

tisdag den 27 april 2010 11:30 

Till: "Roger Svensson" <aj08svro@ihh.hj.se> 

Kopia: Jill-Marie Linder <jill-marie.linder@riksdagen.se> 

Ärende: Svar från Vänsterpartiet: Fråga ang. uppenbarhetsrekvisitet i RF 11:14 

och den föreslagna ändringen i denna grundlag 

 

Hej Roger!  

 

 

Tack för ditt mail som du sänt till Lars Ohly angående grundlagen! Han har bett mig 

svara på det eftersom jag arbetar med dessa frågor för Vänsterpartiet.  

 

Du har frågat:  

Jag undrar om Du har någon uppfattning om hur vänsterpartiets riksdagsgrupp kommer 

att rösta vid den kommande omröstningen om förändringarna av svensk grundlag. Vill 

ni behålla eller slopa uppenbarhetsrekvisitet i RF 11:14. Alternativt har ni inte bestämt 

Er?  

 

Vänsterpartiet står bakom kompromissen i grundlagsutredningen och därmed proposi-

tion 2009/10:80 En reformerad grundlag.  

 

Jag bifogar en länk till grundlagsutredningens betänkande SOU 2008:125 En reforme-

rad grundlag, del 1, sid 364-382, i fall du vill läsa mer om bakgrunden och argumenta-
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tionen till den föreslagna förändringen:  

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/77/44/3623172e.pdf  

 

Vänsterpartiet stödde ursprungligen uppenbarhetsrekvisitet eftersom dess funktion är att 

undvika att domstolar gör rent politiska bedömningar av vad som ska anses vara grund-

lagsenligt eller ej. Men formuleringen hade den svagheten att den kunde misstolkas som 

att det var tillåtet för riksdagen att stifta lag i strid med grundlag, så länge det inte var 

"uppenbart". Men så var/är det inte. Lag måste alltid vara fullt grundlagsenlig, och det 

är riksdagen som gör den bedömningen.  

 

Nu ersätts denna konstruktion med en erinran om dels folksuveräniteten, dvs att domstol 

inte ska överpröva riksdagens beslut, dels lagbundenhet och normhierarki, dvs att lag 

inte kan gå före grundlag vid konflikt här emellan.  

 

Vår bedömning är att denna nya reglering inte förändrar domstolarnas praxis.  

 

Vänsterpartiet står, som sagt, bakom kompromissen i grundlagsutredningens betänkan-

de, SOU 2008:125 En reformerad grundlag och därmed proposition 2009/10:80 En re-

formerad grundlag.  

 

 

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Anna Persson  

------------------------------------- 

Anna Persson 

politisk sekreterare KU/CU 

Vänsterpartiet 

Sveriges riksdag 

100 12 Stockholm 

 

tele:08-786 44 68 

fax:08-21 33 53 

epost:anna.persson@riksdagen.se  

----- Vidarebefordrat av Anna Persson/Kansli/V/Riksdagen   2010-04-26 16:12 -----  

----- Vidarebefordrat av Lars Ohly/LED/V/Riksdagen   2010-04-23 16:17 ----- 

 

 

 

 

 


