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C T Ä T S V E T E N S K A P L I G TIDSKRIFT, kommer att under år 1942
liksom hittills innehålla dels vetenskapliga uppsatser i politik —
ordet taget i. sin äldre och, mera .omfattande bemärkelse — statistik
och ekonomi, dels. en' avdelning översikter och meddelanden, avsedd att
hålla läsarefi å jour. med vad som händer och skriveså hithörande om»
råden, dels slutligen mera ingäende granskningar av utkommande, fram*
för. allt svensk, men jämväl, annan nordisk samt utländsk statsvetenskap*
lig litteratur. Tidskriften vill Jframträda som ett organ för vetenskaplig
orientering och diskussion'! de ämnen, vilka falla inom den angivna ramen.
Tidskriftens redaktion handhäves, under överinseende av Fahlbeck*
ska Stiftelsens kollegium (professorerna FR. LAGERROTH, C,*E. QUENSEL,
E.

LINDAHL,

G;

CARLSSON,

S* BOLIN

och

E. GJERSTAD),

närmast, av

professor em.- R.' M-ALMGREN som redaktionssekreterare och ansvarig ut»
givare,, under medverkan ay professor A . BRUSEWITZ, Uppsala (litteratur*
granskningar-: politik) oeh docent E. THERM/ENIUS, Göteborg (översikter
och meddelanden: politik).
• " "
* .'•
.Tidskriften - utkommer- som hittills i 5 häften öm året, omfattande tillsammans, minst 20 ark. Prenumerationspriset är 10'kr. pr år.
Prenumeration kan ske antingen genom bokhandel eller direkt hos
»Statsvetenskaplig Tidskrifts- Expedition* Lund» (éj hos redaktionen)."
Eftertryck av tidskriftens artiklar, och övriga innehåll utan angivande
av källan förbjudes.
.
Lund i december 1941.
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'. Fahlbeckska Stiftelsen.

Statsvetenskaplig Tidskrift har avslutat sin 44. årgång med ett dubbelhäfte som nyligen utkommit. Uppsatsavdelningen innehåller fyra uppsatser.
Kanslirådet /. Myrberg behandlar den aktuella frågan om »äganderättsskyddet
enligt § 16 regeringsformen», pol. mag. Stig Nilsson skriver om A. G. Mörners
konstitutionella åskådning, sekr. Sune Holm redogör för »Censurlagstiftningens
grundprinciper» och doc. H. Wold lämnar ett statistiskt bidrag till frågan om
fruktsamhet utom äktenskapet och under äktenskapets första månader. —
På avdelningen »översikter och meddelanden» lägger man märke till ett par
artiklar om vår nuvarande krisförvaltning av A. Björnberg, en redogörelse
för förstakammarvalens facit lämnas av J. L. Hartmann, konstitutionsutskottets sekreterare Sune Holm behandlar den anordning som man brukar
kalla »riksdagens förpuppning» och doc. G. Heckscher dryftar i polemik mot
professor Sundberg ett par kommunalrättsliga termer (»självförvaltningssamhälle» och »självförvaltningsdistrikt»), vartill så kommer den sedvanliga tidskriftsöversikten av B. G. Cederström. — Den sistnämnde har å litteraturavdelningen en utförlig anmälan av festskriften till prof. Brusewitz på hans
60-årsdag, doc. Heckscher recenserar justitierådet Wedbergs arbete om »Konungens högsta domstol 1809—1840», och prof. C.-E. Quensel granskar W .
William-Olssons undersökning om »Stockholms framtida utveckling».

O M Ä G A N D E R Ä T T S S K Y D D E T E N L I G T § 16
REGERINGSFORMEN
AV

D

et

av

KANSLIRÅDET

ISRAEL MYRBERG,

STOCKHOLM

särskilt tillkallade sakkunniga utarbetade,

sommaren

1941. avgivna betänkande med förslag till ändrad lydelse av

§ 16 regeringsformen har givit anledning till förevarande lilla undersökning av innehållet i nämnda grundlagsparagraf enligt dess nu
gällande lydelse, i vad paragrafen berör äganderättsskyddet.

Under-

sökningen har lett till resultat, i viss mån stridande mot det, vartill
de sakkunniga kommit. Då möjligen undersökningen torde vara av
en viss betydelse för fortsättningen av det ifrågavarande lagstiftningsarbetet, men framför allt för frågan o m effektiviteten av nu gällande
bestämmelser o m detta skydd, har jag ansett mig böra offentliggöra
undersökningen i fråga, och hoppas att i det följande få överlämna
en

fortsättning

av

densamma,

innehållande

huru bestämmelser

om detta skydd i övrigt givit sig tillkänna i lagstiftning och praxis
samt i vad mån detsamma kringskurits genom de senare årens lagstiftning.
Lagen har sedan uråldriga tider utgjort ett skydd för statsborgarens liv, frihet och egendom; ifråga o m äganderätten har hos oss
tidigare den normen så gott som undantagslöst varit gällande, att
den enskilde lagligen icke kunde mot sin vilja berövas sin egendom
eller någon del därav i annat fall än han gjort sig skyldig till brott
och i sådant fall endast på grund av domstols dom enligt lag. Nämnda
rättssats går såsom en röd tråd genom hela vår rättsordning, grundlag, annan lag och sedvanerätt. I RF:n av år 1809 finnas bestämmelser härom i § § 16, 36, 74, 77 och 114. Angående tolkningen av de
tre sistnämnda paragraferna, § § 74, 77 och 114, torde böra åberopas
ett yttrande av framlidne professorn i statsrätt i Uppsala Herman
1

Ludvig Rydin, vilket yttrande är av följande lydelse .: »Den enskildes
1

Svenska Riksdagen, II: 1, Sthlm 1878, sid.

21 — Statsvetenskaplig Tidskrift 1M1.

N. F.

367.
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egendoms- och förvärvsrätt är särskilt skyddad

— — . Ett dylikt

skydd för den enskildes egendomsrätt ligger ock däri, att då riksdagen enligt RF:n § 77 äger att utan inskränkning föreskriva de
grunder, efter vilka kronans domäner skola förvaltas; det förbehåll
därvid är gjort, att de personer och menigheter, som efter hittills
gällande författningar

sådana kronans tillhörigheter nu innehava,

må njuta all laglig rätt till godo, ävensom uti det skydd, vilket är
genom RF § 114 givet åt de i riksståndens privilegier och friheter
innehållna privaträttsliga förmåner.

I enlighet med de i dessa § §

uttryckta grundsatser måste såsom regel gälla, att ingen inskränkning kan ske i de någon viss medborgare eller medborgareklass tillkommande privaträttigheter, utan att han därför erhåller full ersättning, en grundsats, som fått sitt särskilda uttryck i Reg. § 74,' som
stadgar o m den ersättning, som skall givas för det sammanskott av
födande varor, som i visst fall skall utgöras till tågände trupp, varjämte samma grundsats finnes tillämpad i civillagen t. éx. i den dit
hörande expropriationslagen.» Angående § 74 torde följande böra
tilläggas. Enligt paragrafens ursprungliga lydelse stadgades bl. a.
att det såsom gärd betecknade sammanskott av födande varor, som
konungen vid ett uppkommet krig ägde fordra uti en landsort till
krigsfolks underhållande under tåg eller marsch, skulle genast med
penningar av statsmedlen de levererande betalas, efter de fastställda
markegångspris och med förhöjning däruti till hälften av deras belopp. År 1889 förelades riksdagen förslag till ett par rekvisitionslagar för krigsmaktens behov. Riksdagen anmärkte emellertid mot
förslagen, att de icke utan föregående grundlagsändring kunde antagas.

För genomförandet av ifrågavarande lagstiftning

ändrades

§ 7 4 RF:n därefter till den lydelse samma paragraf nu har.

Enligt

denna äger konungen för militära behov under viss tid i den ordning, på det sätt och på de villkor samt med den skyldighet för staten
till ersättning, som bestämmas i särskild av konungen och riksdagen
samfällt stiftad lag, låta av kommuner eller enskilda utfordra vissa förnödenheter och tjänstbarheter. Härefter antogos rekvisitionslagarna
av riksdagen, varpå de utfärdades av Kungl. Maj:t. Av innehållet i
denna lagstiftning ävensom den senare lagstiftning, som ersatte densamma, framgick, att ersättning efter fulla värdet skulle lämnas för
varor, som rekvirerades, eller för skada, som egendomens ägare
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kunde lida; innehållet i detta hänseende torde för övrigt kunna anses
hava tillkommit på grund av föreskriften i själva grundlagsstadgandet i fråga.

I detsamma föreskrevs visserligen intet o m att ersätt-

ning skulle utgå efter fulla värdet av det som avstodes etc. utan att
den ersättning skulle utgå, som bestämdes i särskild av konungen
och riksdagen samfällt stiftad lag; dessa ordalag hade säkerligen valts
därför, att man denna tid ansåg att enligt andra normer i grundlagen,
framför allt i § 16 RF:n, i nämnda lag icke kunde stadgas att ersättning skulle utgå under värdet av vad som sålunda avstodes men väl
utöver samma värde. Sålunda lärer vara uppenbart, att en sådan lag
ansågs grundlagsvidrig, enligt vilken stadgades skyldighet för den
enskilde att fullgöra rekvisitioner för militära ändamål utan att ersättning

efter fulla värdet lämnades för det rekvirerade eller för

skada, som av rekvisitionen åsamkades rättsägaren; en sådan lag
syntes strida mot ordalydelsen av § 74 RF:n. Det torde emellertid
enligt dåtida uppfattning icke förelegat något förnuft i ett antagande
att ersättning skulle givas i dessa fall, då rekvisitioner påfordrades i
tider av ett statens nödläge för att fylla statens oundgängliga behov,
men ej i andra fall, då någon varit pliktig att under lugna tider på
grund av bestämmelse i lag till det allmänna avstå egendom för tillgodoseende av icke lika angelägna behov. I detta sammanhang torde
böra anmärkas, att jämväl enligt den förra krigstidens i den enskildes
äganderättssfär

djupt

ingripande

förfoganderättslagar

meddelats

stadganden, enligt vilka den enskilde tillerkändes ersättning enligt
grunderna i den militära rekvisitionslagstiftningen för de ingrepp i
äganderätten, som med stöd av dessa lagar riktades mot honom. I
det stora hela gällde det nu sagda ifråga o m all den vidlyftiga lagstiftning, som efter RF:s tillkomst uppstått på sammanlevnadens
snart sagt alla områden. I detta hänseende torde endast behöva hänvisas till expropriationslagstiftningen,. vattenrättslagstiftningen,

lag-

stiftningen rörande fastighetsbildning i stad och på landet, stadsplanelagstiftningen, skogslagstifthingen o. s. v. Det nu anförda gällde
icke undantagslöst, men de undantag, som i detta hänseende ägt
rum, hade i allmänhet vid närmare granskning befunnits vara det
mera till skenet än i verkligheten eller också varit av oväsentlig
beskaffenhet.
Rättssatsen i § 36 RF:n om ämbets- och tjänstemännens oavsätt-
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lighet ansågs ursprungligen bereda dessa befattningshavare rättsskydd även gentemot bestämmelser i lagar eller författningar eller
beslut, som träffats av konung och riksdag. Såsom exempel på den
effektivitet, som detta skydd tidigare ägde, må åberopas följande två
rättsfall.

Under åberopande av § 36 RF:n yrkade en kamrerare i

fångvårdsstyrelsen i en år 1896 av honom mot kronan anhängiggjord rättegång att i stället för honom av statsmakterna tillerkänd
pension få komma i åtnjutande av till tjänsten hörande löneförmåner jämte ränta å förfallna och oguldna lönebelopp. Käromålet
gillades i hovrätten och högsta domstolen.

1

År 1910 uttog en av

samma styrelse konstituerad och förordnad men sedermera å indraghingsstat'förflyttad tjänsteman stämning å kronan, enär i anledning
av en vid 1907 års riksdag avgiven proposition riksdagen från hans
avlöningsförmåner avdragit ett mot tjänstgöringspenningarna svarande belopp. Klagandens talan o m vederlag för dessa tjänstgöringspenningar jämte ränta härå bifölls i alla instanser.

2

Det lärer icke

kunna antagas, att grundlagsstiftarna avsett att med grundlagsskydd,
gällande även mot angrepp av konung och riksdag, hägna endast
den »välfärd», som utgjordes av tjänstemännens rätt till innehavande
ämbeten och tjänster och ej andra »förvärvade rättigheter», t. ex. en
bondes rätt till sitt hemman. Ett sådant antagande är orimligt.
Redan i landslagarnas konungabalk förekommo bestämmelser
o m konungens skyldighet att sörja för rättens förverkligande. Sålunda
stadgades i fjärde art. av Kristoffers landslag, bl. a., att konungen
skulle »alla räthviso o c sannind styrkia, älsca o c göma o c alla vrangviso oc osannindh oc allan oräth nidher tryckia både meth räth oc
könungsliko välde sino». Han skulle vidare »trygger oc troen vara
allom almoga sinom, sva at han scal engenfathigan eller rikan forderfva a lif eller limi, utan han är laghlica forvunnen oc dömder
epter Sverikis scrifnom laghom». Han skulle ej »nokraledis nokot
gotz fast

eller löst af nokrom taka eller afherida lata, utan epter

laghum eller lagha d o m o m » .

3

Paragraf 16 i 1809 års RF motsvarades

av § 2 i RF:na av åren 1719, 1720 och 1772. I § 2 av 1720 års RF —
med vilken § 2 i 1719 års RF i det hela var likalydande

stadga-

1

Se N. J. A. I' år 1899 nr 74.

2

Se N. J. A. I år 1910 nr 108.
Se H i l d e b r a n d , E., Sveriges regeringsformer, Stockholm 1891, sid. 270.

8
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des bl. a.: »Kongl. Maj:t tillhörer lag,, rätt och sanning att styrka,
älska och gömma, men vrångvisa och orätt förbjuda, avskaffa och
1

nedertrycka, ingen fördärva till liv och ära, lem och välfärd, utan
han vare lagligen förvunnen- och dömder, ej heller något gods, löst
eller fast, någon avhända eller avhända låta utan efter lag och föregången laga dom, försvara, freda och frälsa den, som med späkt och
med lagom vill leva, men näpsa, aga och straffa den ostyriga och
vrångvisa. Så äger ock Kongl. Maj:t med råds råde i alle mål sanning
utleta, —.
hjälpa

och vid dess konungsliga revision upptaga samt av-

de besvär, vilka emot överrätternes domar efter de därom

gjorde förordningar komma att andragas, så att lag och rätt oväldugt
niå skippas och all rättvisa såsom den andra grundvalen till rikets
vältrevnad, styrka och upprätthållande befordras* men. ingen olag
över rätt lag gånga.» I nämnda stadganden i vad de avsågo äganderättsskyddet skulle man möjligen kunna finna en viss dualism mellan å ena sidan förbudet för konungen att fördärva någon till hans
»välfärd, utan han vare lagligen förvunnen och dömder», vilket uttryck tydligen syftade på att personen blivit i brottmål dömd att tåla
ingreppet i fråga, och å andra sidan förbudet för konungen att avhända eller avhända låta någon något gods »utan efter lag och föregången laga dom», något som även. möjligen kunde synas avse att
personen ifråga utan att hava blivit förvunnen till något brott ålagts
att utgiva egendom. Måhända underlättade denna kanske mera skenbara än verkliga dualism de under frihetstiden förekommande olagliga ingrepp i äganderätten, vilka föranledde Gustaf III och hans rådgivare att giva motsvarande stadgande i 1772 års RF, § 2, följande lydelse: »Konungen äger styra rike sino, som Sveriges lag säger, han och
ingen annan, rätt och sanning styrka, älska och gömma, men vrångvisa och orätt förbjuda,, avskaffa och nedertrycka; ingen fördärva
till liv och ära, lem och välfärd, utan han lagligen förvunnen och
dömder är, och ingen avhända eller avhända låta något gods, löst
eller fast,

utan laga d o m och rannsakning samt styra riket efter

konungabalken, landslagen och denna regeringsform.»
23

den

Sedermera,

19

/ e 1786, infördes med konungens den / c s. å. lämnade sam-

tycke i riksdagsbeslutet

den förklaring

av ordet

»välfärd»,

att

därunder även skulle inbegripas innehavande ämbete och tjänst, »så
1

I 1719 års RF: »till liv och lem.»

. .
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att ingen ämbets- eller tjänsteman så-av .militär- som av civil- och
ecklesiastikstaten, får, utan laga rannsakning och dom vid behörig
domstol, från ämbetet eller tjänsten avsättas; de uti regeringsformen
särskilt stadgade förtroendetjänster,

beställningar och commissioner

härifrån undantagne; ävensom med uppbördsmäns tjänster förhålles
efter vad särskilt förordnat är». Vidare må anmärkas, att i § 39
samma grundlag stadgades, bl. a., att »ingen olag skall gå över rätt
lag eller undersåtares frihet och konungens rättigheter bliva vanskötta och undertryckta, utan var och en åtnjute sina lagliga rättigheter och välfångne privilegier». I 1789 års FSA förklarade Kungl.
Maj:t sig vilja bl. a. »ingen fördärva till liv, ära, lem och gods, innan
han varder lagligen förvunnen och vid behörig domstol dömd». Detta
innebar tydligen detsamma som förbudet i § 2 av 1772 års RF för
konungen att fördärva någon till liv och ära, lem och välfärd, då
FSA:n uppenbarligen icke avsåg att i detta avseende upphäva RF:n.
Mot § 2 i 1772 års RF svarande stadgande — i vad det avsåg eller berörde

äganderättsskyddet

—

i

Håkansonska

grundlagsförslaget

14 § — och i 1809 års RF § 16 — hade följande lydelse: »Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt
hindra och förbjuda, ingen fördärva eller fördärva låta till liv, ära,
personlig frihet och välfärd, utan han lagligen förvunnen och dömd
är, och ingen avhända eller avhända låta något gods, löst eller fast,
utan rannsakning och dom, i den ordning Sveriges lag och laga stadgar föreskriva; ingens

- -—en var bliva dömd av den domstol,

varunder han rätteligen hörer och lyder.»
Rörande tolkningen av ifrågavarande skyddsbestämmelser hava
meningarna varit synnerligen delade; och lämnas härmed en redogörelse för de olika åsikter i detta avseende som gjort sig gällande
hos olika författare på området.
Reuterskiöld

1

menade, att paragrafen i själva verket ej före-

skreve annat än att könungen skulle i den ordning grundlag medgåve
hålla sträng och vaksam hand däröver, att ej blott rättsskipningen utan
över huvud hela den offentliga förvaltningen med full oväld handhades och utan avbrott stadigt fortginge å de banor och på det sätt,
som Sveriges gällande lag och författningar utstakat. Däremot kunde
1

Vår Regeringsforms Magna Charta i Statsvetenskaplig tidskrift 1899, sid.
283, 284, jfr Sveriges Grundlagar m. m., Uppsala 1924—26.
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man ej säga att paragrafen själv stadgat några bestämda principer
för lagstiftningen eller utstakat några vissa gränser, över. vilka denna
icke finge gå vid reglerandet av individens rättsställning i förhållande
till andra individer eller till. samhället. Tvärtom hänvisade §:n i fråga
om materiella normer för. det samhälleliga rättstillstånd, som den
ålade konungen att upprätthålla, till något utom sig, nämligen till
den faktiska lagstiftningen, sådan denna i varje tid och vid varje särskilt tillfälle verkligen vore och gällde; det vore denna konkreta rätt,
som konungen skulle skydda och förverkliga, ej några abstrakta
rättsprinciper ur grundlagen, som endast förbjudit.allt stiftande av lex
in casu. — Ordet välfärd hade jämlikt 1.786 års förklaring avseende
å innehavande ämbete eller tjänst med vissa undantag men dessutom
å allt, som möjligen kunde innefattas under ifrågavarande uttryck.
1

Senare har R. framhållit, att konungen måste vid utövningen av
sin grundlagsenliga ekonomiska lagstiftningsmakt taga hänsyn till
bestående rättsförhållanden och icke på sådant sätt ingripa ändrande
i dessa, att därigenom brötes någon av de principer, som genom
grundlag eller politisk sedvanerätt fastslagits såsom normerande för
statsmaktens förhållande till de enskilda statsborgarne i deras enskilda verksamhet. Sådana principer-funnes ock. I RF:s § 16 stadgades sålunda bland annat, att konungen borde ingen fördärva eller
fördärva låta till liv,, ära, personlig frihet och välfärd, utan han lagligen förvunnen och dömd vore, och ingen avhända eller avhända låta
något gods, löst eller fast, utan rannsakning och dom, i den ordning
Sveriges lag och laga stadgar föreskreve. Omedelbart kunde visserligen dessa satser icke äga tillämpning å det då föreliggande spörsmålet. Men medelbart ägde stadgandet dock sin betydelse, enär detsamma icke fullständigt, utan blott endels '-— i de punkter, där erfarenheten 1809 givit vid handen önskvärdheten av ett dylikt stadgande — uttryckte en allmän svensk rättsgrundsats, nämligen den,
att allmänt och enskilt skulle hållas strängt åtskils och staten icke
gent emot de enskilde begagna sin faktiska makthöghet på ett sätt,
som bragte dem skada i privaträttslig mening utan att nödtvång i ett
' I utlåtande angående statens rätt att föreskriva upphörande med lagligen
bedriven näring. Tryckt såsom bilaga till en reservation i det av särskilt utsedda
sakkunniga den 2 september 1911 avgivna Betänkande och förslag angående
reglering av tobaksbeskattningen, Del I, sid. 354 ff.
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eller annat hänseende förelåge eller i allt fall ersättning lämnades
för det, som möjligen av statsskäl måste förloras.
Att § 16 endast vore riktad mot konungen såsom innehavare av
den exekutiva makten stödde R. på följande grunder: I § 2 av 1719
och 1720 års regeringsformer hette det: »sd att lag och rätt oväldugt
må skippas och all rättvisa såsom den andra grundvalen till rikets
vältrevnad, styrka och upprätthållande»

(den första var nämligen

enighet i religionen) »befordras, men ingen olag över rätt lag gånga».
Dessa slutord förekommo visserligen ej i 1772 års RF § 2, men meningen hade i alla fall varit densamma, något som för övrigt även
antyddes

av sammanhanget,

i det att lagrummet handlade o m

konungs rätt att. »styra rike sino». Syftet förändrades icke heller i
1809 års RF, såsom redan framginge av ordalagens bibehållna .urgamla form och av paragrafens plats i den avdelning av grundlagen,
som till föremål hade konungens'och regeringens allmänna styrande
verksamhet under lagens herravälde, men ej för lags stiftande eller
fastställande av lags innehåll.

Härmed förnekades icke:att i den

16:de §:n och dess tillvaro.låge, så vitt därigenom »rättvisan» förklarats vara en grundval för rikets »vältrevnad, styrka och.upprätthållande», även de lege ferenda en indirekt maning,-men intet bud
till statens lagstiftande organ att i . lagstiftningspolitiken tillämpa
och genomföra samma principer. Detta vore dock något helt annat
än ett stadfästande a priori av vissa rättigheter, vilka aldrig skulle
kunna rubbas av lagstiftningen, men av vilka denna med nödvändighet måste själv modifieras. Den 16:de §:ns grundsatser vore alltså rättssatser blott för lagskiphingen och överhuvud för styrelsen
under och enligt de gällande lagarna. .
Aschehoug,

1

Ernberg,

2

3

Malmgren, Herlitz,* Appelberg,

5

Strahl"

1

Den nordiske Statsret i Nordisk Retsencyklopsedi, Bd 1, Khvn 1883, sid. 384
och 403.
Om expropriation, Lund 1903, sid. 30, 39, 45.
Sveriges Grundlagar, tredje upplagan, Sthlm 1937, sid. 29—30, samt Sveriges Författning, fjärde häftet, Malmö 1941, sid. 228 ff., jfr även tredje häftet,
Malmö 1936, sid. 70, 71.
2

s

4

Om lagstiftning genom samfällda beslut av konung och riksdag, III, sid.
416, 417; jfr sid. 422 ff. och 434 ff.
I anmälan i Svensk Juristtidning år 1932, sid. 30, av Herlitz' ovannämnda
arbete.
Fyra cxpropriationsrättsligå uppsatser, Uppsala 1926, sid. 80 ff., samt Om
5

6
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2

samt, i viss utsträckning, Fahlbeck och Stjernberg hava, de flesta av
dem utan utförligare motivering, anslutit sig till uppfattningen, att
den rättsliga genomförBarheten av vissa ifrågasatta åtgärder beträffande den
allmänna pensionsförsäkringen, tryckt såsom bilaga till Pensionsförsäkringskommitténs betänkande med.förslag rörande revision av den allmänna pensionsförsäkringen, Sthlm 1934, sid. 335 ff.
1

Regeringsformen i historisk belysning, Sthlm 1910, sid. 66 ff.

2

Om de nutida rättsliga garantierna för medborgarfrihet och rättssäkerhet
i Statsvetenskaplig Tidskrift 1921, sid. 9. Det har anmärkts av Sune .Holm
i en uppsats, Utredning angående 16 § regeringsformen, tryckt, såsom bilaga 2
till det äv särskilda inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga år 1941
avgivna betänkande med förslag till ändrad lydelse av § 16 regeringsformen,
ätt även A. G. Silverstolpe varit av samma mening. Detta torde knappast vara
riktigt.
I sitt lilla år 1812 utgivna arbete Försök till utveckling av grunderna för
svenska regeringssättet, sid. 36, 37, yttrar S.: »Anmärkom att genom ordvändningen
av 16 §
— är det Konungen; som lagstiftaren formligen förbjuder att förnärma eller låta förnärma någon i. de där uppräknade rättigheter; varav någon
torde vilja sluta, att han stadgat detta förbud endast för Regeringen och för dess
Tjänare, och att han icke ihågkommit de kränkningar av dessa rättigheter, som
kunde komma från National-Representationen, eller från mängden äv Enskilte.
Sådant är likväl icke. förhållandet. I avseende, på Standerne är stadgat i § 90
Reg.Form., att varken under deras eller deras Utskotts överläggningar och
prövning må (uti något annat fall eller på något annat sätt än denna Grundlag
bokstavligen föreskriver, se § § 66, 72, 101, 103, 106, 107) komma frågor om
Ämbets- och Tjänstemäns till- och avsättande; Regerings- och Domare-Makternas
beslut, resolutioner och utslag; enskilde Medborgares och Corporationers förhållanden, eller verkställigheten av någon Lag, Författning eller Inrättning. Då
dessa Constitutionens stadgandet! ovillkorligen förbjuda Riksens Ständer att befatta sig med någon verkställighetsåtgärd, och även med någon Medborgare eller
Corporation, som skulle, kunna vara föremålet för sådane åtgärder (utom i de
fall, som äro utsatta i Constitutionen) och då den sålunda betager dem tillfället
att kränka Medborgarnes rättigheter, äro Riksens Ständer icke ställda i belägenhet att behöva de uttryckliga förbud, som i § 16 Reg.Form. innefattas; och
det är dessutom klart, vid jämnförelsen av dessa bägge Myndigheters organisation, att som den Styrande Myndighetenär ensam i besittning av Statens activa
krafter, är densamma ock den enda som i detta avseende behöver fruktas.»
Här. utsäger S. bl. a. att orsaken till att förbudet i § 16 är riktat mot konungen
och icke tillika mot. ständerna vore den att ett dylikt förbud vore obehövligt,
enär konstitutionen beloge ständerna tillfället att kränka medborgarnas rättigheter och enär den styrande makten vore i besittning av statens aktiva krafter
samt den enda som i detta avseende behövde fruktas. Till styrelsemaktens aktiva
uppgifter hörde även att fatta beslut om att utfärda lagar eller författningar —
antingen riksdagen hade medbeslutanderätt i fråga om dessa lagar eller författningar eller ej. Varken direkt.eller indirekt lärer .det framgå av Silverstolpes
arbete, att han ansett, att konungen vid detta aktiva lagstiftningsarbete vore
fritagen från den honom enligt ordalydelsen i § 16- åliggande skyldigheten att
;
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avhändelseförbudet i grundlagen huvudsakligen endast utgjorde ett
mot konungen riktat förbud och sålunda inskränkte blott hans makt,
icke däremot den honom med riksdagen tillkommande lagstiftningsmakten. Alla dessa utom tre av dem hava ansett konungen obunden
av .förbudet även ifråga om den lagstiftningsbefogenhet, som tillkomme honom enligt § 89 RF:n. Två — Fahlbeck och St Jernberg —
hava uttalat sig mera obestämt ifråga o m förbudets verkan beträffande
konungens sistnämnda

lagstiftningsmakt; endast en — Aschehoug

— har klart uttalat sig för konungens bundenhet i samma hänseende.

1

Malmgren och Herlitz hava ansett att alla övriga förbud i §:n utom
det som hade avseende å religionsfrihetens princip likaledes icke berörde den lagstiftning, som konungen ägde utöva med riksdagen.
Sistnämnda förbud vore enligt H e r l i t z en nyhet, som under påtagligt
intryck av internationella strömningar tillkommit 1809; enligt M a l m g r e n hade paragrafen positivt uttalat sig för religionsfrihetens princip och bemyndigat Kungl. Maj:t att sörja för dess genomförande.
Att förbudet ej riktades mot den makt, konungen i övrigt ägde att
själv eller med riksdagen stifta lag.stödde Malmgren i likhet med
Reuterskiöld bl. a. på lagrummets formulering och dess historiska
ursprung.

Lagrummet ville inskärpa, att intet ingrepp i äganderät-

ten från myndighets sida finge äga rum utan stöd av lag och iakttagande av det förfarande som lagen föreskreve. Det ville även här
hävda konungens plikt till laglikmätigt handlande.
2

bure det icke direktiv för lagstiftningen,

Däremot inne-

så att det skulle utsäga, att

lagar om ingrepp i den enskildes äganderätt måste stiftas av konung
och riksdag samfällt. Något sådant kunde icke sägas ligga i uttrycket
»lag och laga stadgar», vilket också omfattade ekonomisk lagstiftning. F a h l b e c k ansåg att paragrafen, »denna svenska Magna Charta,
såsom den stundom ehuru ej fiillt riktigt kallats», innehölle blott
ej lämna sin medverkan till tillkomsten av en lag eller författning, som kunde
möjliggöra kränkning av det den enskilde enligt samma paragraf tillkommande
rättsskydd. Det synes sålunda förhastat att hänföra S. till de författare som
ansåge att § 16 bunde konungen endast i dennes egenskap av innehavare av den
exekutiva makten.
Enligt H o l m , a. a. sid. 88, skulle även Rydin gjort gällande samma mening som Aschehoug; detta torde vara oriktigt.
1

2

Sålunda innebure enligt M a l m g r e n formuleringen av stadgandet i § 16
icke ett förbud mot stiftande av en lag, som exempelvis medgåve alkoholisters
omhändertagande för internering; se Sveriges Författning, IV:e häftet, sid. 228.
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rättigheter,

såsom pressfrihet, församlingsfrihet m. m . Skyddsbestämmelserna
åter kunde sammanfattas till det enda budet, att ingen svensk man
finge av konungen eller hans ämbetsmän annorlunda behandlas och
dömas än i den ordning, Sveriges- lag och laga stadgar föreskreve.
Av detta uttalande framgår ej med bestämdhet, huruvida enligt F:s
uppfattning stadgandet innebure eller icke innebure en begränsning
av konungens lagstiftningsmakt jämlikt § 89 RF:n. St J e r n b e r g ansåg icke genom avhändelseförbudet i § 16 RF:n något hinder vara
lagt för varjehanda lagstiftning angående expropriation, ej ens för en
sådan, som underkände varje slags ersättningsanspråk för dem,, mot
vilka expropriationen riktades.

Stadgandet angående detta förbud

innehölle »enligt en riktig tolkning» närmast endast en inskränkning i regeringsmyndighetens befogenheter men den uppdroge icke
några gränser för den av konung och riksdag samfällt utövade lagstiftningsmaktens befogenhet att göra intrång i en svensk medborgares rättssfär.

Genom lagstadgandet vore emellertid uteslutet

att

ens den högsta lagstiftande makten rättsligen skulle kunna genom
ett beslut för visst enskilt fall, en lex specialis, beröva en svensk medborgare dennes egendom. Emellertid framhåller Stjernberg, ätt en
viss osäkerhet vidlådde grundlagsstadgandet med hänsyn till konungens självständiga ekonomiska lagstiftningsmakt, då »det i kraft härav är möjligt, att intrång i den medborgerliga rörelsefriheten kunna
göras på grund av dylik lagstiftning». För S t r a h l syntes en närmare
granskning av ordalydelsen av § 16 visa, att någon allmän regel mot
avhändande icke vore uttalad i lagtexten.

Paragrafen vore enligt

ordalagen riktad allenast mot konungen men lade icke något hinder
för konung och riksdag att genom gemensamt stiftad lag av allmän
tillämplighet stadga avhändelse, och efter sin ordalydelse skulle §:n
såsom tillhörande grundlag tolkas. En undersökning av stadgandets
tillkomst torde göra det nästan säkert att en allmän regel mot avhändande icke kunde inläggas i lagrummet.

Varken landslagens

konungaed eller de senare stadganden, som voro paragrafens föregångare, riktade enligt sin lydelse förbud mot annan än konungen.
Det vore tydligt, att stadgandet i grundlagarna av åren 1719 och 1720
rörande förbud för konungen att avhända någon något gods ej hade
avseende å lagstiftning i vilken riksdagen deltoge. Anledningen till
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att uttrycket utan efter lag och föregången laga dom i. 1712 års RF
ändrats till »utan laga dom och rannsakning» torde yara okänd. I
nuvarande RF § 16 .hade ett uttryck syftande på avhändelse enligt
lag åter influtit.
ordalagen

Det syntes för djärvt, att av de skiftningar, som

i den ifrågavarande bestämmelsen i de särskilda rege-

ringsformerna undergått,, sluta att densamma i dess nuvarande lydelse skulle rikta sig även mot avhändelse enligt en av konungen och
riksdagen gemensamt stiftad lag.

Bestämmelsens placering i rege-

ringsformen bland stadgandena o m konungen talade också för att
densamma syftade mot konungens åtgärder. En granskning, av .ordalagen i .§ 16 gåve vid;handen, att §:n, o m det ifrågavarande stadgandet riktade sig ej blott mot konungen utan även mot riksdagen, icke
innehölle. något om de begränsningar däri, som rimligen i så fall
måste antagas.

För en sådan, begränsning av stadgandets innebörd,

att avhändelse mot ersättning icke skulle strida mot detsamma, gåve
paragrafens Ordalydelse intet stöd. En konsekvens av uppfattningen
att stadgandet vore riktat icke blott mot konungen utan även mot
konungen.och riksdagen syntes vara, att i RF:n icke skulle finnas
något förbud för -konungen att utan stöd av lag beröva medborgare
deras.egendom, för så vitt ersättning för det.tâgna gåves. En sådan
konsekvens stämde emellertid illa med paragrafens ordalag och passade ej heller till dess historiska rötter. Det anförda. syntes • enligt
Strahl giva till resultat, att stadgandet o m avhändelse i § 16 RF:n
finge anses riktat.mot konungen och att det icke lade hinder i vägen
för avhändelse .med stöd av ett gemensamt beslut av konung och
riksdag med allmän räckvidd. Emellertid hänvisade Strahl (sid. 339)
till »grundsatser för lagstiftningsarbetet från synpunkten av det lämpliga och skäliga» och menade (sid. 344), att insikten o m »rättssäkerhetsbehovet» vore,ett både säkrare och smidigare skydd för äganderätt och andra rättigheter mot övergrepp genom lagstiftning, än sådana grundlagsstadganden, som i andra länder givits i dylikt syfte.
Till meningen att stadgandet riktade.sig mot konungen även då
han hade att med riksdagen stifta lag hava anslutit sig Rydin, Nau1

2

3

mann, Kjellén, Staaff, Sundberg, Hermanson, Staël von.Holstein och
£

Sveriges statsförfattningsrätt, Tredje bandet, Sthlm 1881—1883, sid. 42.
Om den svenska grundlagens anda. Rättspsykologisk undersökning, Göteborg 1897.
2

3

II:a Kammarens prot. nr 60 sid. 48 är 1915.
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Holm. R y d i n s åsikter på området torde framgå av vad som anföres
å sid. 329, 330.

Enligt N a u m a n n vore staten förbunden ej alle-

nast att försvara medborgarens äganderätt mot enskilda personers
angrepp utan även själv avhålla sig från sådana. K j e l l é n har framhållit att den verklige lagstiftaren vore konungen, som sanktionerade
och promulgerade lagen; i 16 § framställdes statsmaktens begränsning som en inskränkning i konungens makt. Vid en remissdebatt i
andra kammaren vid 1915 års riksdag yttrade K a r l S t a a f f bl. a.,
ätt man någon gång försökt hävda, att § 16 icke skulle få fattas såsom uppställande utav bestämda och ovillkorliga principer för lagstiftningen, utan att den blott skulle innebära, att konungen vore
förbjuden att göra det, som här vore uppräknat, ensam och utan den
andra statsmaktens bifall. Många skäl kunde emellertid anföras emot
en sådan tolkning; och åberopade talaren endast ett. Sextonde paragrafen i RF:n vore sammansatt av flera olika ingredienser — så att
säga. Dels hade däri upptagits vissa gamla stadganden, som i våra
forna grundlagar eller grundlagsartade bestämmelser på skilda ställen förekommit, dels hade alldeles nya tillsatser infogats. Så hade
det hela sammanförts till vad som i viss mån kunde kallas för en
svensk »rättighetsförklaring» — en förklaring o m de mänskliga och
medborgerliga rättigheterna. Det vore otvivelaktigt, att 1809 års män
rönt påverkan av de rättighetsförklaringar,
vanliga.

Dessa rättighetsförklaringar

som då för tiden voro

avsågo emellertid

icke att

skydda emot den eller den statsmakten, utan de avsågo att utan vidare
uppdraga eh gräns mot statsmakten såsom sådan, utöver vilken den
icke finge ingripa på de mänskliga och medborgerliga rättigheternas
område.

Sundberg

erinrade i ett anförande vid nordiska jurist-

mötet i Helsingfors 1937 till en början o m vad Silverstolpe bl. a. yttrat o m orsaken varför förbudet i grundlagen endast riktades mot
konungen, samt tillade, att med den lydelse stadgandet fått sloge det
slint i partiväldets

tid, där en regering med sin majoritet kunde

genomdriva sin vilja. Enligt sin lydelse utgjorde sålunda §-16 ej något
värn för medborgaren mot staten. Ett sådant yärn finge man ej heller
söka bakom »den svenska lagstiftningens oskrivna grundprinciper»
eller något dylikt, såsom man stundom gjort, utan däri, att man antoge, att stadgandet i § 16 RF:n borde analogivis gälla förhållandet
mellan medborgaren och staten överhuvud. I ett samhälle med parti-
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politiska, parlamentariskt förankrade regeringar, där dualismen mellan styrande och lagstiftande makt försvunnit, vore en sådan, analogi
uppenbarligen

också- nödvändig, o m grundlagsstadgandet

kunna fylla vad därmed åsyftats.

skulle

Paragrafen uppställde rättssäker-

hetens princip eller m. a. o. regeln o m bestående rättsställningars
respekterande.

Detta vore innebörden av orden att rätt skulle be-

fordras, orätt hindras, ingen fördärvas till sin välfärd Och av avhändelseförbudet. Uttrycket »något gods, löst eller fast» borde innefatta
varje ekonomiskt värde, som någon med rätta besutte; ville man begränsa ordens innebörd att endast avse formliga rättigheter, mötte
uttrycket »välfärd». Historiskt avsåge detta uttryck, som egentligen
innefattade allt, som bidroge till andligt, fysiskt eller ekonomiskt
välbefinnande, närmast innehavande ämbete och tjänst, vilka icke
uppfattades som rättigheter av angivet slag, men vars innehav uppenbarligen hade ekonomiskt värde.

Detta visade, att

paragrafen

även avsåge annat ärt formliga rättigheter och sålunda borde omfatta
bestående rättsställningar av ekonomiskt värde överhuvud. Skyddet,
som § 16 gåve, vore icke absolut. Stadgandet själv hänvisade till välfärdens fördärvande för den som »lagligen förvunnen och dömd är»
och egendomsförlust efter »rannsakning och dom».
tades givetvis ett straffprocessuellt förfarande.

Härmed åsyf-

Ätt extendera orden

att även avse tillämpning av andra lagregler av allmän räckvidd vore
en tolkning, vartill varken texten eller dess historia lämnade något
stöd. Andra stadganden i RF:n, bl. a. § 74, förutsatte ett handlande
från statens sida, som innebure en egendomsavhändelse.

Däremot

förekomnle icke i grundlagen någon föreskrift o m expropriationsrätten. I lagkommitténs förslag till allmän civillag funnos bestämmelser o m expropriation till vissa allmänna behov. I dessa fall var
ägaren pliktig att avstå vad av hans egendom för ändamålet fordrades; han finge dock härför åtnjuta full ersättning. Vid denna tid
måste innebörden av § 16 varit levande. Förhållandet torde därför
icke kunna förklaras annorlunda, än att ett avstående av egendom i
enlighet med given lag icke uppfattades såsom ett avhändande, när
Q

full ersättning gavs. Om lagen gåves av Kungl. Maj:t ensam eller av
båda statsmakterna gemensamt gjorde härvid ingen skillnad. Både
1845 och 1866 års expropriationsförordningar gåvOs nämligen av
Kungl..Maj:t som ekonomiska författningar.
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här den uppfattningen, att bestämmelserna i § 16 RF:n .

principiellt binda konungen under alla förhållanden, sålunda även
då denne har att jämte riksdagen stifta lag, allt naturligen i den utsträckning dessa bestämmelser överhuvud äro gällande.

Emellertid

vore avhändelseförbudet i paragrafen fristående från förbudet för
konungen att fördärva någon till liv, ära, personlig frihet och välfärd.

Ordet

»välfärd»

i sistnämnda förbud, i vilket uttryck enligt

1786 års förklaring »även» skulle innefattas innehavande ämbete och
tjänst, måste, på grund av Ordet »även» och då förbudet mot avsättning upptagits i en särskild paragraf, avse annat och, mera än skydd
för en innehavd tjänst, vartill vederbörande enligt äldre uppfattning
ansågs hava en med äganderätten på sätt och vis jämförlig rätt. En
ganska likartad rätt förelåge under skråväsendets tid före näringsfrihetens införande även för utövare av sådana borgerliga yrken,
som icke numera betraktades såsom statliga men där gränsen förr
var mera flytande än nu. Ordet »välfärd» i § 16 kunde därför tänkas
syfta på yrkesrättigheter över huvud taget, varav en del särskilt skyddats i § 36 RF:n. — Förbudet för konungen att fördärva någon till
liv etc. finge icke ske, utan att vederbörande vore »lagligen förvunnen och dömd».

FörvUnnen »betydde överbevisad o m brott»;

»lagligen» innebure att såväl domstolsförfarandet skulle vara reglerat i enlighet med lag som själva domen skulle stödja sig på lag.
I avhändelseförbudet förstods med gods egendom över huvud taget.
Ordet »rannsakning» i detta förbud kunde i analogi med dess förekomst i olika stadganden i RB:n av 1734 års lag betyda även annat
än rättegång i brottmål, nämligen undersökning över huvud taget;
och ordet »dom» kunde avse dom, avkunnad icke blott av domstol
utan även av administrativ myndighet.

Inlade man i orden »rann-

sakning och dom» en snävare innebörd än den sist angivna, uppkomme en motsättning mellan grundlag och allmän lag under det
gustavianska

statsskicket

samt under

tiden omkring och närmast

efter antagande av 1809 års RF. Ty då medgavs i 25 kap. 1 § BB:n
expropriation av enskild jord utan ersättning, ehuru visserligen i
begränsad omfattning och då det rörde sig o m mindre värdefull jord
(annan jord än åker och äng). Bestämmelsen o m avhändelseförbudet
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