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Abstract   
 

Title: “Abstract norm control - a comparative legal study of the Swedish Council on 

Legislation and the German Constitutional Court's application of the abstract norm control.” 

 

Authors: Rukiye Sari and Rania El Sayed 

The scope of this thesis in public law discussed the abstract judicial review in Sweden and 

Germany, which is practiced by a specified organ. In Sweden, the abstract judicial review is 

practiced by the Council on Legislation, and in Germany by the German Federal 

Constitutional Court. 

This study focuses on how the Swedish Council on Legislation and the German Constitutional 

Court differ in the practice of the abstract norm control. Moreover, a theoretical discussion is 

applied to regarding whether the Swedish justice system is in need of setting up a 

constitutional court or whether the Swedish Council on Legislation should be in a stronger 

position. 

Throughout this study, we concluded that the Swedish legal system is not in need to establish 

a Constitutional Court or another organ for the maintenance of an adequate standard norm 

control in Sweden. 

To this end, we suggest that the abstract norm control in Sweden by the law's compatibility 

with the constitution should be strong, but that there may be reason to further strengthen the 

review of the Council on Legislation. For instance, enhancing the investigation could be done 

by creating a legal secretariat and subsequently emphasizing the council’s independence from 

the parliament and government. By reinforcing the council with legal expertise, such as 

linking draftsmen to the council, can thus make the council’s opinion legally binding. 

 

 

  

 

Keywords: Public law, norm control, abstract judicial preview, Council on Legislation, 

Federal German Constitutional Court.  
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Sammanfattning 

Denna studie i offentlig rätt diskuterar den abstrakta normprövningen i Sverige och Tyskland 

som utövas av ett specificerat organ.  I Sverige utövas den abstrakta normprövningen av 

lagrådet och i Tyskland av den federala tyska författningsdomstolen. Uppsatsen fokuserar på 

hur det svenska lagrådet och den tyska författningsdomstolen skiljer sig åt vid utövning av 

den abstrakta normkontrollen. Slutligen appliceras den teoretiska diskussionen om det 

svenska rättssystemet är i behov av att inrätta en författningsdomstol eller om det svenska 

lagrådet bör få en starkare ställning. 

 

I denna uppsats har vi under analysens gång kommit fram till att det svenska rättssystemet 

inte är i behov av att inrätta en författningsdomstol. Vi anser istället att den abstrakta 

normkontrollen i Sverige av lagars förenlighet med konstitutionen ska vara fortsatt stark men 

att det kan finnas skäl att ytterligare förstärka lagrådets granskning. Exempel på förstärkning 

av lagrådets granskning kan vara att lagrådets yttranden blir bindande för regeringen men 

även att lagrådets kansli förstärks med juridisk kompetens, exempelvis genom att en eller 

flera föredragande knyts dit. Principiellt skulle inrättandet av ett eget juridiskt kansli markera 

lagrådets självständighet i förhållande till riksdag och regering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Offentlig rätt, normkontroll, abstrakt normprövning, lagrådet, federala tyska 

författningsdomstolen. 
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1. Inledning  

Under de senaste decennierna har frågan om det svenska rättssystemet ska inrätta en 

författningsdomstol tagits upp i den svenska konstitutionella debatten. Frågan har avfärdats 

med argument om att införandet av en författningsdomstol skulle vara främmande för den 

svenska rättstraditionen, med motiveringen att en sådan ordning skulle anses vara 

odemokratisk, då makt av politiska frågor överförs till ett icke-folkvalt organ.1   

 

I Sverige består det svenska normkontrollsystemet av en abstrakt normkontroll som sker 

genom lagrådets granskning av lagförslag vid förfrågan av regeringen och genom en konkret 

normkontroll som utgörs av domstolarna och andra offentliga organ. Den svenska 

normprövningen bygger på synsättet att föreskrifter ingår i ett hierarkiskt system med olika 

nivåer. Normprövningen går därmed ut på att en föreskrift på̊ lägre nivå prövas mot en 

föreskrift på högre nivå och att föreskriften på den högre nivån tar över om en konflikt skulle 

föreligga.2  

Till skillnad från Tyskland är normprövningen i Sverige inte förlagd till någon central 

institution. Exempel på̊ en sådan centralisering av normprövningsrätten är en 

författningsdomstol. Den tyska författningsdomstolen “Bundesverfassungsgericht” betraktas 

som en av de mest kraftfulla nationella författningsdomstolarna i världen med en bred 

befogenhetskatalog. Domstolen inrättades år 1949 med bakgrund i att skydda den tyska 

konstitutionen och i synnerhet de mänskliga fri- och rättigheterna.3 

I Sverige är det inte möjligt att väcka talan vid domstol och begära att domstolen ska upphäva 

en viss bestämmelse i en viss lag med hänvisning till att bestämmelsen strider mot en 

grundlagsbestämmelse. Det närmaste abstrakt normprövning man kommer inom det svenska 

rättssystemet är lagrådets förhandsgranskning av lagförslag.4  I Tyskland kan den tyska 

federala författningsdomstolen pröva abstrakt normprövning som sker på begäran av 

förbundsregeringen, en delstatsregering eller en tredjedel av förbundsdagens ledamöter och 

går ut på att, utan samband med en pågående tvist, bedöma förenligheten av lagar med 

grundlagen eller av delstatslag med federal lag.5 

                                                
1 Se Zetterquist, Ola. Lagrådet i går, i dag och i morgon – Häringesymposiet 2008. SvJT. 2009. s. 146. 
2 Se Motion 2015/16:2337.  
3 Se SOU 2007:85. Olika former av normkontroll. s. 151. 
4 Se Motion 2014/15:1362. 
5 Se art. 93 1 st. p. 2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, GG. 
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Uppsatsen analyserar den abstrakta normkontrollen mellan lagrådet och den tyska federala 

författningsdomstolen och söker besvara frågan om Sverige är i behov av att inrätta en 

författningsdomstol, eller om det svenska lagrådet bör få en starkare ställning?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva och jämföra innebörden av den abstrakta 

normkontrollen som i Sverige utövas av lagrådet och i Tyskland av författningsdomstolen. 

Vidare syftar uppsatsen till att undersöka om ett inrättande av en författningsdomstol i 

Sverige är önskvärd.  

 

1.3 Frågeställningar  

1. Vilka likheter och skillnader finns vid utövning av abstrakt normkontroll mellan det 

svenska lagrådet och den tyska federala författningsdomstolen?     

2. Är Sverige i behov av att inrätta en författningsdomstol, eller bör det svenska lagrådet få en 

starkare ställning? 

 

1.4 Metod och material    

Till denna studie kommer vi använda olika metoder för att genomföra analysen av den 

svenska och tyska rättsordningen samt för att utförligt studera normprövningsinstitutet i 

Tyskland och Sverige. Den rättsdogmatiska metoden tillämpas, vilken innebär att forskaren 

identifierar och analyserar gällande rätt utifrån rättskällorna. Rättskälleläran ger anvisning om 

vilka rättskällor som skall, bör och får beaktas. Syftet med metoden är därmed att fastställa 

gällande rätt.6  

För att genomföra studien och bearbeta den tyska och svenska rättsordningen inom 

uppsatsens område, fastställs den gällande rätten för att således jämföra rättsinstitutet i 

respektive rättsordning. Denna metod valdes då den var ändamålsenlig för att uppnå syftet 

med uppsatsen samt för att besvara frågeställningarna. 

Vidare kommer den rättshistoriska metoden att användas, som går ut på att förstå rättskällorna 

utifrån det historiska sammanhanget.7 Metoden används för att förstå utvecklingen av 

Tysklands och Sveriges abstrakta normprövningar, detta för att bidra till en överblick kring 

rättsinstitutets tillkomst och deras utveckling i den svenska och tyska rättsordningen. Detta är 
                                                
6 Se Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- ämne, material, metod och argumentation. uppl. 3.  
Norstedts Juridik AB. 2015. s. 36, 39, 43. 
7 Se Sandgren, Claes. 2015. s. 53.  
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av relevans för studien då ett historiskt perspektiv bidrar till en fördjupad förståelse av hur 

utvecklingen lett till dagens rättsordningar. 

Vidare används den komparativrättsliga metoden genom hela studien vilket innebär att det 

görs en komparation mellan två eller flera olika rättssystem med syfte att utröna deras likheter 

och skillnader.8 Denna metod används då den är av central betydelse för studien, vars mål är 

att fastställa och jämföra regelverket om tillämpning av den abstrakta normkontrollen i 

Sverige och Tyskland. För att en sådan komparativrättslig studie ska uppfylla sitt syfte måste 

de två jämförelseobjekten ha minst ett gemensamt drag eller nämnare. Kravet på en 

gemensam nämnare, så kallad ”tertium comparationis”, består i denna studie av en jämförelse 

mellan den abstrakta normkontrollen i Sverige och Tyskland.9 Utgångspunkten för den 

komparativrättsliga analysen är således att undersöka, jämföra och beskriva den abstrakta 

normkontrollen i Sverige och Tyskland. 

  

För den svenska delen kommer vi främst använda regeringsformen 8 kap. 20-22§§, vilken 

beskriver lagrådets befogenheter, sammansättning och verksamhet. Vidare kommer lagen om 

lagrådet tillämpas för att få en förstärkt beskrivning av det svenska lagrådet. För den tyska 

delen används artikel 93 och 94 i den tyska grundlagen ”Grundgestez” som reglerar den tyska 

författningsdomstolens befogenheter och sammansättning. 

 

För att få en ökad förståelse om den abstrakta normprövningens följder i praktiken 

sammanställs viss rättspraxis från både Sverige och Tyskland. Eftersom förarbeten är en 

funktionell rättskälla inom den tyska rätten togs ingen större hänsyn till tyska förarbeten. 

Svenska förarbeten har en stark ställning som rättskälla i Sverige och var därför till stor hjälp 

för förståelsen av gällande rätt. Förarbeten används även för att analysera syftet med den 

abstrakta normkontrollen i Sverige. Även doktrin används för att fastställa gällande 

rätt. Relevanta tidskrifter utgivna av Svensk Juristtidning används under studiens gång för att 

ge en bredare förståelse av gällande rätt samt för att anföra diskussioner under arbetets gång. 

 

  

                                                
8 Se Bogdan, Michael. Komparativ rättskunskap. uppl. 2. Norstedts Juridik AB. 2003. s. 18.  
9 Se Bogdan, Michael. 2003. s. 57. 
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1.5 Avgränsningar  

I denna studie har vi av utrymmes- och tidsskäl, valt att fokusera på den abstrakta 

normkontrollen av lagars grundlagsenlighet i det svenska och tyska rättssystemen. Vi har 

avgränsat oss från konkret normprövning för att det inte hör till uppsatsens område vi vill 

belysa. Vidare har ingen analys av andra länders normprövningssystem utöver det svenska 

och tyska inte behandlats under arbetets gång.  

Sveriges grundlagar är till grund för andra lagar och skapar därmed ramverket för hur det 

svenska samhället ska styras. För denna studie är Regeringsformen för svensk del av störst 

relevans då den innehåller de grundläggande bestämmelserna om lagrådets verksamhet, 

befogenheter och sammansättning. Övriga grundlagar tas således inte i beaktning. 

 

1.6 Terminologi 

Det finns i huvudsak två karaktärer av normprövning. Normprövningen kan bestå i en konkret 

och en abstrakt prövning. Den abstrakta normprövningen sker innan lagförslaget blivit en del 

av den ”gällande rätten” genom en förhandskontroll. Den konkreta normprövningen sker efter 

att en lag trätt i kraft i form av en efterhandskontroll. Syftet med normprövningen är att 

främja rättssäkerhet samt att förhindra olika former av maktmissbruk från statsmakten. 10   

För att ytterligare tydliggöra begreppens innebörd ges en förklaring av den använda 

terminologin nedan. 

Med begreppet abstrakt normkontroll avses i Sverige en prövning av lagförslags förenlighet 

med grundlag eller annan överordnad norm, utan att någon enskild är berörd och innan en 

bestämmelse trätt i kraft eller antagits.11  

I Tyskland existerar ingen preventiv normkontroll, vilket innebär att det saknas en kontroll av 

lagförslags grundlagsenlighet. Författningsdomstolen använder sig istället av de konkreta och 

abstrakta normprövningarna som efterhandskontroller. 12 Inom tysk rätt innebär abstrakt 

normprövning att prövning av en lags grundlagsenlighet sker utan samband till en bestämd 

rättstvist. 13 Syftet med den abstrakta normprövningen är att främja rättssäkerhet såtillvida att 

                                                
10 Se Åhman, Karin. Normprövning: Domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och 
europarätten 2000-2010. uppl. 1. Norstedts Juridik AB. 2011. s. 19. 
11 Se Thomas Bull, Fredrik Sterzel. Regeringsformen- en kommentar. uppl. 3. Studentlitteratur AB. 2015. s. 253.  
12 Se Nergelius, Joakim. Komparativ statsrätt. uppl. 8. Juristförlaget i Lund. 2012. s. 19. 
13 Se Nergelius, Joakim. 2012. s. 19. 
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en föreskrift i sin tillämpning inte får strida mot grundlagen eller annan överordnad 

rättsnorm.14 Prövningen avser att trygga lagars grundlagsenlighet och kvalitet i övrigt.  

 

1.7 Disposition   

I uppsatsens andra kapitel ges en introduktion av normprövningens innebörd, syfte och 

betydelse för att ge en överblick kring uppsatsens centrala område. Därefter följer en 

beskrivning av normprövningen i Sverige och Tyskland.  

 

I det tredje kapitlet redogörs för den konstitutionella utvecklingen och den nuvarande 

konstitutionen i Sverige och Tyskland i ett komparativrättsligt perspektiv, detta för att skildra 

de olikheter ur ett historiskt perspektiv för att öka förståelsen kring utvecklingen av de båda 

ländernas konstitutioner. Genom en historisk överblick kring ländernas konstitutionella 

utveckling kan skillnader och likheter i den nuvarande konstitutionen i respektive land 

jämföras. 

 

I det fjärde kapitlet behandlas det svenska lagrådets och den tyska federala 

författningsdomstolens utveckling i Sverige och Tyskland i ett komparativrättsligt perspektiv, 

detta för att skildra de olikheter ur ett historiskt perspektiv för att öka förståelsen kring 

utvecklingen av de båda ländernas konstitutioner.  

 

I det femte kapitlet redogörs för den abstrakta normkontrollen i Sverige och Tyskland. Här 

behandlas den abstrakta normkontrollen som utövas av det svenska lagrådet respektive den 

tyska författningsdomstolen, detta för att belysa skillnader och olikheter som finns vid 

utövning av abstrakt normprövning mellan det svenska lagrådet och den tyska federala 

författningsdomstolen.  Vidare refereras och analyseras ett antal rättsfall som har relevans i 

sammanhanget för att skildra hur den abstrakta normprövningen utövas i praktiken.   

 

I det sjätte kapitlet diskuteras om det svenska rättssystemet är i behov av att inrätta en 

författningsdomstol.  

 

Avslutningsvis, i det sjunde kapitlet, förs en diskussion utifrån studiens syfte och dess 

frågeställningar vilket leder till studiens slutsats. 

                                                
14 Se Åhman, Karin. 2011. s. 23. 
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2. Normprövning  
Studiens centrala tema berör Tysklands och Sveriges normprövning och detta avsnitt inleds 

därför med en kortare förklaring av begreppet normprövning, dess innebörd samt syfte för att 

öka förståelsen kring rättsinstitutet och dess tillämpning i svensk respektive tysk rätt. Vidare 

presenteras den formella och materiella normprövningen för att tydliggöra normprövningens 

funktion. Slutligen presenteras en sammanfattande översikt kring normprövningen i Sverige 

och Tyskland.  

 

Normprövning innebär dels en prövning av lagars och andra föreskrifters förenlighet med 

konstitutionella bestämmelser samt en prövning av lagars och andra föreskrifters förenlighet 

med normer av högre rang. Syftet med normprövningen är att främja rättssäkerheten samt 

förhindra olika former av maktmissbruk från statsmakten. 15  Ett ytterligare syfte med 

normprövning är att upprätthålla systematiken och förenligheten bland samtliga föreskrifter 

som finns i rättssystemet. I det nationella perspektivet är det grundlagarna som sätter måttet 

för innehållet i lägre rättsnormer, som exempelvis lagar och förordningar.16 

 

2.1. Något om materiell och formell normprövning  

Den materiella normprövningen innebär att en bestämmelses innehåll ska uppfylla de krav 

som ställs avseende rättssäkerheten. De materiella förutsättningarna för att en bestämmelse 

ska vara giltig kräver att det materiella innehållet är förenligt med överordnad rättsnorm och 

grundlag samt att dess utformning ska tillgodose syftet med bestämmelsen.17 Lagrådets 

yttrande ges stor påverkan på lagstiftningsprocessen, på lagens senare tillämpning i domstolar 

och för domstolarnas bedömning av de, med stöd av RF 11 kap. 14 §, bör underlåta att 

tillämpa lagen i fråga.18  

 

Den formella normprövningen har att göra med huruvida lagar kommit till på rätt sätt enligt 

den procedur som stadgas i RF.19 I RF framgår att riksdagen meddelar föreskrifter i form av 

lag och regeringen genom förordningar. Vidare kan föreskrifter meddelas av andra 

myndigheter efter bemyndigande av riksdagen och regeringen.20    

                                                
15 Se Åhman, Karin. 2011. s. 19. 
16 Se Åhman, Karin. 2011. s. 23. 
17 Se RF 8 kap. 22 §.  
18 Se Zetterquist, Ola. 2009. s. 142. 
19 Se RF 8 kap. 1 §. 
20 Se RF 8 kap. 1 §. 
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För att ett lagförslag ska antas krävs att både de materiella och formella förutsättningarna är 

uppfyllda. Det krävs således att en lag kommer till formellt på rätt sätt och att dess innehåll 

uppnår de materiella kraven. Med detta menas exempelvis att en författning inte ska kunna 

ges formen av en föreskrift från en förvaltningsmyndighet när det i verkligheten krävs att lag 

stiftas från riksdagen. 21  Traditionellt har Sverige stark förankring till den formella 

normprövningen, medan den materiella normprövningen är starkare förankrad i stater som 

exempelvis Tyskland.22 

 

2.2. Normprövningen i Sverige och Tyskland  

Vid normprövning kan man skilja mellan den abstrakta och den konkreta normkontrollen. 

Inom Sverige tillkommer den abstrakta normkontrollen innan lagförslaget blivit en del av den 

”gällande rätten” genom en förhandskontroll. Den konkreta normkontrollen sker efter att en 

lag trätt i kraft i form av en efterhandskontroll. 23  Som tidigare nämnts bygger 

normprövningen på synsättet att föreskrifter ingår i ett hierarkiskt system av olika nivåer.24 

Den rättsliga kontrollen av lagstiftaren sker förutom genom konkret normprövning också av 

lagrådet genom en så kallad abstrakt normkontroll, enligt vad som stadgas i 8 kap. 20-21§§.25  

Det svenska lagrådet har bland annat till uppgift att ta ställning till om en föreslagen 

bestämmelse på lägre valör strider mot en överordnad norm, exempelvis grundlagen.26  

 

I Tyskland saknas en kontroll av lagförslagens grundlagsenlighet, det vill säga en preventiv 

normkontroll. Den tyska federala författningsdomstolen använder istället både de konkreta 

och abstrakta normprövningarna som efterhandskontroller.27 I enlighet med art. 93 1 st. p. 2 

Grundgesetz kan den tyska författningsdomstolen föra en abstrakt normkontroll, som antingen 

sker på en begäran av förbundsregeringen, en delstatsregering eller en tredjedel av 

förbundsdagens ledamöter. Prövningen går ut på att bedöma förenligheten av lagar med 

grundlagen eller av delstatslag med federal lag, dock utan samband med en pågående tvist.28 

  

 

                                                
21 Se Wiveka Warling- Nerep m.fl. Statsrättens grunder. uppl. 2. Norstedts Juridik AB. 2007. s. 231. 
22 Se Zetterquist, Ola. 2009. s. 144. 
23 Se Åhman, Karin. 2011. s. 19. 
24 Se SOU 2008:125. En reformerad grundlag. s. 357. 
25 Se Åhman, Karin. 2011. s. 19. 
26 Se Motion 2014/15:1362. s. 3. 
27 Se Nergelius, Joakim. 2012. s.19. 
28 Se art. 93 1 st. p. 2 GG. 
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3. Den konstitutionella utvecklingen i Sverige och Tyskland 
I många stater bestäms statens grundläggande struktur genom en skriven lag som tillerkänns 

högre rang än andra lagar och som brukar betecknas som konstitution. En stats konstitution 

brukar innehålla regler om de högsta statsorganens organisation och verksamhet. Det 

är även vanligt att konstitutionen reglerar tillkomsten av andra normer som tillsammans 

med konstitutionen bildar kärnan i statens rättsordning. 29  För att bättre förstå 

normprövningens syfte och funktion redogörs under följande kapitel för den konstitutionella 

utvecklingen i Sverige och Tyskland. En beskrivning av hur konstitutionerna är uppbyggda 

idag kommer även att ges för att på så vis möjliggöra en komparativrättslig jämförelse mellan 

de två ländernas abstrakta normkontroller. Genom en historisk överblick kring ländernas 

konstitutionella utvecklig kan skillnader och likheter i konstitutionen i respektive land 

jämföras. Även likheter och skillnader mellan ländernas utövning av abstrakt normprövning 

blir mer framträdande och uppsatsens första frågeställning berörs därmed.   

 

3.1 Sverige 

Den första Regeringsformen utfärdades år 1634, dock har den så kallade konungabalken i 

Magnus Erikssons landslag betraktats som Sveriges första grundlag i modern mening ända 

sedan mitten av 1300-talet.30 Förlusten i kriget mot Ryssland ledde år 1809 till att kungen 

avsattes och en ny regeringsform antogs i Sverige. Med denna regeringsform strävade man 

efter att uppnå en balanserad maktdelning mellan kungen och ständerna.31  

 

År 1954 tillsatte regeringen en författningsutredning med uppdrag att kontrollera och 

modernisera regeringsformen. Författningsutredningen kom fram till att en ny grundlag borde 

skrivas. Under tiden enades de politiska partierna om att man skulle övergå från systemet med 

tvåkammarriksdag till enkammarriksdag och att ett nytt valsystem skulle utformas. 32 

Förslagen hänsköts år 1966 till grundlagsberedningen för en ny utredning. I direktiven 

meddelades att den gamla regeringsformen skulle ersättas med en ny. Året därefter enades de 

politiska partierna om ett kompromisspaket, som innebar att man övergick från systemet med 

tvåkammarriksdag till enkammarriksdag samt att valsystemet ändrades och principen om 

parlamentarismen infördes i grundlagen.33 

                                                
29 Se Bernitz, Ulf m.fl. Finna rätt. uppl. 12. Norstedts Juridik AB. 2012. s. 35.  
30 Se Nergelius, Joakim. Svensk statsrätt. uppl. 3. Studentlitteratur AB. 2014. s. 20. 
31 Se Bull, Sterzel. 2015. s. 10. 
32 Se Bull, Sterzel. 2015. s. 12. 
33 Se Bull, Sterzel. 2015. s. 12. 
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År 1972 lade grundlagsberedningen fram ett slutbetänkande på en ny regeringsform. Under 

slutbetänkandet hade en ny kompromiss träffats mellan partierna, den så kallade 

”Torekovskompromissen”, som innebar att monarken skulle få vara kvar, men att kungen inte 

skulle ha andra uppgifter än enbart representativa samt att RF inte skulle innehålla något 

särskilt kapitel om fri- och rättigheter. 34  Det sistnämnda orsakade stark kritik vid 

remissbehandlingen och regeringen utformade grundlagstexten så att det infördes ett särskilt 

kapitel om de grundläggande fri- och rättigheterna i grundlagen.35 Förslaget genomfördes och 

1974 års RF trädde i kraft den 1 januari 1975.36 

 

Idag har Sverige en konstitutionell styrelseordning.37 Den offentliga makten ska utövas under 

lagarna i enlighet med legalitetsprincipen i RF 1 kap. 1§ 3st, vilket innebär att riksdagen, 

regeringen, domstolar, förvaltningsmyndigheter och kommuner är bundna av grundlagarna 

och övriga lagar i sin verksamhet.38 I enlighet med den svenska konstitutionen utses lagrådet 

som utövare av den abstrakta normkontrollen. Den abstrakta normkontrollen i Sverige, vilken 

regleras i RF 8 kap. 20-22§§, utövas vidare i förhållande till normhierarkin som avser hur 

lagförslag förhåller sig till konstitutionen och rättsordningen i övrigt. I Sverige består 

normhierarkin av grundlag, lag, förordningar och föreskrifter enligt given ordning. 

Grundlagarna utgör den viktigaste rättskällan och står högst upp i normhierarkin och det 

innebär att ingen annan lag, författning eller föreskrift får strida mot grundlagarnas 

bestämmelser.  

 

 

 

  

                                                
34 Se Bull, Sterzel. 2015. s. 13. 
35 Se Bull, Sterzel. 2015. s. 13. 
36 Se Bull, Sterzel. 2015. s. 13. 
37 Se Lerwall, Lotta. En utökad lagprövningsrätt — en kostym eller tumme?. SvJT. 2007. s. 829. 
38 Se RF 1 kap. 1§ 3st. 
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3.2. Tyskland 

Tysklands historiska bakgrund är betydelsefull för att förstå dess konstitutionella ordning idag 

vilket i sin tur leder till bättre förståelse kring tysk abstrakt normprövning. Tyskland har fått 

genomgå reformer av olika slag och en författningsdomstol inrättades som garant för den 

tyska grundlagen. Nedan presenteras centrala delar av den konstitutionella utvecklingen i 

Tyskland samt dess nuvarande ordning för att bidra till en överblick kring den tyska abstrakta 

normprövningsprocessen. Dessa delar kommer att diskuteras i senare avsnitt för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. 

 

På det konstitutionella området var försöket att ena Tyskland redan år 1848 av betydelse. Det 

var ett år som karakteriserades av revolutionära händelser runt om i Europa. 39  

I Tyskland skapades en nationell folkförsamling på grund av revolutionära rörelser. 

Församlingen strävade efter att ena landet på den konstitutionella monarkins grund.40 Efter att 

folkförsamlingen sammanträdde i Pauls kyrka i Frankfurt skrevs en ny författning vid namn 

”Paulskircheförfattningen”. Dock misslyckades författningen att slå igenom men utkastet till 

författning fick betydelse vid senare konstitutionella reformer och det har än idag en viss 

betydelse för förståelsen av den idag gällande tyska konstitutionen.41 

 

Det nya kejsardömet föll i och med nederlaget i det första världskriget år 1918 och 

Weimarförfattningen skrevs vilken byggde på parlamentarisk demokrati.42Första världskrigets 

förlust orsakade stora ekonomiska problem för landet. Även den amerikanska börskraschen år 

1929 var förödande för Tyskland eftersom Tyskland länge fått starkt ekonomiskt stöd från 

USA vilket på grund av börskraschen inte längre kunde utgå. Under efterföljande år uppstod 

politiska oroligheter i Tyskland vilket bidrog till att ett nationalsocialistiskt parti växte sig 

starkare. År 1933 tog det nationalsocialistiska partiets ledare, Adolf Hitler, makten och 

införde den nazistiska diktaturen som varade fram till nederlaget i andra världskriget år 

1945.43 

 

 

                                                
39 Se Cornell, Jonsson, Anna. Komparativ konstitutionell rätt. uppl. 1. Iustus förlag AB. 2012. s. 105. 
40 Se Cornell, Jonsson. 2012. s. 105. 
41 Se Cornell, Jonsson. 2012. s. 105. 
42 Se Cornell, Jonsson. 2012. s. 106. 
43 Se Cornell, Jonsson. 2012. s. 106. 
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Efter naziregimens fall var uppbyggandet av en ny tysk demokrati en central del av 

fredsprocessen. Weimarrepubliken uppfattades som svag när det gällde att värna om de 

centrala demokratiska och rättsstatliga värdena. Det resulterade i en ny tysk konstitution, 

Grundgesetz, som antogs den 8 maj 1949 av det parlamentariska rådet och implementerades 

den 23 maj 1949. Den nya konstitutionen skulle bestå av en demokratisk och federal rättsstat 

som skulle tillförsäkra medborgarna ett skydd för den enskildes fri- och rättigheter. 44 

Idag fastställer den tyska grundlagen, Grundgesetz (GG), den grundläggande strukturen och 

principerna för den tyska staten och statens högsta statsorgan samt principerna för hur valet 

till det tyska parlamentet Bundestag ska genomföras, rättigheter för de valda ledamöterna i 

parlamentet samt bestämmelser om förbundsdagens organisation och dess arbetsordning.45 

Principerna skyddas av en evighetsklausul som innebär att GG endast kan ändras genom en 

lag om ändring eller komplettering av ordalydelsen i grundlagen uttryckligen.46  

I Tyskland utgörs normhierarkin av grundlagen, lagar, förordningar och stadgar enligt given 

ordning. Inom förbundsrätten och därmed även i toppen av den nationella normhierarkin 

finner man grundlagen vilken utgör basen för hela Tysklands statsskick och rättsordning.47 

Under grundlagen finns lagar, Gesetze, vilka stiftas av förbundsdagen i samråd med 

förbundsrådet.48 Förordningarna, Rechtsverordnungen, står under lagarna i normhierarkin. 

Dessa kan utfärdas av verkställande organ som avser förbundsregering, förbundsminister, 

delstatsregering men även förvaltningsmyndigheter på grundval av lagstadgat bemyndigande. 

Förordningarna som har lägre valör än lagarna får inte strida mot dessa i enlighet med 

principen om lagens företräde.  Stadgarna, Satzungen, är i sin tur underställda förordningarna 

och kan antas av ett offentligt organ som lyder under statlig lag, exempelvis en kommun.49 

I enlighet med artikel 20 i GG fastställs grundläggande principer om det tyska statsskicket 

som ovan omnämnts som ”eviga”, nämligen att Tyskland är en federal stat, en demokratisk 

stat och en suveränsstat.50 Vidare ger bestämmelsen uttryck för legalitetsprincipen som 

kommer till uttryck i en formulering om att den verkställande makten och domstolarna utövar 

                                                
44 Se Conell, Jonsson. 2012. s. 106; Se även Finck, Danielle. Judicial Review: The United States Supreme Court 
Versus the German Constitutional Court. 1997. s. 137. 
45 Se Youngs, Raymond. Enligsh, French and German comparative Law. Third edition. 2014. s. 4. 
46 Se Art. 79 p. 1 GG. 
47 Se Youngs, Raymond. 2014. s. 6. 
48 Se Youngs, Raymond. 2014. s. 19. 
49 Se Youngs, Raymond. 2014. s. 19. 
50 Se Art. 20 p. 1 GG; Se även Cornell, Jonsson. 2012. s. 111. 
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sin makt i enlighet med lag och rättvisa.51  Författningsdomstolen har enligt art. 93 1 st. p. 2 

Grundgesetz till uppgift att pröva lägre normers författningsenlighet med grundlag. Denna 

abstrakta normprövning sker antingen på begäran av förbundsregeringen, en delstatsregering 

eller en tredjedel av förbundsdagens ledamöter. Prövningen går ut på att bedöma 

förenligheten av lagar med grundlagen eller av delstatslag med federal lag.  

3.3. Komparativrättslig analys  

Den svenska och tyska konstitutionella utvecklingen skiljer sig åt. Ur ett historiskt perspektiv 

kan dock utläsas att de båda länderna reformerat sina grundlagar på grund av bristande 

konstitutionella nödvändigheter. Nya grundlagar infördes för att dels främja fri- och 

rättigheter dels för att inrätta kontrollerande organ vilka har till uppgift att se till att nya lagar 

ska vara förenliga med grundlag.  

 

Som ovan nämnt var utvecklandet av en ny tysk demokrati en viktig del av fredsprocessen 

efter den dåvarande nazismen i Tyskland. Weimarrepubliken som ansågs vara svag när det 

gällde att skydda de centrala demokratiska och rättsstatliga värdena, resulterade i att en ny 

tysk konstitution, Grundgesetz, antogs av det parlamentariska rådet.  Grundgesetz, skulle 

bestå av en demokratisk och federal rättsstat som skulle garantera människovärdet. En 

författningsdomstol inrättades och har till uppgift att pröva lägre normers författningsenlighet 

med grundlag.  

  

I likhet med Tyskland kan en liknande utvecklingsprocess utläsas i Sverige. Som tidigare 

benämnt gavs år 1972 ett förslag på en ny regeringsform i Sverige. Under tiden för 

framläggandet av förslaget, hade en ny kompromiss träffats mellan partierna, den så kallade 

”Torekovskompromissen”, som innebar att monarken skulle behållas men att kungen inte 

skulle ha andra funktioner än representativa. Det instiftades även ett särskilt kapitel om 

grundläggande fri- och rättigheter i grundlagen. Förslaget genomfördes och år 1975 trädde 

Regeringsformen i kraft. I enlighet med den svenska konstitutionen utsågs lagrådet som 

utövare av den abstrakta normkontrollen. 

 

Sett till dagens konstitutionella ordning har Sverige en konstitutionell styrelseordning och den 

offentliga makten utövas under lagarna och riksdag, regering, domstolar, 

förvaltningsmyndigheter och kommuner är bundna av grundlagarna. Högst upp i 
                                                
51 Se Art. 20 GG. 
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normhierarkin står grundlagarna och de utgör den viktigaste rättskällan. Tyskland är 

tillskillnad från Sverige en federal och demokratisk stat, och även i Tyskland står dess 

grundlag högst upp i normhierarkin.  
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4. Lagrådet och författningsdomstolens utveckling  
Under följande kapitel redogörs för normprövningsrättens utveckling i Sverige och Tyskland 

för att således fastställa bakomliggande faktorer för den abstrakta normprövningens 

genomförande. Tillvägagångssättet av normprövningen skiljer sig åt i dessa två länder och 

denna studie syftar till att belysa bland annat olikheterna för att slutligen analysera och 

besvara frågeställningen huruvida Sverige bör förändra den rådande abstrakta 

normprövningen. 

 

4.1 Lagrådets utveckling i Sverige 

Nedan förklaras mer ingående lagrådets utveckling i Sverige. Den moderna modellen av 

normprövning kan anses ha börjat med 1809 års regeringsform, som var till följd av det 

gustavianska enväldet där domare hade varit konungens handgångna män snarare än något 

konstitutionellt kontroll organ. 1809 års regeringsform gav högsta domstolen förutsättningen 

att, på begäran av domstolar eller ämbetsmän, avge en så kallad lagförklarning om lagens 

''rätta mening''.52 

 

Det dröjde hundra år tills att lagrådet skapades år 1909 och laggranskningen bröts då ur HD:s 

uppgifter. Skapandet av lagrådet skedde i samband med en politisk enighet. 53 

Socialdemokraterna intog dock en negativ ställning till inrättandet av lagrådet, då de ansåg att 

lagrådet stod i strid med den politiska demokratin. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten 

Carl Lindhagen, beskrev lagrådet som ''en spärrfästning mot de mänskliga behoven''54 och 

föreslog flera gånger ett avskaffande av lagrådet. Under slutet av 1960-talet gjordes ett försök 

att marginalisera lagrådet. På ett initiativ från justitieministern Carl Lidbom avskaffades år 

1971 den obligatoriska Lagrådsremissen och hörandet av lagrådet blev frivilligt. Motivet 

bakom ändringen var att lagrådet uppfattades som oförenligt med den parlamentariska 

demokratins princip.55  

 

Konsekvenserna av förändringen kom att bli dramatisk då antalet lagrådsremisser föll kraftigt. 

Den borgerliga oppositionen konfronterade Socialdemokraterna, då de menade att 

Socialdemokraterna syftade till att koncentrera makten till regeringen.56  

                                                
52 Se Zetterquist, Ola. 2009. s. 139. 
53 Se SOU 2001:88. Lagrådets arbetsvillkor. s. 23. 
54 Se Zetterquist, Ola. 2009. s. 139. 
55 Se Zetterquist, Ola. 2009. s. 140. 
56 Se Zetterquist, Ola.2009. s. 140. 
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I början av 1970-talet gjordes en grundlagsutredning som låg till grund för den nya 

regeringsformen enligt vilken man betonade den abstrakta verkan som 

normprövningsinstitutet kunde ha. I remissbehandlingen gavs även förslag på att praxis skulle 

ha sin fortsatta verkan då praxis främjar en smidig och flexibel tillämpning. Frågan ansågs 

dock inte mogen för ett slutligt avgörande och det ansågs att en sådan regel inte skulle kunna 

ge uttryck för att normprövningen var ett normalt inslag i rättstillämpningen. Förslaget ansågs 

på grund av detta behöva utredas i större utsträckning.57  

 

Den borgerliga oppositionen övergick emellertid år 1976 till en borgerlig regering som år 

1978 framförde proposition om en förstärkning av lagrådets ställning såtillvida att lagförslag 

på viktiga områden bör underkastas lagrådet och att regeringen borde åläggas en 

motiveringsskyldighet för de fall som de underlåtit sådant hörande. Riksdagen antog lagen 

och därmed fick lagrådet sin konstitutionella utformning som består än idag. Lagrådet har 

sedan år 1980 haft ett betydande inflytande på utformningen av rättighetsbegränsande och 

annan likartad lagstiftning. En tänkbar förklaring angående vad som anförts om 

rättighetsområdet kan vara att det är politiskt laddat att gå emot lagrådet och ingen regering 

vill anklagas för att förbise de medborgerliga rättigheterna.58 

 

Lagrådets befogenheter regleras i RF 8 kap. och är därmed en del av lagstiftningsprocessen 

och regeringen har en betydande administrativ bestämmanderätt över lagrådet.59 Lagrådets 

yttranden är obligatoriska att inhämta i vissa lagområden, men är inte bindande för 

regeringen60 och lagrådet är inte förlagt till någon central institution.61   

 

 

 

 

  

                                                
57 Se Åhman, Karin. 2011. s. 41. 
58 Se Nergelius, Joakim. 2014. s. 229. 
59 Se Zetterquist, Ola. 2009. s. 140. 
60 Se Motion 2012/13:K316. 
61 Se Motion 2015/16:2337. 
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4.2 Författningsdomstolens utveckling i Tyskland  

Den tyska författningsdomstolen, Bundesverfassungsgericht, inrättades år 1951 efter 

antagandet av den nya tyska grundlagen. Domstolen inrättades som en yttersta garant för den 

nya grundlagens överordnade ställning samt skyddet för de mänskliga fri- och rättigheterna i 

Tyskland. 62 

 

Läran om normprövning betraktades som främmande för teorin om den dömande makten i 

Tyskland innan den tyska författningsdomstolen hade inrättats. En domares enda skyldighet 

var då enligt den tyska doktrinen om maktdelningen att upprätthålla den skrivna lagen.63  

 

Under mitten av 1800 – talet försökte dock tyska forskare och domare att få 

normprövningsrätten att uppstå. En av de tyska domarna som var en förespråkare till förslaget 

var Robert von Mohl. Han hade arbetat i USA: s högsta domstol och publicerade år 1860 en 

juridisk avhandling i syfte att försöka försvara domstolsprövning. Två år senare deltog tyska 

jurister i ett möte där de erinrade om den tyska federala författningsdomstolen borde inrättas. 

Denna domstol skulle enligt juristerna ges befogenhet att ta emot olika klagomål från en tysk 

stat mot nationella lagar som stod i strid med grundlagen, men även av enskilda som hävdat 

att staten hade inskränkt deras grundläggande fri- och rättigheter. Under 1871-1918 

misslyckades de tyska juristernas åsikter att slå igenom i det monarkiska Tyskland, och 

därmed inrättades inte någon författnings domstol.64 

 

Misslyckandet var inte slutet för kampen om normprövningsrättens uppkomst.  Inspirerat av 

Frankfurtkonstitutionen från år 1849, grundade Weimarkonstitutionen år 1919 en 

konstitutionell demokrati som byggdes på en rättighetsförklaring (Bill of rights) och bidrog 

till ett bättre klimat för normprövning. Weimarkonstitutionen såg till att principen om 

normprövning skulle ha ett starkt stöd i Weimarrepublikens nationalförsamling.65 

 

Under Weimartiden höll de statliga domstolarna fast vid den tyska traditionen att domare är 

föremål för lagen och att de har en skyldighet att tillämpa lag även i situationer av motstridiga 

konstitutionella normer. Olika ställningar för normprövning växte fram. Trots att de flesta 

                                                
62 Se SOU 2007:85. s. 151 
63 Se Donald P. Kommers, Russell A. Miller. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of 
Germany. Third edition. 2012. s. 6. 
64 Se Donald P. Kommers. 2012. s. 6.  
65 Se Donald P. Kommers. 2012. s. 6. 
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delstatliga konstitutionerna inte nämnde något om normprövning fann domstolar principen 

om normprövning som acceptabel. Trots detta åberopades sällan rätten att upphäva 

lagstiftning. Det var endast den bayerska konstitutionen som uttryckligen bemyndigade 

domstolarna att se över lagarna i de statliga och delstatliga konstitutionerna. 66 

 

När de tyska staterna återuppstod som livskraftiga politiska enheter efter andra världskriget, 

återkom normprövningen, som en uttrycklig princip i flera delstatliga konstitutioner. 67 

Händelser från Weimarrepubliken ledde till att konstitutionerna inte accepterade att de 

allmänna domstolarna (med civil- och straffrättslig jurisdiktion) och specialdomstolarna 

(inklusive förvaltnings, sociala, arbets- och beskattningsrätt) skulle ha till uppgift att se över 

det konstitutionsenliga i lagstiftningen. Än en gång, i överensstämmelse med den äldre och 

etablerade traditionen av grundlagsprövning, var denna myndighetsutövning anpassad till 

specialdomstolar som försågs av ledamöter vilka valts av delstatsparlamenten från en mängd 

olika domstolar eller valkretsar.68 Den tyska författningsdomstolen är således idag en central 

institution.69   

4.3 Komparativrättslig analys  

Av ovanstående historiska överblick för respektive land kan man se att normprövningens 

framväxt i de båda länderna präglas främst av olika reformförslag. I Tyskland betraktades 

läran om normprövning som främmande för teorin om den dömande makten. 

Normprövningen i Tyskland återkom som en uttrycklig princip i flera delstatliga 

konstitutioner, när de tyska staterna återuppstod som starka politiska enheter efter andra 

världskriget. Till skillnad från den svenska normprövningens utveckling som kan anses ha 

börjat vid 1809 års regeringsform, då den Högsta domstolen tilldelades förutsättningen att på 

begäran av domstolar eller ämbetsmän, avge lagförklaring om lagens ’’rätta mening’’. 

 

I Tyskland misslyckades man med yrkandet om att inrätta en författningsdomstol och kampen 

blev hårdare om normprövningens uppkomst. Tillskillnad från Tyskland lyckades man i 

Sverige med yrkandet om lagrådet. År 1909 skapades lagrådet i samband med en politisk 

enighet. Den dåvarande politiska styrelsen uttryckte i likhet med Tysklands missnöje för en 

författningsdomstol, ett missnöje för förslaget om lagrådet, och yrkade flera gånger om att 

                                                
66 Se Donald P. Kommers. 2012. s. 6. 
67 Se Donald P. Kommers. 2012. s. 6. 
68 Se Donald P. Kommers. 2012. s. 7.  
69 Se Motion 2015/16:2337. 
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avskaffa lagrådet. Under slutet av 1960-talet gjordes ett allvarligt försök att marginalisera 

lagrådet, och man lyckades med att avskaffa den obligatoriska lagrådsremissen, och begränsa 

lagrådets befogenheter. 

 

Tysklands utveckling fortsatte och det grundandes en konstitutionell demokrati som 

grundades på en rättighetsförklaring av Weimarkonstitutionen 1919 som i sin tur skapade ett 

bättre klimat för normprövningen. Man höll dock fast vid den tyska traditionen om att domare 

är föremål för lagen och har en skyldighet att tillämpa den även i situationer av motstridiga 

konstitutionella normer. Denna tidpunkt medförde också att olika ställningar för 

normprövning växte fram, trots att de delstatliga konstitutionerna inte nämnde något om 

normprövning, blev normprövningens princip utan att, åberopa rätten av att upphäva 

lagstiftning, accepterat av vissa domstolar i Tyskland. 

 

I Sverige gjordes i början av 1970-talet en grundlagsutredning i likhet med 

Weimarkonstitutionen, som låg till grund för den nya regeringsformen. Förslaget konstaterade 

mer detaljerade stadganden om fri- och rättigheter, samt att dessa skulle grundlagsfästas. 

Skälet var den roll som normprövningen erhöll i skyddssystemet, samt att dess innebörd inte 

bör tvekas på. 
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5. Den abstrakta normkontrollen 
Syftet med denna uppsats är att analysera, beskriva och jämföra innebörden av den abstrakta 

normkontrollen i Sverige och Tyskland som utövas av det svenska lagrådet respektive den 

tyska författningsdomstolen. För att uppnå syftet följer således i detta avsnitt en beskrivning 

av Sveriges och Tysklands abstrakta normkontroll. Nedan behandlas den abstrakta 

normkontrollen som utövas av det svenska lagrådet respektive den tyska 

författningsdomstolen, detta för att belysa skillnader och olikheter som finns vid utövning av 

abstrakt normprövning mellan det svenska lagrådet och den tyska federala 

författningsdomstolen.  Genom en beskrivning av de två ländernas förfarandesätt kan en 

analys, beskrivning samt jämförelse av innebörden av den abstrakta normkontrollen göras.  

5.1 Den svenska normprövningen och Lagrådet  

I Sverige är lagrådet ett organ som innehar en rådgivande roll avseende normprövningen.  

I RF 8 kap. 20-22§§ regleras bestämmelserna om lagrådet. Lagrådet har till uppgift att yttra 

sig över lagförslag. Sådana yttranden avges på begäran av regeringen eller av riksdagsutskott. 

Lagrådet ska normalt höras om förslag till ändringar i de grundlagar som gäller tryckfriheten 

och yttrandefriheten i vissa medier och om förslag till lagar som berör enskilda människors 

fri- och rättigheter, deras personliga och ekonomiska förhållanden eller deras skyldigheter 

gentemot det allmänna.70 Regeringen kan emellertid avstå från att höra lagrådet, om den fråga 

som behandlas i ett lagförslag är sådan att lagrådets hörande skulle sakna betydelse eller om 

hörande av lagrådet skulle fördröja lagstiftningsärendets behandling och detta skulle leda till 

avsevärda olägenheter.71 

 

Lagrådets yttrande har vanligtvis stor betydelse för den slutgiltiga utformningen av en lag och 

ett avstyrkande av lagrådet kan medföra att en tilltänkt lagstiftning inte alls genomförs eller 

genomförs betydligt senare och i annan form.72 Skulle riksdagen anta en lag som lagrådet 

funnit grundlagsstridig vid en förhandskontroll finns risk för att det vid en efterhandskontroll 

leder till att lagen i fråga underlåts att tillämpas. Den abstrakta normprövningen görs i form 

av en förhandsgranskning av ett lagförslag. Har lagrådet godtagit ett förslag utan att ha 

invändningar, kan det bli svårt att övertyga en domstol att lagen är grundlagsstridig.73  

                                                
70 Se Motion 2009/10:K392. Utökade uppgifter för Lagrådet. 
71 Se Motion 2009/10:K392.  
72 Se Bull. Sterzel. 2015. s. 219. 
73 Se Bull, Sterzel. 2015. s. 217. 
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5.1.1 Lagrådets sammansättning 

Lagrådet ska bestå av minst en och högst fem avdelningar.74 Dessa avdelningar ska bestå av 

tre ledamöter, men om det finns särskilda skäl får en avdelning bestå av fyra ledamöter vid 

behandlingen av ett visst ärende.75 Vidare ska det i varje avdelning ingå både justitieråd som 

tjänstgör i Högsta domstolen och justitieråd som tjänstgör i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Vid behov får de ersättas av pensionerat justitieråd som tjänstgjort i HD eller Högsta 

förvaltningsdomstolen. Minst en ledamot på avdelningen ska dock vara aktivt justitieråd. 

Utöver dessa får även andra lagerfarna personer som exempelvis advokater eller tidigare 

justitieombudsmän tjänstgöra i lagrådet. 76  Fler än sammanlagt sex justitieråd får inte 

samtidigt tas i anspråk för tjänstgöring i lagrådet.77 Lagrådets verksamhet delas in i perioder 

om ett år räknade från början av Högsta domstolens höstsession.78 

 

5.1.2. Beslut om sammansättningen  

Vid normprövning är det regeringen som beslutar hur många avdelningar som ska finnas vid 

varje tillfälle och hur dessa ska vara sammansatta.79 Vidare får regeringen bemyndiga chefen 

för Justitiedepartementet att närmare bestämma antalet avdelningar om det är nödvändigt på 

grund av ändrad arbetsbörda.80 Regeringen beslutar efter samråd med Högsta domstolen och 

Högsta förvaltningsdomstolen hur många ledamöter som var och en av domstolarna ska utse i 

lagrådet. Vidare beslutar regeringen om en avdelning ska bestå av fyra ledamöter vid 

behandlingen av ett visst ärende.81 

 

5.1.3. Yrkesmässiga kvalifikationer  

I lagrådet ska justitieråden som tjänstgör i Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen vara lagerfarna domare. Med det menas att domarna ska vara svenska 

medborgare och ha avlagt för behörighet till domarämbete föreskriva kunskapsprov. Vidare 

får dessa domare inte inneha eller utöva något annat ämbete.82 

 

                                                
74 Se 3 § lagrådslagen. 
75 Se 4 § lagrådslagen. 
76 Se Prop. 2013/14:13. Fler avdelningar i Lagrådet. s. 6. 
77 Se 2§ lagrådslagen.  
78 Se 13 § lagrådslagen. 
79 Se 7 § lagrådslagen 1st.; Se även Prop. 2013/14:13. s. 6. 
80 Se 7 § lagrådslagen 2 st. 
81 Se 8 § lagrådslagen; Se även Lavin, Rune. Hur uppfattas Lagrådets roll av Lagrådet självt? SvJT. 2009. s. 200.  
82 Se RB 4 kap. 1 § ; Se även  Wahlgren, Peter. Kvalitetssäkring av lagar- Lagrådets möjligheter och 
begränsningar. SvJT. 2009. s.323. 
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5.1.4. Vilka kan initiera? 

Efter 2010-års grundlagsreform är det obligatoriskt att inhämta lagrådets yttrande över 

lagförslag inom ett antal lagområden, det så kallade ”utpekade granskningsområdet”.83 Ett 

yttrande från lagrådet kan inhämtas av regeringen eller av ett riksdagsutskott.84 Riksdagens 

utskott kan under beredningen av riksdagsärenden begära att lagrådet ska yttra sig över 

lagförslag. Lagförslag kan även väckas i riksdagen på andra sätt än genom propositioner från 

regeringen. Exempelvis genom motioner, eller att ett utskott självmant lägger fram ett 

betänkande med förslag till lagstiftning, ett så kallat utskottsinitiativ.85  

 

5.1.5.  Lagrådets befogenheter 

Lagrådets granskning avser abstrakt normkontroll och har som huvuduppgift att, på begäran 

av regeringen eller riksdagsutskott, granska lagförslag. I enlighet med RF 8 kap. 22 § 1 st., 

p.1 fastställs att lagrådets granskning ska avse hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och 

rättsordningen i övrigt.86 Under denna punkt faller en granskning av bland annat lagförslagets 

konstitutionella aspekter och inte minst följsamhet till normgivningsbestämmelserna i 

regeringsformens 8:e kapitel.87 Prövningen mot rättsordningen i övrigt innebär en bedömning 

avseende den föreslagna systematiken och begreppsbildningens förenlighet med befintlig 

lagstiftning.88 Vidare har lagrådet till uppgift att granska hur lagförslaget förhåller sig till 

andra lagar och hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav.89 Granskning om hur 

förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra innebär att se till att lagtexten får en 

utformning som är lämplig och konsekvent.90  

 

Med rättssäkerhet innebär att lagstiftningen ska vara skriven på sådant sätt att enskilda ska 

kunna räkna med de rättsliga följderna av sitt agerande samt att det ska finnas tillgång till 

rättsliga prövningsmöjligheter, som ska vara rimligt utformade med hänsyn till tid och 

kostnader för enskilda.91   

                                                
83 Se Nergelius, Joakim. 2014. s. 216, 217. 
84 Se RF 8 kap. 21 §; Se även SOU 2008:125. s. 358. 
85 Se Wennberg, Bertil. Betydelsen av Lagrådets yttranden vid riksdagsbehandlingen av regeringens lagförslag. 
SvJT. 2009. s. 256  
86 Se RF 8 kap. 22 § 1 st., p.1; Se även SOU 2008:125. s. 359. 
87 Se Pripp, Nina. Hur granskar Lagrådet?. SvJT. 2009. s. 207. 
88 Se Bull, Sterzel. Regeringsformen – en kommentar. uppl. 2. Studentlitteratur AB. 2013. s. 218. 
89 Se RF 8 kap. 22 § 1 st. p. 2 och 3; Se även SOU 2008:125. s. 359. 
90 Se Bull, Sterzel. 2013. s. 218.  
91 Se Bull Sterzel. 2013. s. 219. 
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Enligt RF 8 kap. 22 § 1 st. p. 4 har lagrådet även till uppgift att granska om lagförslaget är 

utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften som har angetts.92 Denna bestämmelse kan 

bli aktuell att tillämpa om ett förslag som presenteras i lagrådsremissen inte svarar mot det 

framlagda lagförslaget.93 Vidare har lagrådet till uppgift att granska vilka problem som kan 

uppstå efter att lagen trätt i kraft. 94  Lagrådets granskning har en stor betydelse i 

lagstiftningsarbetet för att bland annat säkerställa grundläggande krav på rättssäkerhet, 

enhetlighet, konsekvens och klarhet i rättssystemet.95 

 

5.2. Förfarande inför det svenska Lagrådet 

I Sverige är det Lagrådet som utför preventiv normkontroll. Lagrådets främsta uppgift är 

bland annat att på ett abstrakt plan ta ställning till om ett lagförslag strider mot en överordnad 

norm, exempelvis grundlagen.96 Det svenska lagrådets yttrande har endast en rådgivande 

funktion och är inte bindande för regeringen och riksdagen, vilket innebär att ett lagförslag 

kan antas även om lagrådet anfört att det strider mot grundlag.97 Yttranden från lagrådet kan 

sägas syfta till att övertyga regeringen och riksdagen om att lagrådets rekommenderade 

förslag bör väljas samt att det lagförslag som remitterats till lagrådet inte bör genomföras eller 

kräver grundliga förändringar.98  

 

Ett exempel som påvisar att det svenska lagrådets yttrande endast har en rådgivande funktion 

som inte är bindande för regeringen är regeringens inhämtande av lagrådets yttrande över 

förslag om en ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. 99   

I lagrådsremissen föreslogs bland annat att 1989 års utlänningslag skulle ersättas med en ny 

utlänningslag i anslutning till en ny instans- och processordning vid utlännings- och 

medborgarskapsärenden. 100  Den organisatoriska reformen innebar att utlänningsnämnden 

skulle upphöra samt att överprövningen av Migrationsverkets beslut i utlänningsärenden 

skulle ske inom den allmänna förvaltningsdomstolsorganisationens ram av vissa av 

regeringen utsedda länsrätter, som i denna funktion benämns migrationsdomstolar. 101   

                                                
92 Se RF 8 kap. 22 § 1 st. p. 4.; Se även Håstad, Torgny. Hur granskar Lagrådet?. SvJT. 2009. s. 212.   
93 Se Pripp, Nina. 2009. s. 207. 
94 Se RF 8 kap. 22 § 1 st. p. 5.; Se även Håstad, Torgny. 2009. s. 212.  
95 Se Prop. 2013/14:13. s. 5. 
96 Se Motion 2014/15:1362. s. 3. 
97 Se Motion 2014/15:1362. s. 3. 
98 Se Rune Lavin. Lagrådets ställning och betydelse. Förvaltningsrättslig tidskrift. 2003:1. s. 64. 
99 Se Prop. 2004/05:170. Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. 
100 Se Prop. 2004/05:170. s. 9. 
101 Se prop. 2004/05:170 . s. 481. 
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I lagrådsremissen nämndes att vissa brister i gällande processordning hade påtalats, främst 

beträffande avsaknad av tvåpartsförfarande och möjlighet till muntlig förhandling i 

överinstans enligt förvaltningsprocesslagens regler.102 Enligt lagrådet var inte den materiella 

lagstiftningen tillräckligt anpassad efter instansordningsreformen som således inte skulle 

komma att fylla sin funktion. Lagrådet avstyrkte därmed remissens lagförslag. 103  

Regeringen gick emot lagrådets yttrande och lade fram lagförslaget inför riksdagen.104  

Regeringen ansåg att reformen måste kunna genomföras säkert och utan att allvarliga 

återverkningar uppkommer för tillståndssökande utlänningar eller för berörda delar av 

domstolsväsendet och flyttade därmed fram lagens ikraftträdande.105 

Ett annat exempel som visar att det svenska lagrådets yttrande endast har en rådgivande 

funktion är regeringens inhämtade av lagrådets yttrande över förslag om hemlig 

rumsavlyssning.106 Lagförslaget innebar bland annat att polisen med våld skulle kunna bereda 

sig tillträde till en misstänkt, och ibland även en icke misstänkt persons hem och där installera 

teknisk anordning för att därefter kunna avlyssna de samtal som förs i bostaden.107 Lagrådet 

avstyrkte lagförslaget om hemlig rumsavlyssning med motiveringen att det i remissen inte 

framgick att lagen skulle fylla sitt syfte. Lagrådet fann att behovet av en lag om buggning 

med ett så vidsträckt tillämpningsområde som förslaget innebar inte kunde anses framgå av de 

upplysningar om behovet som lämnades i remissen. Det kunde även ifrågasättas huruvida det 

föreslagna systemet fyllde rimliga krav på rättssäkerhet och ifall systemet överensstämde med 

Europakonventionen då det saknade en underrättelseskyldighet som gjorde det möjligt att i 

efterhand angripa lagligheten av vidtagna åtgärder och i förekommande fall begära 

skadestånd. 108  Regeringen gick emot lagrådets yttrande och lade fram förslaget inför 

riksdagen trots lagrådets invändningar. 

 

 

 

  

                                                
102 Se prop. 2004/05:170. s. 482. 
103 Se prop. 2004/05:170. s. 486. 
104 Se prop. 2004/05:170. s. 487. 
105 Se prop. 2004/05:170. s. 488. 
106 Se prop. 2005/06:178. Hemlig rumsavlyssning.  
107 Se prop. 2005/06:178. s. 192. 
108 Se prop. 2005/06:178. s. 198. 
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5.2.1. Rättsfall  

För att bättre förstå den abstrakta normprövningen i praktiken kan rättspraxis på området 

verka vägledande. Lagrådet har i ett flertal fall lämnat yttranden kring lagförslag och nedan 

ges exempel på rättsfall vilka innefattar yttranden från lagrådet. 

NJA 2006 s. 708 gällde ett åtal mot en man för egenmäktighet med barn.  

Mannen, som hade gemensam vårdnad om de barn som han hade tillsammans med sin 

exmaka, reste till Somalia med två av barnen. Exmakan hade beviljat resan men endast för en 

kortare period. Mannen höll kvar barnen i Somalia mot exmakans vilja under en längre 

period.  

I enlighet med 7 kap. 4 § brottsbalken föreskrivs bland annat att den som gemensamt 

med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år och som utan beaktansvärt skäl 

egenmäktigt bortför barnet, döms till egenmäktighet med barn. Rättsfrågan i målet var om 

mannens agerande kunde ses som ett egenmäktigt bortförande av barnen trots att resan till 

Somalia hade skett med exmakans samtycke.  Det intressanta här är att den del av 

bestämmelsen som rör det fallet då en förälder vid gemensam vårdnad bortför ett barn tillkom 

på lagrådets förslag. Enligt lagrådet var departementsförslaget, som innebar straffrihet i 

sådana fall, för långt.  Lagrådet menade att det kunde inträffa att ena maken vid en 

äktenskapligkris egenmäktigt och utan anledning tar ett av makarnas barn med sig utomlands, 

och att det därefter blir förenat med stora svårigheter att återföra barnet. Lagrådet påpekade 

vidare på att sådan egenmäktighet borde kunna beivras i flagranta fall. I propositionen 

omformulerades den aktuella paragrafen, utan några närmare kommentarer, ”i huvudsaklig 

överensstämmelse med vad lagrådet föreslagit”.109  

I det aktuella målet anförde Högsta domstolen bland annat att den bestämmelse som 

domstolen hade att tolka, som framgått, tillkommit på lagrådets förslag. Med hänsyn till 

utformningen av departementsförslaget i vissa avseenden konstaterade Högsta domstolen att 

det var svårt att tro att Lagrådet med uttrycket egenmäktigt bortför barn avsåg annat än just 

bortförande.  Undanhållande av barn kunde således inte tolkas in i sådan ordalydelse. Härtill 

kom att lagrådet talade om ”flagranta fall” vilket tydde på en restriktiv tillämpning. Högsta 

domstolen stannade vid bedömningen att bestämmelsen om egenmäktighet med barn inte 

kunde tillämpas i det aktuella fallet. I rättsfallet var alltså lagrådets yttrande i realiteten det 

                                                
109 Se prop. 1962:10 s. B 103 f., s. B 419 f. och s. C 196. 
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enda som förelåg i fråga om förarbeten av relevans för bedömningen. Mer konkret än så kan 

lagrådsyttrandenas betydelse i rättstillämpningen inte illustreras.110  

Även i RH 2012:10 kom lagrådet med ett yttrande kring ett lagförslag. Målet handlade om 

bolaget Gothia Financial Gruop AB och D.E. Bolaget Gothia yrkade vid tingsrätten att D.E. 

skulle förpliktas att betala 300 kr avseende kontrollavgift för olovlig parkering. Till stöd för 

yrkandet åberopade Gothia att D.E:s fordon uppställts på ett parkeringsområde trots att någon 

giltig biljett inte anbringats i fordonet, vilket stred mot gällande parkeringsvillkor. D.E. 

bestred yrkandet och åberopade att han blivit kallad till platsen för att hjälpa V.E., som var 

sängliggande och inte kunde förflytta sig, med ett brådskande toalettbesök samt att V.E. var 

svårt handikappad av en neurologisk sjukdom och bunden till rullstol. Gothia anförde att D.E. 

skulle hjälpa V.E. med ett toalettbesök men gjorde gällande att hans invändning inte var 

sådan att Gothias krav på kontrollavgift var uppenbart oskäligt. Tingsrätten anförde i sitt 

domskäl att de omständigheter som D.E. hade åberopat, och som Gothia hade betygat, var av 

sådan dignitet att det skulle vara uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift och ogillade 

därför Gothias käromål. Gothia överklagade vidare domen till hovrätten och yrkade bifall till 

sin vid tingsrätten förda talan. Rättsfrågan i målet var om det skulle framstå som uppenbart 

oskäligt att ta ut kontrollavgift av D.E.  

I den lagrådsremiss som låg till grund för lagen föreslogs att den angivna befrielsegrunden 

skulle utformas så att kontrollavgift inte skulle tas ut om det förelåg särskilda skäl med 

hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen.111 I motiveringen till 

det förslaget framhölls att det beträffande kontrollavgifter fanns utrymme för en mildare 

ordning än vad som gällde i fråga om de avgifter som tas ut enligt lagen om 

felparkeringsavgifter, eftersom kontrollavgifterna mera sällan gäller förfaranden som direkt 

äventyrar trafiksäkerheten eller hindrar framkomligheten. Det ansågs dock att det borde 

krävas mer än att försumligheten var ursäktlig för att markägaren inte skulle ha rätt att ta ut 

kontrollavgift. Vidare anfördes att avgift inte borde få tas ut om försummelsen berott av 

någon oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur. Egen eller nära anhörigs 

sjukdom angavs vara en sådan omständighet. Lagrådet ansåg emellertid att uttrycket 

"särskilda skäl" var så allmänt hållet att bestämmelsen kunde befaras uppmuntra till 

obefogade invändningar. Detta kunde enligt lagrådet medföra en belastning på domstolarna 

och dessutom leda till att fastighetsägare i många fall skulle avstå från berättigade 
                                                
110 Se NJA 2006 s. 708; Se även Eka, Anders. Lagrådet och rättstillämpningen. SvJT. 2009. s. 267-268. 
111 Se prop. 1983/84:104. Förslag till lag om kontrollavgift vid olovlig parkering, bilaga 3. 
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betalningskrav. Lagrådet förordade att undantagsregeln skulle utformas mera restriktivt 

exempelvis genom att avgiften med hänsyn till omständigheterna vid parkeringen skulle 

framstå som uppenbart obillig. Vid den slutliga avfattningen av lagförslaget följde regeringen 

lagrådets förslag, dock med justeringen att uttrycket "obillig" byttes ut mot det synonyma 

uttrycket "oskälig". Med anledning av den kritik som lagrådet fört fram anförde 

departementschefen att han delade lagrådets uppfattning om hur bestämmelsen skulle 

utformas bland annat för att minska den påtalade risken för ökad belastning på domstolarna. 

Vidare instämde han i att uttrycket "uppenbart obilligt" till sin innebörd överensstämde med 

de situationer som han i lagrådsremissen valt som exempel för en tillämpning av 

bestämmelsen. Hovrätten anförde i sitt domskäl att utredningen i målet visade att V.E. led av 

en sjukdom och att sjukdomen medförde ett påtagligt hjälpbehov som vid det aktuella tillfället 

inte kunde förutses. Mot den bakgrunden ansåg hovrätten att omständigheterna kring 

parkeringen var sådana att det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift och 

fastställde därför tingsrättens dom.112  

Dessa två ovan förklarade rättsfall visar att hänsyn tagits till lagrådets yttrande i domskälen. 

I NJA 2006 s. 708 godtogs dock inte lagrådets förslag av HD. Sådan problematik kan i sin tur 

leda till att lagrådets rådgivande funktion förbises och att lagrådet inte fyller sin funktion som 

en garant för grundlagen.  

 

5.3. Normprövning i Tyskland  

I Tyskland utgörs normprövningen av den tyska federala författningsdomstolen, 

Bundesverfassungsgericht. Domstolen har ett antal olika sätt att avgöra ett mål på. För det 

första kan domstolen finna att regleringen i fråga inte strider mot högre rätt, och konstaterar 

då att ingen konflikt föreligger och besvären ogillas. Författningsdomstolen kan även finna att 

någon lag är oförenlig med Grundgesetz och därför ogiltigförklara den. I dessa fall får 

domstolens ställningstagande samma status som lag och upphäver således effektivt den 

tidigare regleringen.113 Den tyska författningsdomstolens beslut är bindande för alla statliga 

organ såväl på förbunds- som på delstatsnivå.114    

  

                                                
112 Se RH 2012:10. 
113 Se Cornell, Jonsson. 2014. s. 116. 
114 Se Motion 2002/03:K398.; Se även Finck, Danielle. 1997. s. 145. 
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5.3.1. Den tyska författningsdomstolen  

Inrättandet av den tyska författningsdomstolen ansågs vara en av de mest väsentliga 

förändringarna i västtyska konstitutionella strukturen vid antagandet av den nya grundlagen 

1949.115 Efter andra världskriget ville Tyskland ha en ny grundlag som skulle bygga på 

demokratiska och humanistiska värderingar.  

 

Författningsdomstolen ’’Bundesverfassungsgericht’’ inrättades i högsta grad för den nya 

grundlagens företrädesrätt men även för skyddet för de mänskliga rättigheterna. Domstolen 

fick vid införandet en stark status och omfattande befogenheter. Denna status har sedan dess 

stärkts något ytterligare och utgör idag ett mäktigt organ med stora inflytanden på det tyska 

samhället och landets konstitutionella utveckling. 116  Den tyska författningsdomstolen 

säkerhetsställer rättigheterna, och tryggar dem framförallt av att de i grundlagen har ett starkt 

institutionellt och processuellt skydd, vilket innefattar rätten att som enskild vända sig till 

domstol när deras rättigheter kränkts. Respekten för grundlagen är ett centralt inslag inom den 

tyska statsrätten och författningsdomstolen, övervakar genom sina avgöranden att respekten 

hålls vid liv. Författningsdomstolen är vidare fristående från den övriga 

domstolsorganisationen i Tyskland.117 

 

Den tyska författningsdomstolen har genom åren kommit att få en mycket central position i 

det tyska rättssamhället. Författningsdomstolens praxis har gett de ofta vaga och otydliga 

grundlagsnormerna ett konkret innehåll. 118  Sedan början av domstolens verksamhet har 

domstolen prövat cirka 100.000 anmälda ärenden, där de allra flesta dock rört 

författningsbesvär, som inte alltid tas upp till sakprövning.119 Författningsdomstolen har 

särskilt efter Tysklands enande 1990 prövat många politiskt viktiga frågor, som exempelvis 

huruvida abort ska tillåtas och om tyska soldater ska kunna delta i internationella 

fredsbevarande operationer. 120  

 

 

 

 
                                                
115 Se SOU 2007:85 s. 151. 
116 Se SOU 2007:85 s. 151. 
117 Se Nergelius, Joakim . 2012. s. 19; Se även Finck, Danielle. 1997. s. 143. 
118 Se Nergelius, Joakim. 2012. s. 20. 
119 Se Nergelius, Joakim. 2012. s. 20. 
120 Se Nergelius, Joakim. 2012. s. 20. 
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5.3.2. Författningsdomstolens sammansättning 

Författningsdomstolen har från regeringen en oberoende förvaltning. 121  Förbundsdagen 

beslutar om författningsdomstolens budget efter krav direkt från domstolen. Domstolen består 

av sexton ledamöter som tjänstgör inom två separata avdelningar, senater med åtta ledamöter i 

varje.122 De båda senaterna har olika kompetensområden och arbetar självständigt och är 

därmed oberoende av varandra. Senaterna är vidare indelade i kammare som i sin tur 

sammanträder med tre ledamöter.123 Ämbetstiden är tolv år utan möjlighet till omval. En 

domare som exempelvis har blivit oförmögen att tjänstgöra eller har begått brott kan efter 

beslut av författningsdomstolen försättas i så kallad indisponibilitet eller skiljas från 

tjänsten.124  

 

5.3.3. Beslut om sammansättningen  

Hälften av ledamöterna i den federala tyska författningsdomstolen väljs av förbundsdagen 

(med två tredjedelsmajoriteter) och andra hälften väljs av förbundsrådet (med två 

tredjedelsmajoriteter).125 Det bör noteras att det inte får vara medlemmar i förbundsdagen och 

förbundsrådet, av den federala regeringen, eller något av de motsvarande organen i en 

delstat.126 

 

5.3.4. Yrkesmässiga kvalifikationer  

Domarna i författningsdomstolen ska ha avlagt en domarexamen och har till skillnad från den 

svenska kvalificeringen i lagrådet ett krav på en åldersgräns mellan 40 och 67 år.127 Vidare 

måste tre ledamöter i varje senat komma från någon av de högsta federala domstolarna i 

Tyskland. De övriga ledamöterna brukar oftast vara professorer, andra högre domare eller 

före detta politiker som avlagt en domarexamen.128 Det faktum att både förbundsdagen och 

förbundsrådet utnämner ledamöterna, samt att det krävs en kvalificerad majoritet vid valen av 

ledamöter motverkar enligt många en utpräglad partipolitisering av domstolen. En kandidat 

som tydligt avviker från den allmänna synen på författningsdomstolens roll skulle troligtvis 

                                                
121 Se Rättsfonden. Författningsdomstol och lagprövning i nordisk och eurpoeisk belysning. uppl.1. Iustus förlag 
AB. 1991. s. 29.  
122 Se SOU 2007:85 s. 151; Se även Finck, Danielle. 1997. s. 143. 
123 Se SOU 2007:85 s. 151.; Se även Rättsfonden. 1991. s. 29.  
124 Se SOU 2007:85. s. 152; Se även Finck, Danielle. 1997. s. 144. 
125 Se Nergelius, Joakim. 2012. s. 19; Se även SOU 2007:85 s. 151. 
126 Se art. 94 p. 1 GG. 
127 Se SOU 2007:85. s. 152; Se även Rättsfonden. 1991. s. 29.  
128 Se SOU 2007:85. s. 152. 
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inte få det breda parlamentariska stöd som krävs129. Domarna i författningsdomstolen har en 

oavhängig ställning och anses enbart ”lyda under lagen”. Detta antyds bland annat genom att 

domarna inte får tillhöra parlamentet eller regeringen, varken på förbunds- eller 

delstatsnivå̊.130  

 

5.3.5. Vilka kan initiera?   

Den abstrakta normprövningen i Tyskland är inte obligatorisk och kan initieras av tre olika 

organ i förbundsregeringen och delstatsregeringen samt vid lagförslag av en fjärdedel av 

parlamentsledamöterna i förbundsdagen.131  

 

5.3.6. Författningsdomstolens befogenheter   

I art. 93-94 Grundgesetz och i lagen om författningsdomstolen ”Gesetz über das 

Bundesverfassungsgericht”, regleras den tyska federala författningsdomstolens jurisdiktion. 

Författningsdomstolen tillerkänns i grundlagen långtgående befogenheter och har successivt, 

sedan den inrättades, bland annat genom domstolens egen tolkning av sin kompetens, fått en 

alltmer central betydelse i det tyska samhället.132 Författningsdomstolens prövning kan delas 

in i tre grupper: författningsbesvär, konkret prövning och abstrakt prövning. 133  Vi kommer 

inte att belysa författningsdomstolens konkreta normkontroll, då det inte hör till uppsatsens 

tema. 

 

De viktigaste typerna av ärenden i författningsdomstolen är dels talan om författningsbesvär i 

enlighet med art. 93 1 st. p. 4a, som kan väckas av enskilda vilka anser att deras rättigheter 

har blivit kränkta av lagar, domar, myndighetsbeslut eller andra handlingar från tyska 

offentliga organ. Prövningen av författningsbesvär förutsätter dock att författningsdomstolen 

först meddelar prövningstillstånd. Sökanden ska påvisa att han eller hon har fått någon av sina 

grundlagsskyddade rättigheter kränkta av en myndighet och att kränkningen fortfarande 

pågar. För att författningsdomstolen ska pröva anförda författningsbesvär måste andra 

möjligheter till rättslig prövning i det aktuella ärendet ha uttömts, exempelvis genom att 

överklaga först. 134  Författningsdomstolens prövning är inte inriktad på̊ den materiella 

riktigheten av den aktuella domen eller det aktuella beslutet och ska inte ses som en form av 
                                                
129  Se SOU 2007:85 s. 152. 
130 Se SOU 2007:85 s. 152; Se även Finck Danielle.1997. s. 143. 
131 Se SOU 2007:85 s. 151. 
132 Se SOU 2007:85 s. 153. 
133 Se SOU 2007:85 s. 153; Se även motion 2002/03 K:398. 
134 Se Cornell, Jonsson. 2014, s. 114. 
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överklagande eller resning.135 Slutligen kan författningsdomstolen pröva så kallad abstrakt 

normkontroll i enlighet med art. 93 1 st. p .2 GG, som sker på begäran av förbundsregeringen, 

en delstatsregering eller en tredjedel av förbundsdagens ledamöter och går ut på att utan 

samband med en pågående tvist bedöma förenligheten av lagar med grundlagen eller av 

delstatslag med federal lag. Den federala författningsdomstolen ska vidare pröva tvister om 

funktionsfördelningen mellan federationen och delstaterna i enlighet med art. 93 GG. 136  

 

Målen i författningsdomstolen får föras upp av presidenten, förbundsdagen, förbundsrådet, 

förbundsregeringen politiska partier, parlamentariska grupper och enskilda 

förbundsdagsledamöter. Ett exempel är om förbundsdagen har antagit en lag som ska 

undertecknas av presidenten, och denne anser att förbundsdagen inte haft behörighet för att 

besluta i den aktuella frågan, hänskjuter presidenten frågan till författningsdomstolens 

avgörande.137 

 

5.4. Förfarande inför den tyska federala författningsdomstolen  
I Tyskland får ansökan om abstrakt normprövning av en lags grundlagsenlighet göras av 

förbundsregeringen och delstatsregeringarna. Vidare kan förbundsdagen, på̊ förslag av minst 

en tredjedel av dess ledamöter, ansöka om abstrakt normprövning. I Tyskland anses reglerna 

om abstrakt normprövning vara ett medel för att säkerställa samexistensen mellan federal- och 

delstatsrätt samt att det bidrar till att normhierarkin respekteras. Den abstrakta 

normprövningen utövas av den ansökan som har inlämnats till domstolen. Muntlig 

förhandling hålls inte och någon egentlig motpart kan inte sägas existera.138  

 

Som ovan nämnt kan konstitutionella klagomål prövas av den tyska federala 

författningsdomstolen. Målet BVerfGE, 1 BvR 256/08 är ett sådant fall där den tyska federala 

författningsdomstolen prövade om bestämmelserna om datalagring i tysk lag stod i strid med 

artikel 10 i Grundgesetz, vilken reglerar bestämmelserna om sekretess av korrespondens, post 

och telekommunikation. Bestämmelserna om datalagring i den tyska lagstiftningen trädde i 

kraft år 2007 och Tyskland implementerade EU:s datalagringsdirektiv från 2006. Enligt detta 

direktiv var alla leverantörer av telekommunikationer skyldiga att utan särskild anledning 

lagra all trafikdata om teletjänster, e-posttjänster och internettjänster. Lagringsplikten gällde 

                                                
135 Se Nergelius, Joakim. 2012. s. 19; Se även SOU 2007:85 s. 154. 
136 Se Nergelius, Joakim. 2012. s. 19. 
137 Se SOU 2007:85 s. 153. 
138 Se SOU 2007:85 s. 153, 154. 
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uppgifter som behövdes för att kunna se vem som hade kommunicerat eller försökt 

kommunicera med någon samt varifrån detta hade skett. Efter en lagringstid på sex månader 

skulle uppgifterna raderas. Lagen väckte starka reaktioner i Tyskland och den tyska 

författningsdomstolen fastslog att alla uppgifter som hittills hade lagrats enligt lagen 

omedelbart skulle raderas. Författningsdomstolen konstaterade att bestämmelserna om 

datalagring inte uppfyllde den tyska författningens krav på insyn och rätt till rättslig prövning. 

Datalagringen av uppgifter utan särskild anledning innebar ett särskilt allvarligt ingrepp för 

enskilda, med en räckvidd som hittills hade varit okänd för den tyska rättsordningen. 

Författningsdomstolen fastslog vidare i sitt domskäl att övervakning under en längre tid av 

mottagare, datum, tid och plats för telefonsamtal gjorde det möjligt att sammanställa 

detaljerade uppgifter om en persons samhälleliga eller politiska tillhörighet, personliga 

böjelser eller svagheter. Vidare menade författningsdomstolen att datalagringen gjorde det 

möjligt att sammanställa en personlighets- eller rörelseprofil för praktiskt taget alla 

medborgare. Författningsdomstolen konstaterade även att datalagring av kommunikationsdata 

utan särskild anledning var ägnad att framkalla en diffus känsla av övervakning som kan 

hindra ett fritt utövande av de grundläggande rättigheterna på flera områden. Enligt 

författningsdomstolen är sådan datalagring som föreskrevs i datalagringslagen acceptabel 

endast enligt proportionalitetsprincipen vid misstanke om allvarlig brottslighet, vid konkret 

fara för någon person eller vid fara för rikets säkerhet. 

 

Författningsdomstolen anförde att den tyska implementeringen inte var proportionerlig mot 

syftet att kunna få ett användbart verktyg i kampen mot terrorism. Vidare ansåg 

författningsdomstolen att ingreppet i den personliga integriteten, den privata sfären, var för 

stort samt att lagringen i detta fall inte var tillräckligt säker. Av lagens ordalydelse framgick 

inte heller tillräckligt tydligt för vilka ändamål den lagrade informationen fick användas. 

Författningsdomstolen krävde att all insamlad data skulle raderas och fastställde i sitt domslut 

att datalagringslagen var oförenlig med art. 10 i konstitutionen och därmed skulle 

ogiltigförklaras. 139  Angående ovanstående rättsfall kan slutligen sägas att lagen om 

datalagring öppnade upp för allt för stora möjligheter att kartlägga personligheter eller 

rörelsemönster i Tyskland. Lagen framkallade ”en känsla av att vara övervakad” eftersom 

insamlad data kunde missbrukas då lagen inte var tydligt formulerad vilket inte främjar 

rättssäkerheten. 

                                                
139 Se BVerfGE, 1 BvR 256/08 of 2.3.2010, paragraph no. (1 - 345).  
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5.5. Komparativrättslig analys  

En skillnad vad gäller den abstrakta normkontrollen är att den i Sverige utförs av lagrådet 

medan i Tyskland, där det endast tillämpas en efterhandskontroll inom både den konkreta och 

abstrakta normprövningen, utförs av den tyska federala författningsdomstolen. Vidare är 

lagrådet ett rådgivande organ med rekommendationer och yttranden angående lagförslag i 

Sverige som inte är bindande för regeringen och riksdagen, vilket innebär att ett lagförslag 

kan antas även om lagrådet anfört att det strider mot grundlag. Författningsdomstolen kan 

upphäva beslut som strider mot grundlagarna. En väsentlig skillnad från det svenska lagrådet 

och betydelsen för konstitutionen är att den tyska författningsdomstolens beslut är bindande 

för alla statliga organ såväl på förbunds- som delstatsnivå.  

 

I Sverige innebär den abstrakta normprövningen att lagrådet ska komma med ett yttrande om 

regeringen eller något av riksdagens utskott begär det. Regeringen ska i princip lämna alla 

viktigare lagförslag till lagrådet för yttrande innan en proposition läggs fram för riksdagen. 

Efter 2010-års grundlagsreform är det obligatoriskt att inhämta lagrådets yttrande över 

lagförslag inom ett antal lagområden, det så kallade ”utpekade granskningsområdet”. 

Regeringen eller riksdagsutskott kan välja att inhämta ett lagrådsyttrande inom ett sakområde 

utanför det obligatoriska granskningsområdet. I Tyskland är den abstrakta normprövningen 

inte ett krav och kan initieras av tre olika organ i förbundsregeringen och delstatsregeringen 

samt vid lagförslag av en fjärdedel av parlamentsledamöterna i förbundsdagen. Skillnaden 

mellan dessa organ är att den tyska federala författningsdomstolen prövar lagars 

grundlagsenlighet efter begäran av de tre tidigare nämnda alternativen, medan det svenska 

lagrådet granskar alla lagförslag från ett politiskt lagstiftande organ.  

 

Domarna i den federala tyska författningsdomstolen har till skillnad från den svenska 

kvalificeringen i lagrådet ett krav på en åldersgräns mellan 40 och 67 år. Tillskillnad från 

domare som tjänstgör i det svenska lagrådet får domarna hos den federala tyska 

författningsdomstolen inte inneha något annat ämbete, eller ha någon bisyssla med undantag i 

undervisning juridik.  
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6. Inrättande av en författningsdomstol i Sverige  
Under detta avsnitt redogörs för de argument som anförts vid frågan om inrättandet av en 

författningsdomstol i Sverige. Detta för att få en ökad förståelse om den nuvarande 

normprövningen i Sverige är ändamålsenlig eller om den bör förändras genom ett inrättande 

av en författningsdomstol. 

 

Den omdiskuterade frågan om Sverige behöver inrätta en författningsdomstol har mötts med 

argument för förslaget som menar att normprövningsuppgiften inte ska hanteras av domstolar 

och myndigheter i gemen, utan att den uppgiften tillhör specialdomstolar.140 Vidare har det 

anförts argument mot att inrätta en författningsdomstol där man menar att det skulle vara 

främmande för vår konstitutionella tradition. När RF 11 kap. 14§ infördes hänvisades det i 

lagens proposition att regeln skulle utformas på ett sådant sätt att ''det inte ger upphov till 

några förskjutningar i det vanliga politiska maktsystemet”. Mot denna bakgrund saknas därför 

tanken om att införa ett system med författningsdomstol i Sverige. 141 

 

De allra vanligaste argumenten mot inrättande av en författningsdomstol är att ett sådant 

system skulle vara svårt att förena med Sveriges krav på att en rättighetsreglering inte får 

innebära att politisk makt överförs till icke - politiska organ, vilket skulle innebära en 

centralisering av normkontrollen till ett enda organ som gör det mer aktuellt med politiskt 

styrning av den dömande verksamheten. Det skulle då vara svårt att komma till rätta med 

befarad politisering av en sådan domstol. En alltmer ökad politisk roll för domstolarna skulle 

innebära, erfarenhetsmässigt, uppenbara risker för en politisering av domarutnämningarna i 

allmänhet.142 Ett vidare argument mot en författningsdomstol, är att en sådan domstol skulle 

förorsaka ett undergrävande av lagrådets roll i lagstiftningsprocessen, vilket i sin tur kan leda 

till sämre kvalitet på lagstiftningen. Vidare har många rättsvetare påpekat att en 

författningsdomstol skulle kunna bli en sista utväg för en besegrad opposition för att 

överklaga ett politiskt beslut. Sådana möjligheter vore främmande för både det politiska och 

det juridiska systemet.143 

Många rättsvetare som är för förslaget att inrätta en författningsdomstol i Sverige menar 

istället att en författningsdomstol skulle stärka enskilda individers möjlighet att hävda sina fri- 

                                                
140 Se Heckscher, Sten. Normprövning- behov och metod. SvJT. 2007.  s. 807. 
141 Se Heckscher, Sten. 2007. s. 805. 
142 Se Heckscher, Sten. 2007. s. 806. 
143Se Heckscher, Sten. 2007. s. 806. 
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och rättigheter och domstolen skulle kunna upphäva politiska beslut som strider mot 

grundlagen.144 En författningsdomstol i Sverige skulle bidra till en ordning där enskilda kan 

anföra författningsbesvär när ordinarie domstolsprövning inte står till buds.145  

Genom ett särskilt organ för grundlagsfrågor skulle dessa prövas med högsta tänkbara 

kompetens. Samtidigt menar man att de ordinarie domstolarna skulle befrias från en uppgift 

som de möjligen ibland drar sig för att utföra. Inrättandet av en författningsdomstol skulle 

dessutom på ett mer symboliskt sätt markera att frågan om lagars och andra normers 

förenlighet med grundlagen togs på allvar.146  

 

Vidare anser andra rättsvetare att en centraliserad prövning har den fördelen att en enhetlig 

och överskådlig praxis i grundlagsfrågor skulle kunna utarbetas. Prövningen skulle kunna bli 

friare än i vanliga domstolar och anpassas till den ofta speciella juridiska materia som frågor 

om lagars och andra normers grundlagsenlighet utgör. Exempelvis skulle en prövning i en 

författningsdomstol underlätta möjligheterna att införa särskilda talerättsregler i 

grundlagsfrågor, bland annat avseende abstrakt prövning av en lags förenlighet med 

regeringsformen.147  

Ett annat argument som talar för förslaget är att ett sådant organ skulle kunna möjliggöra att 

domare med specialistkompetens i grundlagsfrågor rekryterades för att enbart tjänstgöra 

där.148 En allt mer ökad politisk roll för domstolarna skulle innebära, erfarenhetsmässigt 

uppenbara risker för en politisering av domarutnämningarna i allmänhet. Å andra sidan menar 

man att rättssäkerhetsproblemen som finns vid normprövning blir mer uttalade med en 

författningsdomstol.149 Tvister, vilka berör frågan om ändamålet med en inskränkning är 

”godtagbart i ett demokratiskt samhälle”, har hittills inte ansetts lämpade för normprövning i 

vanlig domstol. I andra länder har en författningsdomstol, skild från det övriga rättsväsendet 

och med särskild kompetens, kunnat underlätta lösningen av sådana svårare konstitutionella 

frågor. 150 

  

                                                
144 Se Motion 2013/14:K218. 
145 Se SOU 2007:85 s. 72. 
146 Se SOU 2007:85 s. 72. 
147 Se SOU 2007:85 s. 72. 
148 Se SOU 2007:85 s. 73. 
149 Se Heckscher, Sten. 2007. s. 807. 
150 Se SOU 2007:85 s. 72. Se även frågan om abort i författningsdomstolens två avgöranden; BVerfGE 39, 1 och 
BVerfGE 88, 203. 
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7. Slutsatser och avslutande diskussion  
Syftet med denna uppsats var att undersöka, beskriva och jämföra innebörden av den 

abstrakta normkontrollen som i Sverige utövas av lagrådet och i Tyskland av 

författningsdomstolen. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka om ett inrättande av en 

författningsdomstol i Sverige är önskvärd. Uppsatsen bygger på två frågeställningar varav den 

första syftar till att undersöka vilka likheter och skillnader som finns vid utövningen av 

abstrakt normprövning mellan det svenska lagrådet och den tyska federala 

författningsdomstolen. Den andra frågeställningen söker besvara frågan om Sverige är i 

behov av att inrätta en författningsdomstol, eller om det svenska lagrådet bör få en starkare 

ställning. För att besvara frågorna har grundläggande information getts i uppsatsens inledande 

kapitel avseende normprövningsprocessen samt de organ som är ansvariga över denna i 

respektive land. Information om ländernas konstitutionella historiska bakgrund har även getts 

i syfte att öka förståelsen för dagens uppbyggnad av normprövningsförfarandet i Tyskland 

och Sverige. 

 

Uppsatsens första frågeställning besvaras delvis främst under de komparativrättsliga delarna 

av studien.151 Det har i dessa delar bland annat framkommit att båda länderna är bundna av 

sina grundlagar och att det är grundlagarna som utgör den viktigaste rättskällan i respektive 

land. I båda länderna betonas vikten av de mänskliga fri- och rättigheterna varför dessa getts 

utrymme inom grundlagarna. Det förs även en abstrakt normkontroll av lagförslag i Sverige 

och deras författningsenlighet med grundlag och överordnad norm. Den abstrakta 

normkontrollen i Tyskland utgör en kontroll av lagars grundlagsenlighet och överordnad 

norm, vidare kräver de även att samtliga normer ska vara grundlagsenliga. Trots att den 

svenska och tyska konstitutionella utvecklingen i stort skiljer sig åt kan dock hävdas att 

reformer skett inom länderna på grund av konstitutionella brister samt behov av förbättring. 

Den väsentligaste likheten mellan Tysklands och Sveriges normkontroll har visat sig vara 

dess syfte, nämligen dels att främja rättssäkerheten och de mänskliga fri- och rättigheterna 

dels att inrätta kontrollerande organ vilka har till uppgift att se till att nya lagar är 

grundlagsenliga.152  

 

Vad gäller utövningen av ländernas abstrakta normkontroll kan sägas att en skillnad mellan 

tysk och svensk utövning av abstrakt normkontroll är att den i Tyskland endast tillämpas 
                                                
151 Se avsnitt 3.4, 4.3, 5.5. 
152 Se mer om detta i avsnitt 3.4. 
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genom en efterhandskontroll inom både den konkreta och abstrakta normprövningen. Inom 

den svenska rätten tillämpas den abstrakta normkontrollen genom en förhandskontroll av 

lagförslaget som sker av lagrådet. Vidare är lagrådet ett rådgivande organ vars yttringar inte 

är bindande för regeringen eller riksdagen. Regeringen har skyldighet att inhämta yttranden 

från lagrådet innan lagförslag läggs fram i riksdagen. Det finns dock ingen skyldighet att följa 

lagråds yttranden, även om lagförslaget strider mot grundlagen och rättsordningen i övrigt. Ett 

lagförslag kan således antas även om Lagrådet anfört att det strider mot grundlag. Detta anser 

vi inleder en stor problematik. Lagrådets rådgivande funktion har idag en svag ställning, och 

bör stärkas. Vi anser att Lagråds yttranden blir otillfredsställande när de inte har en bindande 

verkan för alla statliga organ. Detta med grund i att lagråds yttranden ofta kan förbises. En 

bindande verkan skulle medföra en starkare ställning för Lagrådets funktion som syftar till att 

verka som garant för grundlagen. Den tyska författningsdomstolen kan upphäva beslut som 

strider mot grundlagarna vilket i sig är en väsentlig skillnad från det svenska lagrådets 

befogenheter. Vidare är den tyska författningsdomstolens beslut bindande för alla statliga 

organ. Ytterligare en skillnad avseende utövningen av den abstrakta normkontrollen mellan de 

två länderna är att den tyska federala författningsdomstolen prövar lagars grundlagsenlighet 

efter begäran medan det svenska lagrådet granskar samtliga lagförslag, och yttrar sig över 

dessa. Regering och riksdagsutskott är de enda organ som kan begära yttranden från lagrådet i 

Sverige.153   

 

Vi anser att skillnaden av störst betydelse för rättssäkerheten har att göra med det faktum att 

lagrådets yttranden inte är av bindande karaktär, vilket så är fallet avseende den tyska 

författningsdomstolens domar. Detta får konsekvenser vilket redogjorts genom presentation 

av rättsfall på området. Exempelvis kan NJA 2006 s. 708 återigen kort nämnas. I fallet 

godtogs inte lagrådets förslag av HD. Lagrådets yttranden är som tidigare nämnt inte 

bindande för regeringen att följa vilket i sin tur leder till att Lagrådets rådgivande funktion 

förbises i praktiken.   

Den tyska domen om datalagring är i detta sammanhang värd att nämnas eftersom domen 

tydligt konstaterade att lagen om datalagring kunde ge stora möjligheter att kartlägga 

personligheter eller rörelsemönster. Lagen framkallade ”en känsla av att vara övervakad” då 

informationen kunde missbrukas utan medborgares medvetande. I detta fall ansåg 

författningsdomstolen att datalagringsdirektivet innebar allvarliga ingrepp i den personliga 

                                                
153 Se mer om detta i avsnitt 5.5. 
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integriteten. Om författningsdomstolen finner att någon lag är oförenlig med Grundgesetz, 

som i detta fall, kan domstolen ogiltigförklara lagen i fråga. I detta fall fick domstolens 

ställningstagande samma status som lag och upphävde således effektivt den tidigare 

regleringen. Följden av denna typ av domar blir att den tyska författningsdomstolens beslut är 

bindande för alla statliga organ. 

 

Uppsatsen andra frågeställning valde vi att behandla för att undersöka om Sverige är i behov 

av att inrätta en författningsdomstol, eller om det svenska lagrådet bör få en starkare ställning. 

För att besvara frågan bör först och främst normprövningens syfte konstateras, nämligen att se 

till att lagförslag är grundlagsenliga. Vår ställning till frågan är att det svenska rättssystemet 

inte är i behov av att inrätta en författningsdomstol. Vi anser istället att den abstrakta 

normkontrollen i Sverige av lagars förenlighet med konstitutionen ska vara fortsatt stark men 

att det finns skäl för att ytterligare förstärka lagrådets granskning och yttranden med bindande 

verkan, detta för att lagrådet ska verka som garant för grundlagen, men även upprätthålla en 

stark ställning i lagstiftningsproceduren. Enligt vår uppfattning bör normkontrollsystemet i 

framtiden fortsättningsvis bestå av både en förhandskontroll av lagförslag och 

efterhandskontroll av lagar som det nuvarande systemet. Genom förhandskontrollen granskas 

lagars grundlagsenlighet och på så vis främjas rättssäkerheten. Vi anser att det av 

effektivitetsskäl är viktigt att en prövning av ett lagförslags grundlagsenlighet kommer till så 

snabbt som möjligt, samt att Lagråds yttranden får en utökad befogenhet med bindande 

verkan. Detta anser vi då det nuvarande systemet kan innebära att lagförslaget blir till lag, 

trots kritik från lagrådet, och tas upp i koppling till ett konkret fall där bestämmelsen 

eventuellt ska tillämpas.  

 

Under uppsatsens gång har vi framfört för och emot argument att inrätta en 

författningsdomstol i Sverige. Vi anser att det starkaste argumentet, vilka även kan besvara 

uppsatsens andra frågeställning, är att inrättandet av en författningsdomstol skulle vara 

främmande för landets konstitutionella tradition. En sådan författningsdomstol skulle riskera 

att undergräva lagrådets roll i lagstiftningsprocessen. Vidare har många rättsvetare påpekat att 

en författningsdomstol skulle kunna bli en sista utväg för en besegrad opposition för att 

överklaga ett politiskt beslut. Sådana möjligheter vore främmande för både det politiska och 

juridiska systemet i Sverige.154 

                                                
154 Se mer om detta i avsnitt 6. 
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Vi anser att den mest exemplariska iden vore om den abstrakta normkontrollen i framtiden 

sker genom lagrådet som ska avge bindande yttranden som regeringen är skyldig att ta hänsyn 

till precis som den tyska förvaltningsdomstolen kan ge ut bindande domar. Vi anser att 

lagrådet borde förses med ytterligare befogenheter och deras yttranden bör ges en mer 

betydande roll. Det kan finnas skäl till att ytterligare förstärka lagrådets granskning för att på 

så vis främja rättssäkerheten. Exempel på förstärkning av lagrådets granskning kan vara att 

förstärka lagrådets kansli med juridisk kompetens, exempelvis genom att en eller flera 

föredragande knyts dit. Principiellt skulle inrättandet av ett eget juridiskt kansli markera 

lagrådets självständighet i förhållande till riksdag och regering, men även stärka lagrådets 

ställning. 

Idag är lagrådets yttranden obligatoriska att inhämta för regeringen innan proposition läggs 

fram i riksdagen men eftersom det saknar bindande verkan innebär det att rättssäkerheten tar 

skada för de fall lagrådets yttranden inte tas i beaktande. På sikt kan det leda till att 

medborgare tappar förtroende för lagstiftaren på grund av otrygghet och bristande 

rättssäkerhet. Ovanstående problematik behandlas som tidigare nämnts i fallet om hemlig 

rumsavlyssning. I det målet rörde det sig om en lagstiftning som tillät polismyndigheten att 

hemligt rumsavlyssna samtal som förs inom enskildes hem. Lagrådets yttranden var starkt 

kritiska mot lagförslaget i fråga och hävdade att rättssäkerheten i stor grad hotades. 

Regeringen valde dock att ignorera lagrådets kritik beträffande lagförslagets inverkan på den 

allmänna rättssäkerheten. 

Vi anser att det är viktigt att ta hänsyn till även andra aspekter och inte enbart lagrådets 

granskning av lagförslag. Lagrådet har till uppgift att granska hur lagförslag förhåller sig till 

rättsordningen i övrigt, till varandra och om lagförslagens materiella respektive formella krav 

är uppfyllda. Dessa arbetsuppgifter innebär att det förefaller en saklig genomgång av varje 

moment och specifika kunskaper erfordras för att utföra sådan grundlig genomgång. En stor 

del av lagförslags beredningsarbete sker utan några som helst detaljerade instruktioner vilket 

vi anser är bristfälligt och bör förändras för att på sikt minska antalet grundlagsstridande 

lagförslag och för att främja rättssäkerheten.  

 

En tanke som slagit oss genom uppsatsens gång är att en förbättringsåtgärd för att utöka 

kompetensen inom lagrådets verksamhet kan ske genom att anställa fler juridiskt kunniga för 
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att stärka lagrådets granskning och auktoritet. Vidare anser vi att det är viktigt att lagrådet 

bevarar lagstiftningsberedningen stark och oberoende. För att tillfredsställa de politiska 

målsättningar som lagstiftaren har är det viktigt med materiellt och formellt väl utformade 

lagar. Vid brister i den materiella eller formella utformningen av lagar blir det svårt att uppnå 

de syften som låg till grund för lagstiftningen i fråga och det leder till en förskjutning i 

balansen mellan lagstiftning och tillämpning. Vi anser därför att lagrådet bör komma med 

bindande yttranden när det finns kvalitetsbrister i lagförslagen och att deras yttranden bör ges 

liknande auktoritet som den tyska författningsdomstolens domar ges. Vi anser att lagrådet 

borde se till att lagstiftningen är konsekvent och bör ge översyn för att rättssäkerheten ska 

garanteras. De konsekvenser som kan inträffa vid avvikande av lagråds yttranden kan komma 

att innebära allvarliga juridiska följder. Det kan i sin tur skada rättssäkerheten och 

statsmaktens lagbundenhet.  

 

Avslutningsvis anser vi att lagrådets funktion i lagstiftningsprocessen och dess 

förhandsgranskning verkningsfullt kan bidra till att upprätthålla respekten för grundlagen och 

tillse att grundlagsstridiga lagar ej antages. Vi anser att en författningsdomstol i Sverige inte 

skulle innebära en problemfri lagstiftningsprocess. En författningsdomstol ersätter inte 

behovet av ett lagråd med förstärkt auktoritet genom att dess beslut ges bindande verkan och 

att det förses med ökade personella och administrativa resurser. Behovet av en 

författningsdomstol i Sverige kan på grunder som vi ovan anfört ifrågasättas och införande av 

en sådan skulle även kunna få en negativ inverkan på lagrådets ställning som uttolkare av 

grundlagen.  

 

Med ovan nämnda motivering anser vi att lagrådet som ett rådgivande funktionellt organ bör 

få en starkare ställning. Med en starkare ställning åsyftar vi att Lagråds yttranden bör vara 

bindande för alla statliga organ, detta för att lagrådet i bästa möjliga mån ska kunna utföra sitt 

arbete som garant för grundlagarna.  
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