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Förord 

Denna juridiska studie är en kandidatuppsats i offentlig rätt, skriven av två studenter vid Södertörns 

Högskola under höstterminen 2015. Genomförandet av denna studie har varit lärorikt och samtidigt 

avsevärt intensivt.  

Vi vill tacka vår handledare Maya Seltén som har hjälpt oss att utföra denna studie. Slutligen vill vi även 

tacka Bo Lindeberg som tillgett oss råd gällande studiens utformning under metodseminarierna.  

Vi har tillsammans behandlat inledningen, metoden samt materialet. Mohammed har behandlat avsnittet 

“nuvarande konstitutionen” inklusive komparationen till detta avsnitt. Theodora har behandlat avsnitten 

befogenheter, sammansättning, normprövning samt rättskällor. Analysen, slutsatsen samt de resterande 

komparationerna har vi båda författat oss med.  

 

 

Abstract  

This thesis will examine the judicial review of the Swedish institution Lagrådet and the German 

Constitutional Court, where we will determine and equate the differences and similarities between these 

institutions. This will be accomplished with various comparisons from a historical and constitutional 

perspective. Furthermore, this thesis will determine the differences and similarities by comparing these 

institutions powers and composition to answer the question of whether Sweden needs a constitutional 

court or if the judicial review Lagrådet performs is sufficient to ensure legal certainty and legitimacy in 

Swedish society and in the legal system. We will be able to formulate our stance regarding our thesis 

subject by analyzing the differences and similarities between Lagrådet and the German Constitutional 

Court. 
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1. Inledning 

I denna juridiska studie kommer vi behandla ämnet normprövning, närmare bestämt normprövningen av 

lagrådet och den tyska författningsdomstolen som garanter för konstitutionens efterlevnad. Studien ska 

analysera huruvida lagrådets ställning bör förstärkas eller om skyddet som lagrådets normkontroll ger är 

fullständigt för att garantera de svenska medborgarnas rättssäkerhet. Vidare kommer studien undersöka 

om det finns ett befintligt behov av att inrätta en författningsdomstol i Sverige.  

 

I motsats till många andra länder har den svenska normprövningsrätten, inte förlagts till någon central 

institution såsom exempelvis en författningsdomstol. Lagrådet ställning och betydelse i det svenska 

samhället har uppmärksammats under de senaste åren. Sedan början av 2000-talet har skildringar 

tillkommit av flertalet lagrådsledamöter gällande lagrådets verksamhet. Denna uppmärksamhet har 

eskalerat genom den stora andelen “avstyrkanden av nya lagförslag från regeringen under 2000-talet”.1 

Dessa diskussioner har bidragit till ett större intresse för lagrådets granskning av lagförslag. Vidare har 

FRA-lagens uppkomst åren 2007-08 frambringat större fokus gällande lagrådsgranskningens 

effektivitet. 2  

 

Efter den mångkritiserade FRA- lagen har det debatterats kring om bestämmelsen borde prövas genom 

efterhandskontroll eftersom lagen har ansetts strida emot Europakonventionen, och därmed den svenska 

rätten.  FRA- lagen medförde en avsevärd inskränkning i den personliga integriteten vilket bidrog till att 

en stor mängd politiker samt andra medborgare ifrågasatte lagens förenlighet med grundlagen. Denna 

företeelse har bidragit till att flertalet motioner inlämnats till riksdagen gällande ett inrättande av en 

författningsdomstol i den svenska rättsordningen.  Flertal politiker har debatterat kring huruvida 

inrättandet av en författningsdomstol skulle stärka rättstatligheten och rättssäkerheten i det svenska 

samhället, medan andra politiker tycker att lagrådets ställning bör förstärkas istället.  

Införande av en författningsdomstol anses vara odemokratiskt eftersom det skulle medföra att den 

offentliga makt som åligger de förtroendevalda politiker överförs istället till en rättstillämpande instans. 

Bakgrunden till detta argument har sin basis i att de domare som tjänstgör i författningsdomstolen inte 

utnämnts genom demokratiska val.3 I många av debatterna framhålls den tyska författningsdomstolen 

(Bundensverfassungsgericht) som den ideella författningsdomstolen. Detta förhållningssätt baseras på 

                                                 
1
 Nergelius, Joakim. Svensk Statsrätt. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 215. 

2
 Ibid, s. 215. 

3
 Göran, Lambertz. Normprövning och demokrati. Svensk juristtidning, 2007, s. 825 
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författningsdomstolens starka ställning i det tyska samhället, och domstolens ifrågasättande av bland 

annat EG-rätten är skälet till instansens popularitet. 

1.1. Syfte  

Vi ska genomföra en juridisk studie som kommer behandla lagrådets och den tyska 

författningsdomstolens normprövning. Studien ska fokusera på hur dessa specialiserade institutioner 

skyddar konstitutionen gentemot konstitutionsstridiga författningar. Vi kommer att komparera de olika 

skillnaderna och likheterna mellan den tyska författningsdomstolens och lagrådets kompetenser, som 

garanter avsedda att skydda konstitutionen.  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse av det svenska rättssystemets 

respektive det tyska rättssystemets normprövning. Genom denna studie kommer vi att kunna besvara 

frågan om det finns ett behov av en författningsdomstol i Sverige eller om lagrådets normkontroll är 

tillräckligt för att garantera legitimiteten och rättssäkerheten för de svenska medborgarna.  

 

 

1.2. Frågeställningar 

Vilka skillnader och likheter rörande normkontroll finns det mellan lagrådets och 

författningsdomstolens kompetenser gällande det konstitutionella skyddet, i synnerhet av 

konstitutionsstridiga lagar?   

Finns det ett behov av en författningsdomstol i Sverige eller bör lagrådets ställning i det svenska 

samhället förstärkas? 

 

 

1.3. Metod 

Vi kommer att tillämpa flera rättsvetenskapliga metoder för att genomföra denna studie. De metoderna 

som vi har valt att tillämpa i studien är den rättsdogmatiska metoden, komparativa metoden och 

rättshistoriska metoden.  

Den rättdogmatiska metoden innebär att den gällande rätten fastställs. Metoden består av två 

beståndsdelar, där den första delen avser att beskriva den gällande rätten och den senare till att 
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systematisera denna rätt. Systematiseringen bygger på redogörelsen av den gällande rätten genom att 

identifiera likheter, samband och principer. 4 Den rättdogmatiska metoden ska tillämpas i studien genom 

fastställandet av den gällande rätten utifrån användningen av svenska respektive tyska rättskällor. 

Ämnesdefinitionen av den komparativa rättskunskapen enligt Michael Bogdan är att komparera två 

olika rättssystem med syfte att fastställa och bearbeta deras likheter och skillnader. En sådan 

komparation genomförs genom att man finner en gemensam nämnare mellan rättssystemen. Genom 

fastställandet och bearbetningen av de metodologiska problemen i de båda rättssystemen kan det tillföra 

djupare förståelse och kunskap om den egna rättsordningen. 5 Denna juridiska studie ska genomföras 

genom att vi komparerar likheterna respektive skillnaderna mellan den tyska författningsdomstolen och 

det svenska lagrådet, där den gemensamma nämnaren mellan dessa två rättssystemen är normprövning. 

Den komparativa metoden ska tillämpas i studien genom att vi redogör för, och likställer skillnaderna 

och likheterna mellan lagrådets och författningsdomstolens normprövning i separata avsnitt, som vi har 

under benämningen “komparation”. Dessa komparerande avsnitt har varit betydande för utformningen 

av vår studie eftersom flertalet olikheter mellan de båda institutionerna har upptäckts och värderats.  

Vi kommer även att använda oss av den rättshistoriska metoden som avser att beskriva lagrådets och 

den tyska författningsdomstolens konstitutionella utveckling utifrån ett historiskt perspektiv.6 Denna 

metod ska tillämpas i studien genom att vi beskriver de olika historiska händelseförloppen i den svenska 

respektive den tyska rättsordningen som bidragit till lagrådets och författningsdomstolens 

konstitutionella utveckling och normprövning.  

 

 

1.4. Material 

Denna judiska studie om lagrådets och författningsdomstolens normprövning kommer att utgå utifrån 

rättskällor som är av relevans till studiens syfte och dess frågeställningar. De rättskällor som vi anser är 

av relevans för genomförandet av studien är enligt vår uppfattning, den svenska regeringsformen och 

den tyska grundlagen “Grundgesetz “. Därutöver ska vi komplettera studien med andra rättskällor, som 

exempelvis lagar, förarbeten, doktriner, samt juridiska artiklar. Vidare kommer vi använda oss av 

                                                 
4
 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2015, S. 43. 

5
 Bogdan, Michael. Komparativ rättskunskap. 2:7 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2013, s. 18 

6
 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2015, S. 53 
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rättspraxis från de svenska högsta domstolsinstanserna för att ytterligare exemplifiera och betona 

lagrådets normprövning samt ställning i den svenska rättsordningen och samhället. 

Grundlagsutredningen “Olika former av normkontroll” har varit betydande för utförande av vår studie, 

eftersom den på ett utförligt sätt beskriver den tyska författningsdomstolens normprövning samt 

domstolens sammansättning. Vidare tillför denna utredning en djupare beskrivning och förståelse av 

lagrådets normprövning. Eftersom ingen av oss besitter språkliga kunskaper i det tyska språket, har vi 

fått förlita oss på en engelsk översättning av grundgesetz (GG).  En annan rättskälla som har varit 

väsentlig för studiens genomförande är lagen (2003:333) om lagrådet som preciserar lagrådets 

befogenheter, sammansättning samt dess verksamhet i helhet. 

 

2. Rättskällor 

2.1. Sverige 

Inledningsvis förutsätter lagrådets och författningsdomstolens normprövning att det finns en 

normhierarki som främjar konstitutionens och grundlagarnas efterlevnad och överhöghet gentemot de 

andra bestämmelserna i rättssystemet. Det är betydande för studiens utformning och ämne att presentera 

både de svenska och tyska rättskällorna för att tillföra en djupare förståelse av dessa institutioner.  

De bindande rättsreglerna i den svenska rättsordningen ingår i ett hierarkiskt system, en så kallad 

“normhierarki”, där bestämmelserna indelas i olika nivåer. Enligt detta hierarkiska system ska en regel 

av högre valör gälla före en bestämmelse av lägre rang. 7 Den svenska rätten bygger på nedskrivna 

lagar, där de fyra grundlagarna är överordnade de resterande bestämmelserna i normhierarkin. 

Grundlagarna efterföljs av lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter samt kommunala föreskrifter. 

8  

I den svenska rätten används förarbeten för att fastställa lagstiftarens intention med lagen. Vidare tillger 

förarbetena en detaljerad redogörelse av hur lagen ska tillämpas. Förarbeten är inte bindande för 

lagtillämparen på samma sätt som den gällande rätten, trots detta är det straffbart att åsidosätta 

förarbetenas innehåll. 9 Rättspraxis är en betydande rättskälla i samband med lagtolkning och 

lagtillämpning, och avser till domstolarnas samt förvaltningsmyndigheternas avgöranden. Dessa beslut 

är väsentliga för framtida ärenden genom att de fungerar som vägledande avgöranden, så kallade 

                                                 
7
 SOU 2007:85, Grundlagsutredning, Olika former av normkontroll, s.13 

8
 Hydén & Hydén, Rättsregler- En introduktion till juridiken, 6 uppl. Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s.125. 

9
 Hydén & Hydén, Rättsregler- En introduktion till juridiken, 6 uppl. Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 157. 
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“prejudikat”. 10  Avgöranden från den högsta domstolen respektive högsta förvaltningsdomstolen har en 

stor prejudicerande verkan, och dessa prejudikat väger tyngre än de lägre instansernas avgöranden. 11 

Det finns ingen föreskriven skyldighet för domstolarna och myndigheterna att efterfölja prejudikaten, 

men trots detta har prejudikaten en betydande rättsbildande funktion. 12  

Genom anslutningen till EU, och överföringen av beslutanderätt har EU:s rättsakter blivit en del av den 

svenska rätten med direkt effekt. Detta innebär att Sverige inte får stifta regler som är motstridiga till 

EU- rättens reglering. 13 Medlemskapet till Europeiska Unionen förpliktade de svenska domstolarna att 

ge EU- rätten företräde framför den inhemska rätten vid deras prövning. 14 Detta innebär att vid 

förekomsten av en normkonflikt mellan de nationella reglerna och EU- rättens bestämmelser får EU- 

regler företräde, i enlighet med företrädesprincipen och lojalitetsprincipen.15 

Inkorporeringen år 1995 av Europakonventionen om de mänskliga friheterna och de grundläggande 

rättigheterna (EKMR) har medfört att konventionen gäller som svensk lag.16  Ratificeringen av EKMR 

som svensk lag har resulterat till att de svenska domstolarna är förpliktade att pröva nationella lagars 

förenlighet med EKMR- bestämmelserna. 17 

2.2. Tyskland 

De tyska grundlagsbestämmelserna (Grundgestz) står högst upp i normhierarkin. Grundlagen efterföljs 

av federala lagar, regeringsförordningar, samt myndighetsföreskrifter.18 Om det skulle förekomma 

bristande överensstämmelse mellan de nationella lagarna gäller först de federala bestämmelserna 

framför de delstatliga. 19 

Rättspraxis, särskilt författningsdomstolens avgöranden, har en stor betydelse för den tyska 

rättsordningen genom att den tolkar och förtydligar grundlagen och de konstitutionella principerna. 20 

De konstitutionella rättsprinciperna har en betydande roll i Tyskland. Viktiga konstitutionella principer 

                                                 
10

Hydén & Hydén, Rättsregler- En introduktion till juridiken, 6 uppl. Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 158. 
11

 Mellqvist Mikael & Widmark Kristina, Processrätt- grunderna för domstolsprocessen, 2 uppl. Uppsala: Justus förlag AB, 

2012, s.153.  
12

  Hydén & Hydén, Rättsregler- En introduktion till juridiken, 6 uppl. Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 158 
13

 Bernitz Ulf, Kjellgren Anders, En introduktion till EU, 5 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2014, s.51 
14

 Åhman, Karin. Normprövning. Visby: Norstedts Juridik, 2011, s.15- 16 
15

Bernitz Ulf, Kjellgren Anders, En introduktion till EU, 5 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2014, s.51-52 
16

 Bernitz Ulf, Heuman Lars,  Leijonhufvud Madeleine, Seipel Peter, Nerep Warnling, Wiweka, Vogel Heinrich-Hans, Finna 

rätt: Juristers källmaterial och arbetsmetoder, 12 uppl.Vällingby:Nordstedts Juridik AB, 2012, s.81-82 
17

 Åhman, Karin. Normprövning. Visby: Norstedts Juridik, 2011, s.16 
18

 Jonsson Cornell, Anna (red.). Komparativ konstitutionell rätt. 2 uppl. Uppsala: Iustus förslag AB, 2015, s. 126 
19

 Rättsfonden, Författningsdomstol och lagprövning i nordisk och europeisk belysning, Uppsala: Iustus förlag AB, 1991, s. 

26. 
20

 Jonsson Cornell, Anna (red.). Komparativ konstitutionell rätt. 2 uppl. Uppsala: Iustus förslag AB, 2015, s. 126. 
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är exempelvis principen om människovärdets betydelse vilket föreskrivs i artikel 1 i grundgesetz (GG). 

Andra betydelsefulla rättsprinciper är proportionalitetsprincipen, som innehar en praktisk innebörd för 

författningsdomstolens praxis. 21 

Utöver författningsdomstolen finns det andra domstolsinstanser som har en prejudikatbildande verkan i 

sina områden. I Tyskland är den rättsvetenskapliga litteraturen av stor betydelse, där många domstolar 

refererar till sådan litteratur, inklusive författningsdomstolen. I den tyska rättsordningen används inte 

förarbeten.22  

Eftersom Tyskland har ett monistiskt system ingår den internationella folkrätten i den nationella rätten 

utan särskilda åtgärder. Enligt artikel 25 i grundgesetz gäller den internationella folkrätten med direkt 

effekt i Tyskland och den kan framhållas av enskilda individer inför domstolar och myndigheter. Detta 

förhållningssätt till den internationella rätten innebär inte att den nationella rätten underkastas. 23 

2.3. Komparation 

Det framgår vissa tydliga skillnader mellan de svenska rättskällorna respektive de tyska rättskällorna. En 

väsentlig skillnad mellan rättskällorna, är att i den svenska rättsordningen har förarbeten en stor 

betydelse för lagstiftaren genom den redogör för motivet bakom lagen, men också hur denna regel är 

ämnad att tillämpas. I den tyska rättsordningen har inte förarbeten någon större betydelse för 

lagstiftaren. Istället är de högsta domstolsinstansernas avgöranden, främst författningsdomstolens, av en 

avsevärd betydelse för tolkningen av grundgesetz och de konstitutionella principerna. 

Författningsdomstolens beslut har prejudicerade funktion för framtida fall för de övriga 

domstolsinstanserna i den tyska rättsordningen. Detta betyder inte att rättspraxis är av mindre betydelse 

för den svenska rättsordningen. Avgöranden från högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen är 

en omfattande prejudicerande verkan för de lägre domstolsinstanserna.  

En annan åtskillnad mellan de svenska rättskällorna är att den rättsvetenskapliga litteraturen är 

betydande i den tyska rättsordningen. Detta grundar sig på flertalet domstolar refererar till sådan 

litteratur, vilket är en tydlig skillnad gentemot den svenska rätten. 

 

                                                 
21

 Jonsson Cornell, Anna (red.). Komparativ konstitutionell rätt. 2 uppl. Uppsala: Iustus förslag AB, 2015, s. 124. 
22

 Ibid, s. 126. 
23

  Ibid, s. 130. 
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3. Konstitutionalism 

Konstitutionalismen består av olika komponenter, där den första komponenten avser statens 

lagbundenhet. Detta innebär att de högsta statsorganen är bundna att utöva den offentliga makten i 

förenlighet med den gällande rätten. 24 Normprövningen som lagrådet och den tyska 

författningsdomstolen utför förutsätter att det finns en normhierarki som markerar de högrangiga 

lagarnas företräde framför de resterande bestämmelserna i rättsordningen.25  

Konstitutionalismens andra komponent är att staten begränsas genom att dess invånare erhåller ett flertal 

grundläggande fri- och rättigheter. Slutligen består konstitutionalismen av maktdelningsprincipen, som 

syftar till att den offentliga makten i ett land fördelas mellan den lagstiftande, verkställande samt 

dömande makten. Även länder vars styrelseskick utmärks av parlamentarismen kan inneha inslag av 

maktdelning. 26  

3.1. Den konstitutionella utvecklingen utifrån en historisk tillbakablick 

3.1.1. Sverige 

År 1634 utfärdades den första regeringsformen, men förekomsten av skrivna författningar om Sveriges 

styrelsesätt har existerat sedan i mitten av 1300-talet när den så kallade konungabalken i Magnus 

Erikssons landslag trädde ikraft. 27  Sedan dess har olika reformer av regeringsformen antagits, men vi 

kommer enbart beskriva de viktigaste av dessa eftersom de är väsentliga för förståelsen av den 

konstitutionella utvecklingen, och utvecklandet av tanken av ett oberoende organ från 

lagstiftningsmakten som utför normprövning.  

År 1809 antogs återigen en ny regeringsform. Sveriges moderna historia sägs börja år 1809 med 

försluten av Finland till Ryssland, avsättningen av Gustav IV Adolf som ledde till att det gustavianska 

enväldet ersatts med konstitutionell författning, nämligen 1809 års regeringsform. 1809 års 

regeringsform var en grundlag som var baserad på maktdelningsprincipen. Syftet med grundlagen var att 

stabilisera balansen mellan kung och ständer.28 Makten skulle delas på ett sätt att finansmakten skulle 

skötas av ständerna medan makten att styra riket skulle ligga hos kungen och den centrala 

lagstiftningsmakten skulle utövas gemensamt av de båda. 

                                                 
24

 Algotsson Karl-Göran, Lagrådets politiska betydelse, Svensk juristtidning, 2009, s. 165, 1:1 3st RF.  
25

 Åhman, Karin. Normprövning. Visby: Norstedts Juridik, 2011, s. 19 
26

 Algotsson Karl-Göran, Lagrådets politiska betydelse, Svensk juristtidning, 2009, s. 165, 1:1 3st RF.  
27

 Nergelius, Joakim. Svensk Statsrätt. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 20.  
28

 Bull Thomas, Sterzel Fredrik, Regeringsformen en kommentar, 2 uppl, Studentlitteratur AB:Lund, 2013, s. 12. 
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1809 års regeringsform fick genomgå en hel del ändringar under de 165 åren som den var gällande. 

Bland annat så övergick man år 1866 från ståndsriksdag till tvåkammarriksdag. Resultatet av dessa 

ändringar blev en stegvis övergång i praxis från 1809 års maktdelning till parlamentarism som innebär 

att folkrepresentationen utses som det centrala statsorganet och regeringen utövar den styrande 

makten.29 Parlamentarismens genombrott medförde att 1809 års regeringsform fick en minskad 

betydelse i praktiken såväl inom politiken som hos domstolar och förvaltningsmyndigheter. Under 

perioden 1920 fram till 1974 års regeringsform, som kallas för “det författningslösa halvseklet” styrdes 

Sverige inte i enlighet med grundlagen. Grundlagen saknade under denna period såväl beskrivande som 

normerande kraft.30  

I 1809 års regeringsform ingick det i Högsta domstolens ansvarsområde att utföra en normprövning av 

lagförslagen. Detta ansvar gavs senare till lagrådet år 1909. Regeringen var fram till år 1971 skyldig att 

inhämta lagrådets yttrande enligt § 87 i 1809 års regeringsform.31 Efter en ytterligare grundlagsändring 

år 1971 ersattes den obligatoriska granskningen med en fakultativ granskning och år 1974 infördes den 

nuvarande regeringsformen. 

3.1.2. Nuvarande konstitutionen 

Den svenska konstitutionen utgörs av fyra grundlagar, där Regeringsformen (RF) som antogs 1974 är 

den främsta av dessa fyra. De tre andra grundlagarna är enligt 1:3 RF successionsordningen(1810), 

Tryckfrihetsförordningen(1949) och yttrandefrihetsgrundlagen(1991). Det är dessa fyra grundlagar som 

tillsammans utgör Sveriges skrivna författning. Regeringsformen är den övergripande grundlagen som 

fastställer hur landet ska styras, och är den som mest motsvarar en konstitution i andra länder. I den 

nuvarande regeringsformen anses parlamentarism och folksuveränitet som demokratins överordnade 

principer.  

År 2010 gjordes en grundlagsreform som stärkte lagrådsgranskningen och lagrådets konstitutionella 

ställning. En substantiell förändring var att lagrådsgranskningen övergick från fakultativ till 

obligatorisk.32 I 2010-års grundlagsreform, avskaffades uppenbarhetsrekvisitet i regeringsformen 11 kap 

14§.  Detta medförde att lagrådets normprövning ökade i betydelse. 33  Lagrådets förhandskontroll blev 

en betydande metod för regeringen och riksdagen för att tillförsäkra sig om att ett lagförslag är förenligt 

                                                 
29

 Bull Thomas, Sterzel Fredrik, Regeringsformen en kommentar, 2 uppl, Studentlitteratur AB: Lund, 2013, s. 13. 
30

 Nergelius, Joakim. Svensk Statsrätt. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 21 
31

 SOU 2007:85. Grundlagsutredningen. Olika formen av normkontroll. s.47. 
32

 Nergelius, Joakim. Svensk Statsrätt. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 232. 
33

  SOU 2007:85. Grundlagsutredningen. Olika formen av normkontroll. s. 89 
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med grundlagen samt att den inte riskeras att åsidosättas under tillämpningen.34  Genom lagändringen i 

regeringsformen 11 kap 14§ tillkom en helt ny formulering som påpekar att normprövningen bygger på 

ett hierarkiskt system, lagbundenhet samt folksuveränitetsprincipen. Denna lagändring ger intrycket att 

de allmänna domstolarna nu har möjligheten att pröva flera normkonflikter.35 Genom att principerna om 

folksuveränitet och lagbundenhet kommer till uttryck i regeringsformen 11 kap 14§, betonas det att 

riksdagen är grundlagens främsta uttolkare samtidigt som lydelsen förtydligar det politiska 

beslutsfattandet. 

Genom anslutningen till EU, som det tidigare nämnts, har Sverige överlämnat en del av sin 

beslutanderätt till unionen. Dessa bestämmelser regleras i RF 10 kap 6§ och innebär att Sverige måste 

anta rättsregler som har företräde framför de nationella reglerna utan att vidta några 

normgivningsåtgärder36. Vidare i 10:6 RF beskrivs även begränsningar gällande beslutanderätten till 

EU. Enligt första stycket i 6 § föreskrivs det två begränsningar, där den första begränsningen avser att 

unionen inte får röra principerna berörande statsskicket och den andra begränsningen är att EU måste 

upprätthålla ett rättighetsskydd som motsvarar det som föreskrivs i regeringsformen respektive 

Europakonventionen. 

3.1.3. Tyskland 

Den tyska staten upprättades år 1871 och fram till dess bestod landet av en mängd små stater med 

gemensamt språk och kultur. Dessa små stater har vid olika tillfällen ingått i olika typer av politiska 

förbund som exempelvis det tysk-romerska riket. Staterna i Tyskland enades år 1871 genom ett förbund 

och därmed etablerades en enhetsstat i det tyska kejsardömet.  Det tyska kejsardömet föll efter förlusten 

i det första världskriget och wiemarförfattningen som präglades av parlamentarisk demokrati tillskrevs. 

Första världskriget medförde stora ekonomiska problem i landet, och situationen förvärrades av den 

amerikanska börskrisen år 1929 eftersom USA var ett stort ekonomiskt stöd för Tyskland efter kriget.  

Under de efterföljande åren framväxte politiska oroligheter runt om i landet vilket bidrog till 

nazistpartiets genombrott. År 1933 tog Hitler makten, och införde den nazistiska diktaturen som varade 

till år 1945. Nazismens fall uppmärksammade wiemarförfattningens brister, och resulterade i en ny tysk 

grundlag “grundgesetz” med ändamål att främja demokratiska och rättsliga värden.37 Den nya tyska 

grundlagen, och händelseförloppen som inträffande under andra världskriget framkallade tanken om ett 

oberoende organ från den politiska makten, med avseende främja grundgesetzs efterlevnad. Detta skulle 

                                                 
34

  SOU 2007:85. Grundlagsutredningen. Olika formen av normkontroll. s. 89 
35

 Åhman, Karin. Normprövning. Visby: Norstedts Juridik, 2011, s.15 
36

 Bull Thomas, Sterzel Fredrik, Regeringsformen en kommentar, 2 uppl, Studentlitteratur AB: Lund, 2013, s. 253 
37

 Jonsson Cornell, Anna (red.). Komparativ konstitutionell rätt. 2 uppl. Uppsala: Iustus förslag AB, 2015, s. 118. 
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ske genom prövning av grundlagsstridiga bestämmelser, och därmed förhindrandet av regleringar som 

stod i strid med lagstiftningen.38 

3.1.4. Nuvarande konstitutionen 

Tysklands konstitution utgörs av Grundgesetz (GG), som antogs år 1949 strax efter andra världskriget. 

GG består av 146 artiklar och fem tilläggs bestämmelser från den förutvarande författningen.39 Till 

skillnad från wiemarförfattningen, som var den gällande författningen innan grundgesetz, värnar 

grundgesetz om de centrala demokratiska och rättsliga värdena såsom bland annat, människovärdet som 

är den grundläggande och övergripandet värdet i grundlagen.40   

Den föregående tyska grundlagens bestämmelser var märkbart enkla för intrång av den lagstiftande 

makten, utan någon möjlighet för ett rättsligt organ eller domstol för att förhindra ett sådant intrång. Den 

gamla tyska grundlagens svaga ställning i den tyska rättsordningen underlättade Hitlers 

maktövertagande. 41 Tysklands krigserfarenheter genomsyrar tydligt grundgesetz.  Detta kommer till 

uttryck i artikel 20 i grundgesetz (GG), som föreskriver och betonar de främsta statsorganens 

lagbundenhet. Vidare stadgar artikel 20 i GG att domstolarna och den verkställande makten ska utövas i 

förenlighet med konstitutionen och rättvisan.  Artikel 20 i GG föreskriver att den offentliga makten ska 

utgå från folket samt att denna makt ska utövas av lagstiftande, verkställande och dömande organ.42 Vid 

antagandet av den nuvarande grundlagen (grundgesetz) inrättades även författningsdomstolen 

(Bundesverfassungsgricht) i Tyskland som grundgesetzs försvarare. Författningsdomstolen har haft en 

stor betydelse för utvecklingen av den tyska rättsstaten i efterkrigstiden, och domstolen har varit 

betydande för främjandet av de mänskliga värderingarna.43  

Den tyska författningsdomstolen fungerar även som den sista uttolkaren av grundlagen. Enligt 

författningsdomstolen är den nationella rätten inte underordnad EU-rätten och redan under åren 1970- 

1980- talet tog författningsdomstolen i Tyskland ställning till EU-domstolens doktrin om EU-rättens 

företräde framför all nationell rätt 44. Författningsdomstolen ansåg att de hade möjligheten att pröva EU-

rättens förenlighet med den tyska grundlagen. Tysklands medlemskap i europeiska unionen föreskrivs 

uttryckligt i Art 23 i GG, där det beskrivs det att Tyskland som en suverän stat har överfört en del av 

                                                 
38

 Jonsson Cornell, Anna (red.). Komparativ konstitutionell rätt. 2 uppl. Uppsala: Iustus förslag AB, 2015, s. 119. 
39

 Ibid, s. 123. 
40

 Ibid, s. 118. 
41

 Nergelius Joakim Holmström Barry, Domstolar och demokrati- Den tredje statsmakten politiska roll i England, Frankrike 

och Tyskland, Svensk juristtidning, 2001, s.200 
42

 GG, art.20 
43

 Jonsson Cornell, Anna (red.). Komparativ konstitutionell rätt. 2 uppl. Uppsala: Iustus förslag AB, 2015, s 119. 
44

 Ibid, s 130. 
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sina befogenheter till unionen. EU:s lagstiftning ska hålla sig inom den makt som har överförts till 

unionen och samtidigt iaktta subsidiaritetsprincipen. Författningsdomstolens resonemang om att EU-

rätten har överhand så länge den lagstiftar förenligt med GG har bland annat inspirerat formuleringarna i 

10 kap. 6 § RF.45  

När det gäller Europakonventionen har GG samma öppna attityd som den har gentemot EU-rätten. Även 

här kan GG sätta gränser för vilket inflytande EKMR kan ha. Författningsdomstolen anser att GG ska 

tolkas i harmoni med EKMR så länge detta är möjligt metodiskt, och inte påverkar grundlagens 

skyddsnivå negativt.46 

3.1.5. Komparation 

Utgångspunkten för att markera olikheterna i den konstitutionella utvecklingen i Tyskland respektive 

Sverige, har sin grund i de olika erfarenheterna som länderna har tagit del av genom de olika historiska 

händelserna. Tysklands aktiva deltagande i både första- och andra världskriget har medfört utvecklandet 

av en konstitution som främjar lagbundenhet och rättvisa samt högaktar människovärdets betydelse. Det 

har inte funnits några dramatiska händelser i Sverige bakom antagandet av 1974 års regeringsform, till 

skillnad från grundgesetz som antogs strax efter andra världskriget.  

Den tyska konstitutionen har författningsdomstolen som konstitutionens främsta försvarare mot 

konstitutionsstridiga författningar. Författningsdomstolen ser ständigt till att ingen reglering är oförenlig 

med grundgesetz. Författningsdomstolen skyddar den tyska rättsordningen gentemot oförenlig EU-

lagstiftning. Den svenska konstitutionen saknar ett motsvarande organ som kan pröva EU-rättens 

enlighet med den svenska konstitutionen. 

 

4. Lagrådet och författningsdomstolens historia 

4.1. Lagrådet 

Det är viktigt för studiens syfte och frågeställningar att beskriva lagrådets historiska utveckling, och hur 

denna har präglat lagrådets abstrakta förhandsprövning.  

Lagrådet bildades år 1909 samtidigt som regeringsrätten, den nuvarande högsta förvaltningsdomstolen. 

Lagrådet skapades i syfte att överta de uppgifter gällande normprövning som tidigare åvilat på Högsta 

                                                 
45

 Jonsson Cornell, Anna (red.). Komparativ konstitutionell rätt. 2 uppl. Uppsala: Iustus förslag AB, 2015, s 131. 
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domstolen. 47 Innan lagrådets inrättande år 1909 förskrevs det i 1809 års grundlag om olika förbindelser 

mellan den styrande makten och högsta domstolen. Dessa förbindelser “klipptes” av med lagrådets 

inrättande. 48 Intentionen med lagrådets normprövning var att värna om lagrådets autonomi, och främja 

lagbundenhet.49  

Lagrådet skapades under politisk enlighet, trots detta hade socialdemokratin en avvaktande attityd 

gentemot lagrådet. Denna avvaktande ställning hade sin basis i tanken om att “lagrådet beskar den 

politiska demokratin”.50 Detta förhållningssätt bidrog till att flertalet politiker ville avskaffa organet.51  

 

År 1971 avskaffades den obligatoriska lagrådsremissen, därmed blev beaktandet av lagrådsgranskningen 

frivilligt. Den bakomliggande orsaken till denna förändring hade sin grund i att lagrådet ansågs vara 

oenigt med den parlamentariska demokratins principer. Denna ändring resulterade i att antalet 

lagrådsremisser sjönk kraftigt mellan åren 1970-1976. Avskaffandet av den obligatoriska 

lagrådsgranskningen kom i anknytning till att den borgerliga oppositionen ansåg att socialdemokraterna 

koncentrerade den offentliga makten till regeringen.52  

 

Oppositionen blev senare år 1976 till en borgerlig regering och år 1978 lämnade denna regering en 

proposition (1978/79:195), där det föreslogs att lagförslag på vissa områden borde överlämnas till 

lagrådet för granskning. Propositionen 1978/79:195 medförde även tillkomsten av en förpliktelse för 

regeringen att motivera skälen i de fall lagrådets bedömning inte togs i beaktande. Ovannämnda 

proposition antogs senare av den dåvarande riksdagen, och med denna bakgrund fick lagrådet den 

konstitutionella form den alltjämt har idag.53   

 

Efter år 1979 fram till år 2010 har regleringen gällande lagrådsgranskning varit ett mellanting av både 

obligatorisk och fakultativ.54 Grundlagsreformen av regeringsformen år 2010 medförde att lagrådets 

granskning förstärktes och med denna ändring har den långtgående diskussionen om institutionens 

ställning i den svenska rättsordningen avslutats. Innan grundlagsändringarna år 2010 har det funnits 

delade meningar om lagrådets granskning, där riksdagsoppositionen främjade en mer omfattande 
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49

 Algotsson Karl-Göran, Lagrådets politiska betydelse, Svensk juristtidning, 2009, s. 166. 
50

 Zetterquist, Ola. Lagrådet i går, i dag och i morgon – Häringesymposiet 2008, Svensk juristtidning, 2009, s. 139. 
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granskning. Numera råder en politisk överensstämmelse om lagrådets betydelse för normprövningen och 

dess väsentlighet för lagstiftningsarbetet.55  

De grundlagsändringar som trädde i kraft 1 januari 2011, medförde att lagrådsgranskningen idag är i 

princip obligatorisk.56 En av ändringarna som trädde i kraft avsåg att minska lagrådets arbetsbörda som 

har ökat sedan organets inrättande. Ändringen i fråga innebar att en förändring i lydelsen av den 3 § i 

lagen (2003:333) om lagrådet genom att antalet avdelningar lagrådet ska högst bestå av ändrades till 

fem avdelningar. Den dåvarande lydelsen av 3 § i lagen om lagrådet föreskrev att lagrådet ska bestå av 

högst fyra avdelningar och minst en avdelning.57 

4.2. Tyska författningsdomstolen 

Efter antagandet av den nya grundlagen (grundgesetz) år 1949 infördes två år senare den 17 april år 

1951 en väsentlig förändring i den tyska rättsordningen, nämligen inrättandet av en författningsdomstol 

(Bundesverfassungsgericht). Efter andra världskriget fanns det ett befintligt behov av en grundlag som 

byggde på humanistiska och demokratiska värderingar. Författningsdomstolen inrättades med basis i 

denna historiska bakgrund som den absoluta garanten för skyddet av de mänskliga rättigheterna och för 

den nya grundlagens efterlevnad samt högrangiga ställning i den tyska rättsordningen.58 

Viktiga händelseförlopp genom åren 

År 1951 gav författningsdomstolen sitt första rådgivande yttrande. Yttrandet yrkades av 

förbundspresidenten och berörde deltagandet av förbundsrådet ”Bundesrat” vid antagandet av en 

skattereglering. Därutöver utfärdades två ytterligare rådgivande yttranden av denna karaktär av 

författningsdomstolen innan denna funktion avskaffades år 1956.59 År 1952 tillkom det första 

förfarandet berörande förbud emot ett politiskt parti, där författningsdomstolen förklarade det 

“Socialistiska Reich Party” oförenligt med den tyska konstitutionen.60 

Den 17 augusti 1956 bedömde författningsdomstolen att det “Kommunistiska Party Tyskland” var 

konstitutionsstridigt. Denna dom, med 308 sidor, är hittills det längsta beslut som har återgetts av 

författningsdomstolen.61 
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Den 15 januari år 1958 avgör författningsdomstolen i Lüth målet att den fundamentala rätten till 

yttrandefrihet inte är begränsad till förhållandet mellan staten och dess invånare utan även till 

förhållandet mellan medborgarna. Lüth målet adresserar till ett yrkande, som krävde bojkottning av en 

nazistisk filmregissörs film.62 

 

Under år 1971 ändrades tjänstgöringsperioden för domarna med motivet att förstärka domarnas 

självständiga ställning i författningsdomstolen. Detta innebar att tjänstgöringstiden för domarna 

ändrades till tolv år, utan någon möjlighet till omval.63 

 

Den 16 februari 1983 tillgav författningsdomstolen sitt samtycke till upplösningen av förbundsdagen 

“bundestag”. Upplösningen av förbundsdagen tillkom efter en begäran av förbundspresidenten. Detta 

inträffande efter att förbundskanslern utförde en förtroendeomröstning, som han förlorade, i syfte att 

utse nyval.64  

 

År 1991 uppmanas den tyska författningsdomstolen att döma ärenden berörande Tysklands återförening. 

Domstolen finner i två domar att traktatet gällande Tysklands återförening är förenligt med den tyska 

konstitutionen.65 

I 4 maj år 2011 beslutar författningsdomstolen att regleringen gällande frihetsberövanden är oförenligt 

med konstitutionen, och behöver genomgå omfattande förändringar. Detta avgörande hade sin grund i 

rättspraxis från den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.66 

Författningsdomstolen har sedan dess inrättande haft en stark ställning med en betydande befogenhet i 

det tyska samhället. Denna ställning har med tiden förstärkts och idag är författningsdomstolen en 

institution med en avsevärd betydelse över den tyska konstitutionella utvecklingen och samhället i 

helhet.67  

4.3. Komparation 

En tydlig likhet gällande organens inrättande och historiska utveckling är att båda organen har till 

uppgift att garantera konstitutionens efterlevnad, och därmed garantera rättssäkerheten för de båda 
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länderna. Författningsdomstolen inrättades efter andra världskriget i takt med en ny och förstärkt tysk 

grundlag som betonar rättvisa och de mänskliga värderingarna. Lagrådets inrättande år 1909 syftade till 

att förhindra grundlagsstridiga regler genom att inrätta ett organ som främjar grundlagens överhöghet i 

förhållande till andra lagar, förordningar och föreskrifter.  

Lagrådets granskning och ställning i den svenska rättsordningen skiljer sig märkbart från den tyska 

rättsordningen. I första hand genom att organet har fått sina befogenheter begränsade som tidigare 

nämnts under år 1971, där den obligatoriska lagrådsgranskningen avskaffades. Utöver detta hade de 

dåvarande socialdemokraterna en skeptisk ställning gentemot lagrådet, eftersom de ansåg att lagrådets 

existens stred emot den parlamentariska demokratins principer. Författningsdomstolens ställning och 

existens i den tyska rättsordningen har aldrig blivit allvarligt kritiserad sedan dess inrättande. 

Utgångspunkten här är att den historiska utvecklingen i de båda länderna har framkallat olika behov. I 

den tyska rättsordningen fanns behovet av ett specialiserat och oberoende organ vars syfte var (och är än 

idag) att garantera konstitutionens efterlevnad samt förhindra maktmissbruk som exempelvis det som 

inträffade under nazismen. I den svenska rättsordningen och samhället fanns inget behov av en 

författningsdomstol. Socialdemokratin präglade det svenska samhället och på grund av detta fanns det 

ingen tillit för ett organ som inte är folkvalt att utöva en sådan offentlig makt. 

Lagrådsgranskningen har i dagens läge i princip blivit obligatorisk sedan grundlagsändringarna av 

regeringsformen under år 2010. I dagens läge råder det politisk enighet om lagrådets ställning och 

betydelse för det svenska samhället. Författningsdomstolens ställning i det tyska samhället har förstärkts 

sedan dess inrättande år 1951. Domstolens normprövning är av väsentlig betydelse för den tyska 

rättsordningen, eftersom instansen är den absoluta garanten för konstitutionens efterlevnad, och 

överhöghet gentemot de andra bestämmelserna i den tyska rättsordningen. 

 

5. Normprövning i förhållande till konstitutionen  

5.1. Allmänt om normprövning 

Det är betydande för studien att vi avgränsar innebörden av begreppen lagprövning och normprövning. 

Termen “lagprövning” avser till prövningen av lagars förenlighet med överordnade normer. Begreppet 

“normprövning” avser till prövningen av lagars enlighet med grundlagen, där prövningen även 

inkluderar andra föreskrifter. 68 
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Normprövning innebär en konstitutionell kontroll av lagarnas förenlighet med konstitutionen och andra 

högrangiga bestämmelser. Detta system bygger på synsättet om en synkroniserad och konfliktfri 

normhierarki, där grundlagen är överordnad alla andra lagar, som exempelvis lagar, förordningar och 

föreskrifter. 69 Normhierarkin avser till att lösa de normkonflikter som ofta uppstår i en rättsordning. 

Dessa normkonflikter framkallas och påverkas av internationella samarbeten, rättsordningens 

komplexitet, samt bestämmelsernas tolkningsutrymme. Normkonflikterna indelas mellan regler på olika 

nivåer, som exempelvis grundlag och lag, och konflikter mellan bestämmelser på samma hierarkiska 

nivå. 70 Normprövningen avser till att en rättsregel med lägre valör ska prövas gentemot en rättsregel av 

högre rang. Huvudregeln är att en rättsregel med högre valör är överordnad en rättsregel av lägre valör. 

71  

Normprövning indelas i konkret normprövning, som förutsätter att det föreligger en tvist framför en 

domstol, och abstrakt normprövning, där den senare prövningen inte behöver någon anknytning till 

något konkret mål utan avser prövning av grundlagsenligheten.72 Vidare indelas normprövning i 

förhandsgranskning och efterhandsgranskning, där den föregående avser en prövning innan lagen blivit 

“en del av den gällande rätten”73, och den senare en prövning efter lagen är i kraft. 74 

Ett väsentligt inslag i normkontrollen är att det organ som utför en sådan granskning åtnjuter någon form 

av självständighet och oavhängighet. Det organ som genomför normprövningen bör vara ett organ som 

inte har stiftat bestämmelsen. 75 Syftet bakom normprövning är att förhindra maktmissbruk genom att 

kontrollera parlamentets handlingar, samt att garantera maktdelningen mellan de högsta statsorganen. 

Maktdelningen mellan de högsta organen syftar till att makten delas mellan den lagstiftande, 

verkställande, och dömande makten för att förhindra att makten centrerar sig endast på ett organ. 

Normprövningen främjar förutsebarhet, rättssäkerhet, och ett rättssystem som håller ihop.76 

5.2 Normprövning i Sverige 

Den konkreta normprövningen i svenska rättsordningen utförs av de allmänna domstolarna och 

förvaltningsmyndigheterna.  Regeringsformen 11 kap 14§ föreskriver att om en domstol finner att en 

föreskrift är oförenlig med grundlagen eller annan överordnad reglering ska den inte tillämpas av 
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domstolarna. Om en reglering inte tillämpas av domstolarna innebär det inte att den ogiltigförklaras. 

Bestämmelsen kvarstår tills den upphävs eller ändras genom en ny lag 77 

Enligt regeringsformen 12 kap. 10§ ska ett offentligt organ inte tillämpa en föreskrift om den finner 

föreskriften grundlagsstridig. De ingår i domstolarnas och förvaltningsmyndigheternas förpliktelser att 

vid prövningen av ett fall får det inte tillämpas någon regel som står i strid mot EU- rätten och EKMR. 

78 De svenska förvaltningsmyndigheterna och domstolarna utför en efterhandsgranskning av lagarna. 

Vilket innebär att myndigheterna och de allmänna domstolarna utför sin normprövning efter lagen har 

vunnit laga kraft, och enbart vid ett konkret fall.79  

Den abstrakta normprövningen i den svenska rättsordningen utförs av lagrådet. Lagrådets normprövning 

avser till att yttra sig över lagförslag samt granska förslagens förenlighet med grundlag samt andra 

överordnade författningar. 80  Lagrådet utför en förhandsgranskning av lagförslagen, vilket avser att de 

prövar lagförslagen innan de har vunnit laga kraft. 81  Lagrådets yttranden över förslagens enlighet med 

grundlagen och andra högrangiga bestämmelser har haft en omfattande effekt på lagstiftningsprocessen, 

och på hur lagen senare tillämpas i domstolar och domstolarnas avgöranden i det fall domstolarna skulle 

underlåta att använda sig av lagen med stöd i RF 11:14.82 Domstolarnas och förvaltningsmyndigheterna 

konkreta efterhandsprövning och lagrådets abstrakta förhandsprövning är ett så kallat “kommunicerande 

kärl”.83  

5.3 Normprövning i Tyskland 

Författningsdomstolen är den enda tyska instansen som innehar rätten att pröva lagars förenlighet med 

grundlagen, och ogiltigförklara lagarna om de anses grundlagsstridiga. Den tyska författningsdomstolen 

behandlar främst tre typer av normprövning: abstrakt normprövning, konkret normprövning samt 

författningsbesvär. Abstrakt prövning innebär att domstolen prövar lagar och förordningarnas 

förenlighet med grundlagen.84 Den konkreta normprövningen avser att ett ärende, om en lag 

författningsenlighet, hänskjuts från en ordinarie domstol till författningsdomstolen för avgörande. 
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Slutligen prövar domstolen författningsbesvär som avser att en talan väcks av en enskild som anser sig 

ha fått sina rättigheter inskränkta av ett offentligt organ.85 

 

6. Befogenheter 

6.1 Lagrådet 

Det är betydande för studiens ämne och frågeställning att vi beskriver lagrådets och 

författningsdomstolens befogenheter samt normprövning. Detta avsnitt avser till att klargöra 

skillnaderna och likheterna mellan lagrådets respektive författningsdomstolens normprövning. 

Regeringsformen 8 kap 20§ föreskriver att för att uttalanden över lagförslag ska det finnas ett lagråd. 

Det ingår i lagrådets befogenheter att granska om lagförslaget är lämpligt utformat och 

sammanhängande. 86 Utöver detta ingår det i lagrådets kompetens att genomföra en materiell prövning, 

som innebär att lagrådet granskar förslagets grundlagsenlighet samt hur förslaget förehåller sig till 

rättsordningen som helhet. Vidare ska Lagrådet även yttra sig om förslaget kommer att tillgodose de 

angivna syftena, men också hur lagförslaget förehåller sig till kraven om rättssäkerhet. 87 

Rättssäkerhetskraven avser att regleringen ska vara författad på ett sätt så att enskilda individer kan 

förutse den rättsliga verkan av sitt agerande. Vidare avser rättssäkerhetskraven till att det ska finnas 

tillgång till prövningsmöjligheter, som ska vara skäligt utformade med hänsyn till kostnader och tid för 

den enskilde individen.88 

Enligt regeringsformen 8 kap 22§ stadgas det att lagrådet ska granska hur lagförslagens föreskrifter 

förhåller sig till varandra, samt uppmärksamma de problem som kan tillkomma vid tillämpningen av 

lagförslaget.89  Lagrådet är ett särskilt organ “med en rådgivande funktion i lagstiftningsarbetets 

slutfas”. 90 Lagrådets bedömning över lagförslag har haft ett avsevärt inflytande över den slutgiltiga 

utformningen av regeringens lagförslag. Regeringen kan välja att helt bortse från lagrådets granskning 

eller endast delvis modifiera förslaget efter lagrådets synpunkter. 91 Lagrådets bedömning över 

lagförslag har inte företräde framför regeringens eller riksdagens tolkning. När lagrådet granskar ett 
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lagförslags grundlagsenlighet och bedömer att förslaget är grundlagsstridigt påverkar det inte själva 

lagens giltighet. Detta innebär att lagrådets yttranden inte kan förhindra att ett lagförslag senare blir en 

del av den gällande rätten. Det är endast riksdagen som har befogenheten att stifta och ändra lagar och 

grundlagar. 92 

Betydelsen av lagrådets uttalanden kan illustreras med hjälp av rättsfallet NJA 2006 s. 708.  Rättsfallet 

NJA 2006 s.708 behandlar en anklagelse gentemot en man för egenmäktighet av sina barn. Mannen i 

fråga hade gemensam vårdnad gällande de barn som han hade tillsammans med sin före detta maka. Den 

anklagande for till Somalia med två av parets barn. I målet beskrivs det att hustrun hade gett sitt 

medgivande till resan dock enbart för en kortare tidsperiod. Däremot höll maken kvar barnen utan den 

före detta hustruns medgivande under en längre tidsperiod. Rättsfrågan i ärendet var om mannens 

handlande ansågs som en egenmäktig kidnappning av parets barn trots f.d. hustruns medgivande till 

resan. 93 Enligt 7 kap 4 § brottsbalken föreskrivs det att den individ som delar vårdnaden om ett barn 

under 15 år, och som utan en tydlig anledning egenmäktigt kidnappar barnet, fälls till ansvar för 

egenmäktighet av barn. Denna lydelse i brottsbalken tillkom av förslag från lagrådet. Enligt lagrådet 

kunde det förekomma vid en äktenskaplig kris att en av makarna utan några uppenbara skäl egenmäktigt 

tar med sig parets barn utomlands, där maken ifråga kan få svårigheter att föra tillbaka barnet till den 

andra. Högsta domstolen fastslog att uttrycket ”egenmäktigt bortför barn” åsyftade till bortförande av 

barn och inte undanhållande av dem. Därmed bedömde HD att termen egenmäktighet inte kunde 

tillämpas i målet. Realiteten i detta mål är att lagrådets yttrande fungerade som ett slags förarbete för 

målets bedömning. Rättsfallet NJA 2006 s.708 påvisar tydligt betydelsen som lagrådets bedömningar 

har haft för rättstillämpningen.94 

6.1.1 Initierande av ärenden  

Enligt regeringsformens 8 kap 21§ ska ett uttalanden från Lagrådet inhämtas av regeringen eller ett 

riksdagsutskott.  Riksdagsskottets inhämtande av yttrande förekommer i fall då regeringen låter bli att 

inhämta lagrådets yttrande. Att riksdagsutskottet får inhämta yttrande av lagförslag anses som ett 

verktyg för riksdagen i syfte att reparera regeringens passivitet.95 

Ett uttalande från lagrådet ska inhämtas innan riksdagen avgör ett beslut om tryckfriheten eller annans 

liknade frihet, som exempelvis att yttra sig television och radio, allmänna uppspelningar ur en databas 

samt liknande tekniska inspelningar. Vidare ska ett yttrande från Lagrådet inhämtas innan riksdagen 
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beslutar om en lag berörande någon form av begränsning i rätten att ta del av offentliga handlingar, samt 

vid beslut om lagen om behandling av personuppgifter. Uttalanden ska även inhämtas innan riksdagen 

avgör om kommunal beskattning, som innebär åligganden för kommunerna. Regeringsformen 8 kap. 

21§ föreskriver att om lagrådets granskning skulle sakna värde för den aktuella lagstiftningsfrågans 

beskaffenhet eller fördröja frågans behandling ska riksdagen meddela lagen även om lagrådets 

bedömning inte inhämtas. Det bör uppmärksammas att regeringen ska vid denna situation framföra 

skälen för detta agerande till riksdagen. Vidare stadgas det att om lagrådets uttalanden inte har hörts 

förhindrar det inte tillämpningen av bestämmelsen.96  

I 19 § i lagen om lagrådet stadgas det att regeringskansliet ska ställa en tjänsteman till lagrådets 

disponerade för att redogöra för ett fall som har framställts i kansliet eller på ett annat sätt för att ge 

hjälp vid behandlingen av ett ärende. Om Lagrådet behandlar ett lagförslag som har initierats i riksdagen 

ska det riksdagsutskott som begärt uttalandet, ordna en föredragande till lagrådets förfogande.97 

17 § i lagen om lagrådet föreskriver att alla avdelningar i Lagrådet har samma behörighet att behandla 

ett ärende. Vidare stadgas i samma lydelse att det är lagrådets ledamöter som beslutar på vilket sätt 

ärenden ska fördelas i de olika avdelningarna. 98 Enligt 18 § i samma lag stadgas det att de justitieråd 

som först blivit utnämnda innehar rätten att bli ordförande på en avdelning. När alla lagrådets ledamöter 

församlas ska det justitieråd som det har varit längst i ämbetet föra ordet.  

Enligt 21§ i samma lag stadgas det att om det skulle råda meningsskiljaktigheter vid behandlingen av ett 

ärende ska omröstning ske, där den “mening” får majoritet vinner. Om det skulle förekomma att flera 

meningar har fått samma antal röster gäller den “mening” som får stöd av det äldsta justitierådet vid 

omröstningen.99 

6.2 Författningsdomstolen 

Den federala författningsdomstolens “Bundesverfassungsgericht” främsta uppgift är att försäkra den 

tyska grundlagens efterlevnad. Domstolen ska säkerställa att respekten och effektiviteten för den tyska 

demokratiska ordningen efterföljs genom konstitutionen. Alla offentliga statsorgan måste lyda 

konstitutionen. Om konflikter skulle uppkomma gällande “olydnad” gentemot grundlagen ska talan 

väckas i författningsdomstolen. Författningsdomstolens beslut är slutgiltiga och bindande för alla. Alla 

statsorgan är bundna till författningsdomstolens avgöranden. Om domstolen finner att en lag strider mot 
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konstitutionen kan den förklara den konstitutionsstridig.100 Domstolens prövning av en bestämmelses 

förenlighet med konstitutionen kan medföra att lagen i fråga ogiltighetsförklaras med bindande verkan. 

Det är endast författningsdomstolen som har rätten att pröva lagars förenlighet med konstitutionen. 

Författningsdomstolen kan utföra en prövning utan att den har konfronterats med ett tydligt mål.101 

Artikel 94 i den tyska konstitutionen föreskriver att alla andra rättsmedel måste vara uttömda innan ett 

klagomål berörande en konstitutionell tvist kan inlämnas till författningsdomstolen.102 

6.2.1 Författningsdomstolens behörighetsområden 

Enligt artikel 93 i den tyska grundlagen anges det att författningsdomstolen prövar tolkningstvister 

gällande de rättigheter och skyldigheter de högsta federala organen och andra parter innehar. 

 Domstolen genomför en prövning berörande olika meningsskiljaktigheter eller tvivel om den materiella 

och formella förenligheten mellan konstitutionen och andra underordnade regleringar. Vidare ingår det i 

författningsdomstolens kompetenser att även pröva kompatibiliteten mellan delstats bestämmelser och 

konstitutionen. Författningsdomstolen prövar tvister berörande oenighet mellan den federala regeringen 

och delstaterna med avseende på de rättigheter och skyldigheter som ingår inom ramen för den federala 

tillsynen.103 

Den tyska författningsdomstolen prövar även tvister mellan delstaterna och förbundet, och mellan 

delstaterna eller tvistemål inom en delstat, vid den situationen parterna inte har möjligheten att vända sig 

till någon annan domstol.104 Vidare prövar författningsdomstolen konstitutionella individuella klagomål 

beträffande rättigheter och skyldigheter som har åsidosatts av någon offentlig myndighet. 

Författningsdomstolen prövar även konstitutionella klagomål från kommuner gällande deras rätt till 

självstyre, som har åsidosatts genom lag, samt konstitutionella klagomål från sammanslutningar om 

deras icke-erkännande som politiska partier för val till förbundsdagen (bundestag). Den tyska 

författningsdomstolen kan på begäran av delstatsregeringen eller parlamentariska församlingen göra 

uttalanden om de anser att ett lagförslag inte kan antas, vidare ska domstolen pröva andra frågor som 

tilldelas genom federal lag.105 

Domstolen kan efter klagomål förbjuda politiska partier som har avseende att “skada” den 

konstitutionella rättsordningen. Domstolen kan även besluta att en individ vars syfte är att förhindra den 
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konstitutionella ordningens effektivitet förlorar rätten till dennes stadgande rättigheter. Vidare kan 

författningsdomstolen ställa den federala republikens president samt domare inför riksrätt om dessa har 

begått en handling som står i strid med grundlagen, och rättsordningen som helhet. 106 

6.2.2 Initierande av ärenden 

Abstrakt normprövning 

En ansökan om abstrakt normprövning av en reglerings grundlagsenlighet får initieras av 

delstatsregeringarna och förbundsregeringen. Därutöver kan även förbundsdagen initiera en abstrakt 

prövning genom att minst en tredjedel av dess ledamöter ansöker om denna typ av prövning.107 Ett 

ärende till domstolen kan initieras på regeringens, en parlamentsledamots eller av en delstats initiativ. 

Förbundsrådet kan också initiera författningsdomstolens granskning av en bestämmelse.108 Dessa 

bestämmelser om abstrakt normprövning avser att tillförsäkra samexistensen mellan den delstatliga 

rätten och den federala rätten. Vidare avser dessa regler gällande den abstrakta normprövningen 

normhierarkins, och därmed konstitutionens efterlevnad.109  

Konkret normprövning 

Artikel 100 i GG förskriver att om en ordinarie domstol, under en pågående prövning av ett ärende anser 

att ett beslut är konstitutionsstridigt, ska målet vilandeförklaras. Den ordinarie domstolen är skyldig att 

överlämna fallet till författningsdomstolen som kommer pröva grundlagsenligheten, och sedan 

återförvisa fallet till den ordinarie domstolen för ett slutgiltigt beslut.110 Denna typ av ärende avser en 

konkret normprövning.111 Ärendet vilandeförklaras vid den ordinarie domstolen i avvaktan på 

författningsdomstolens beslut. I sådan typ av normprövning är den ordinarie domstolen “inte beroende 

om en parts yrkande om hänskjutande”.112 Vidare måste den ordinarie domstolen ange i vilken 

omfattning beslutet strider mot grundlagen, men även till vilken utsträckning beslutet är beroende av 

grundlagsenligheten. För att författningsdomstolen ska utföra en konkret normprövning måste dess 

ställningstagande gällande förenligheten med konstitutionen vara betydande för ärendets utgång.113 
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Om det skulle finnas i sambandet med en tvist rådande tvivel om huruvida en bestämmelse i 

internationell rätt är en del av den federala lagstiftningen eller om det direkt avser rättigheter för den 

enskilde ska domstolen hänskjuta frågan till författningsdomstolen för beslutstagande.114  

Författningsbesvär 

Enskilda individer kan väcka talan om författningsbesvär i författningsdomstolen om deras 

grundlagsrättigheter har blivit inskränkta av domar, lagar, myndighetsbeslut samt likande handlingar 

från offentliga organ.115 Denna typ av prövning förutsätter att författningsdomstolen tillhandhåller 

prövningstillstånd. Beslut gällande prövningstillstånd avgörs av kamrarna. Den sökande ska redogöra 

för inskränkningen av dennes rättigheter samt att kränkningen fortfarande pågår.116 En sådan prövning 

sker endast om den sökande har uttömt alla andra rättsliga klagomöjligheter.117 Denna typ av prövning 

avser enbart det fall där myndigheten eller den ordinarie domstolen tillämpat konstitutionen korrekt.118 

Artikel 19 i GG stadgar att den individ som har fått sina konstitutionsenliga rättigheter inskränkta av ett 

offentligt organ alltid har talerätt. Detta innebär att en enskild individ alltid har rätt att väcka talan mot 

ett sådant avgörande vid en ordinarie domstol.119 

6.3. Komparation 

Två tydliga likheter de båda organen delar är att de prövar lagars förenlighet med grundlagen. En tydlig 

skillnad mellan organen är att lagrådet utför en abstrakt prövning, men även förhandsgranskning av 

lagförslagen. Författningsdomstolen utför både abstrakt prövning och konkret prövning, dock genom en 

efterhandsgranskning. Det vill säga att författningsdomstolen prövar en reglerings förenlighet med 

överordnad rätt efter att den har vunnit kraft.  

 

Den konkreta normprövningen i den tyska rättsordningen sker genom att de ordinarie tyska domstolarna 

hänskjuter ett fall som är konstitutionsstridigt till författningsdomstolen för beslutstagande. I Sverige är 

det som tidigare nämnt i avsnittet om “Normprövning” endast de allmänna domstolarna och 

förvaltningsmyndigheterna som kan utföra en konkret normprövning genom att inte tillämpa en 

reglering som står i strid emot de svenska grundlagarna eller annan högrangig rätt. Domstolarna och 
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förvaltningsmyndigheterna kan inte ogiltigförklara en reglering om den anses stå i strid med grundlag 

och liknade högre rätt. En lag kan endast upphävas eller ändras med en ny lag enbart av riksdagen.120 

 

En annan konkret skillnad mellan organen är att lagrådet inte uppfyller kraven för att karaktäriseras som 

en domstol. Detta innebär att lagrådet utför ingen komplett prövning av lagförslagen och institutionens 

beslut är endast av en rådgivande funktion. Lagrådet kan enbart uttala sig över lagförslagens förenlighet 

med grundlag och motsvarande högrangig rätt. Den granskning lagrådet kan sägas avse är att ”övertala” 

regeringen och riksdagen om att institutionens tolkning berörande lagförslaget bör väljas eftersom det är 

den enda möjliga lösningen eller att förslaget inte bör genomföras eftersom förslaget kräver 

genomgripande ändringar.121 Författningsdomstolens beslut däremot är bindande och slutgiltiga för alla 

statsorgan. Den tyska författningsdomstolen har rätten att ogiltigförklara lagar som strider mot den tyska 

konstitutionen.122  

 

7. Sammansättning 

7.1. Lagrådet 

Utnämning av i lagrådsledamöterna 

Enligt regeringsformens 8 kap 20§ lydelse “ska det ingå domare i lagrådet, vid behov, domare som 

tidigare har tjänstgjort i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen”.123 I lagen (2003:333) om 

lagrådet 2§ stadgas det att i lagrådet ska det tjänstgöra justitieråd, men även andra lagfarna individer, 

samt tidigare avgångna justitieråd med ålderspension. Enligt denna lydelse får inte mer än sammanlagt 

sex justitieråd tjänstgöra samtidigt i lagrådet. I lagen om lagrådet 8 § 3st föreskrivs att högsta domstolen 

och högsta förvaltningsdomstolen utnämner justitieråd i respektive domstol för att vara ledamöter i 

lagrådet. Vidare stadgas det i samma lag att domstolarna utser pensionerade justitieråd för att tjänstgöra 

som ledamöter i lagrådet. De ledamöter varje domstol utser i Lagrådet sker efter diskussion med Högsta 

förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen.124 Enligt 6 § i lagen om lagrådet stadgas det att 

ordföranden som tjänstgör i en avdelning i högsta förvaltningsdomstolen respektive högsta domstolen 

får inte utses som ledamöter i lagrådet.125  
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Sammansättning 

Lagen (2003:333) om lagrådet 3§ föreskriver att lagrådet ska bestå av högst fem, och minst en 

avdelning, Enligt 4§ i samma lag ska en sådan avdelning bestå av tre ledamöter. Om speciella skäl 

föreligger får en avdelning inneha fyra ledamöter vid behandling av ett specifikt ärende.  

Lagen om lagrådet 7§ föreskriver att det är regeringen som avgör antalet avdelningar som lagrådet ska 

bestå av.  Enligt denna lydelse ska regeringen besluta om antalet avdelningar med hänsyn till 

arbetsbördan, samt vilka tidsperioder avdelningarna ska tjänstgöra. Vidare faller det i regeringens 

ansvarsområde att bemyndiga chefen för Justitiedepartementet “att under en pågående lagrådsperiod 

närmare bestämma antalet avdelningar om det är nödvändigt på grund av ändrad arbetsbörda”.126 

Regeringen bemyndigar chefen för Justitiedepartementen endast om det skulle vara nödvändigt på grund 

av förändringar i arbetsbördan.127 

Enligt 11§ i lagen om lagrådet stadgas det att “när det skall finnas fler än en avdelning bestämmer de av 

ledamöterna som berörs av beslutet avdelningarnas sammansättning”.128 I lagen om lagrådet 12§ 

föreskrivs det att alla justitieråd ”bör” vara delaktiga i ett avgörande som fattas av högsta 

förvaltningsdomstolen och högsta domstolen, om det inte skulle föreligga befintliga skäl för att inte 

kunna delta befrias dessa från denna skyldighet. 

Tjänstgöringstider 

Enligt 13§ i lagen om lagrådet ska lagrådets verksamhet indelas i ”perioder om ett år räknade från 

början av Högsta domstolens höstsession”129, så kallade lagrådsperioder. I lagen om lagrådet 14§ 

föreskrivs det att en lagrådsledamot utses att arbeta för handläggning av ett specifikt ärende eller för en 

specifik tidsperiod. En sådan period ska avses till en lagrådsperiod eller del av en lagrådsperiod. Om det 

skulle förekomma att ett justitieråds förordnas en kortare tid av lagrådsperioden finns det krav på 

särskilda skäl.130  

Lagen om lagrådet 16§ stadgar om “behandlingen av ett ärende inte avslutats vid lagrådsperiodens slut 

skall de ledamöter som deltagit i behandlingen tjänstgöra på avdelningen istället för dem som har 

utsetts för den nya perioden, till dess ärendet har blivit slutligt behandlat”. 131 När ärendet är avslutat 

kan de “nya ledamöterna” börja tjänstgöra på avdelningen.  Enligt 16§ i samma lag föreskrivs det att 
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“om en ledamot under en pågående lagrådsperiod skall avsluta sin tjänstgöring på en avdelning i 

Lagrådet, kan avdelningen bestämma att ledamoten skall fortsätta sin tjänstgöring till dess ett påbörjat 

ärende som ledamoten har varit med om att granska har behandlats slutligt”.132  

Yrkesmässiga kvalifikationer för ledamöterna i lagrådet 

Det finns inga uttryckligt föreskrivna yrkesmässiga kvalifikationer för ledamöterna i lagrådet, varken i 

lagen (2003:333) om lagrådet eller i regeringsformen 8 kap20-22§. Eftersom ledamöterna i lagrådet är 

domare från högsta domstolen respektive högsta förvaltningsdomstolen gäller kraven enligt 

rättegångsbalken (1942:740) 4 kap 1§ där det föreskrivs för att tjänstgöra som domare i Sverige måste 

denne inneha en juristexamen samt vara svensk medborgare.133 När man uppfyllt dessa formella krav 

kan domaren ansöka om anställning i Domstolsverket. Därutöver måste en domare som vill tjänstgöra i 

högsta domstolen respektive högsta förvaltningsdomstolen genomgå de olika stadierna av domarbanan 

för att få en anställning i de högsta domstolsinstanserna. Detta innebär att domarna behöver en så kallad 

yrkeserfarenhet för att kunna tjänstgöra i de högsta instanserna.134 

7.2. Författningsdomstolen 

Utnämning av domare i författningsdomstolen  

Enligt artikel 94 i GG föreskrivs det att hälften av ledamöterna ska väljas ut av “Bundestag” 

(förbundsdagen) och den andra halvan av “Bunderat” (förbundsrådet).  Vidare stadgar artikel 94 i GG 

att ingen av dessa ledamöter får vara medlemmar i förbundsdagen, den federala regeringen eller 

förbundsrådet samt liknande delstatsorgan.135  

Det råder en politisk uppgörelse om hur domarna ska utses, för att varje politiskt parti ska ha 

möjligheten att få någon av sina domarkandidater, samtidigt så måste domarna som utses vara godkända 

av de övriga partierna.136 Artikel 97 i GG föreskriver om domarnas rättsliga oberoende, där det stadgas 

att domarna är endast underställda grundlagen. Författningsdomstolens domare åtnjuter en oavhängig 

ställning. Detta betonas genom att domarna inte får ingå i regeringen och parlamentet, vare sig på 

delstatsnivå samt förbundsnivå.137 
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Sammansättning 

Enligt artikel 94 i GG ska författningsdomstolen bestå av federala domare.138 Författningsdomstolen 

består av två avdelningar så kallade “senater”. Domstolen har sammanlagt 16 ledamöter, och i varje 

avdelning tjänstgör åtta domare.139 Senaterna har olika befogenhetsområden, där båda senaterna 

tjänstgör oberoende och autonomt i från varandra. Det är endast en av senaterna som behandlar 

kompetenskonflikter mellan delstaterna och staten, mellan olika delstater, samt frågor berörande 

partiförbud.140  

Senaterna är uppdelade i kammare, där det ingår tre ledamöter.141 Vidare ingår det i båda kamrarnas 

jurisdiktion att genomföra en granskning av reglering samt pröva författningsbesvär.142 Merparten av 

domstolsarbetet sker i kamrarna, och det är i dessa det flesta beslut gällande författningsbesvär 

avgörs.143  Ett mål avgörs i allmänhet av en senat och för att ett beslut ska kunna avgöras måste sex av 

de sammanlagt åtta ledamöterna i en avdelning (senat) medverka. Om det skulle förekomma att målet i 

fråga är brådskande och det finns inte tillräckligt med domare ska det utnämnas ledamöter från den 

andra senaten genom en lottdragning. Detta sker i regel när den ena senaten avviker från den andra 

senatens bedömning. Vid förekomsten av en sådan situation måste ärendet avgöras gemensamt av de 

båda senaterna, där minst två tredjedelar av ledamöterna i de båda senaterna måste samverka.144   

Yrkesmässiga kvalifikationer 

Det finns vissa föreskrivna krav för att utses som domare till den tyska författningsdomstolen. De 

domare som tillsätts i författningsdomstolen måste ha fyllt 40 år, och ska besitta en domarkompetens.145 

Ämbetstiden för domarna i författningsdomstolen är tolv år eller tills domarna fyllt 68 år.146 Vidare får 

en domare som redan har tjänstgjort i tolv inte väljas på nytt. Ett annat krav för de domare som tjänstgör 

i domstolen är att de får inte inneha någon annan bisyssla eller arbete förutom undervisning i juridik.147 
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Om det skulle förekomma att en domare begått ett brott eller är av någon annan anledning oförmögen att 

tjänstgöra i författningsdomstolen, kan domstolen efter beslutstagande separera domaren från sitt ämbete 

eller försätta denne i en så kallad “indisponibilitet”.148  

7.3. Komparation 

Regeringen har en stor inverkan över lagrådets sammansättning, som tidigare nämnt föreligger det i 

regeringens ansvarsområde att besluta om antalet ledamöter varje lagrådsavdelning ska inneha. Den 

tyska författningsdomstolens sammansättning urskiljer sig från det svenska lagrådet främst i sättet 

domarna utnämns på. I författningsdomstolen utnämns domarna av både förbundsdagen och 

förbundsrådet. Vidare uppmärksammas det att de domare som tjänstgör i författningsdomstolen inte får 

vara medlemmar i regeringen, förbundsdagen, delstatsorgan eller förbundsrådet. Detta stadgande 

markerar författningsdomstolen som ett oberoende organ utan influenser från exempelvis regeringen och 

andra statsorgan.149  

  

Domarna som tjänstgör i författningsdomstolen måste vara minst 40 år och besitta en domarkompetens. 

I den svenska rätten finns det inget uttryckligt föreskrivet ålderskrav för ledamöterna varken i 

regeringsformen 8 kap 20§-22§ eller i lagen om lagrådet. Däremot föreskriver rättegångsbalken 4 kap 

1§ för att tjänstgöra som domare i Sverige måste denna inneha en juristexamen samt vara svensk 

medborgare. Genom detta förtydligas det att båda organen kräver juristutbildning och yrkeserfarenhet.  

Författningsdomstolen och lagrådets tjänstgöringsperioder åtskiljer sig märkbart från varandra genom 

främst tiden domarna respektive ledamöterna tjänstgör. Ledamöterna som tjänstgör i lagrådet sitter ett år 

vilket motsvarar en lagrådsperiod. Dessa bytts ut efter ett år av nya ledamöter som ska tjänstgöra i 

avdelningen. I författningsdomstolen sitter domarna tills de är 68 år eller efter att de har tjänstgjort tolv 

år i domstolen, och dessa får inte väljas om. 

 

8. Analys 

Studien redogör i de tidigare avsnitten likheterna och olikheterna mellan lagrådet och den tyska 

författningsdomstolen. I de föregående komparationerna har att lagrådets normprövning respektive 

författningsdomstolens normprövning jämförts och likställts. Genom dessa komparationer har det 

framkommit att författningsdomstolens abstrakta prövning sker efter lagen blivit en del av den gällande 

rätten, vilket är en tydlig skillnad från lagrådets abstrakta prövning som sker innan lagen vunnit kraft. Vi 
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anser att den abstrakta prövningen som lagrådet utför är mer effektiv, i den mån att organet yttrar sig 

över ett lagförslags grundlagsenlighet i ett tidigt stadium i lagstiftningsprocessen och bidrar till 

förhindrandet av grundlagsstridiga regler i den svenska rättsordningen. Vidare anser vi att 

lagrådsgranskningen skulle vara mer effektiv om organets beslut var bindande för regeringen och 

riksdagsutskotten. Det som vi finner är problematiskt i lagrådsgranskningen är att regeringen kan 

avstyrka ifrån lagrådets uttalanden. Detta anser vi bidrar till tveksamhet berörande lagens förenlighet 

med grundlagen vilket frambringar frågor gällande regleringens legitimitet. Detta kan medföra att 

rättssäkerheten i det svenska samhället och rättsordningen i helhet påverkas. Genom dessa argument 

anser vi att författningsdomstolens prövning ger ett större rättssäkerhetskydd eftersom institutionen 

garanterar grundlagarnas efterlevnad och överhöghet i normhierarkin på en helt annan nivå. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att det finns en institution vars beslut är bindande och slutgiltiga för 

riksdagen, regeringen och de dömande instanserna. Detta skulle förstärka rättssäkerheten i det svenska 

samhället, och rättsordningen.  

Den konkreta normprövningen i den svenska rättsordningen utförs som tidigare nämnt av de allmänna 

domstolarna samt förvaltningsmyndigheterna enligt bestämmelserna i RF 11:14 respektive RF 12:10. 

Det ingår inte i de allmänna domstolarnas och förvaltningsmyndigheternas befogenheter att 

ogiltigförklara grundlagsstridiga regleringar. En ytterligare skillnad mellan organen är att 

författningsdomstolens kompetensområde utsträcker sig även till prövning av författningsbesvär, där 

instansen behandlar klagomål från enskilda som anser att de fått sina grundläggande rättigheter 

inskränkta av ett offentligt organ. Detta är ytterligare ett exempel på rättssäkerheten som 

författningsdomstolen ger de tyska medborgarna.  

Vidare anser vi att den abstrakta och konkreta normprövningen av lagrådet respektive domstolarna och 

förvaltningsmyndigheterna fungerar som ett kommunicerande kärl, där lagrådet med sin abstrakta 

förhandsgranskning förhindrar förekomsten av grundlagsstridiga bestämmelser. De allmänna 

domstolarna och förvaltningsmyndigheterna förhindrar uppkomsten av avgöranden som är oförenliga 

med grundlagen och motsvarande högrangig rätt i enskilda ärenden genom sin konkreta 

efterhandsgranskning. Denna kommunikation mellan lagrådet och domstolarna har förstärkts genom 

grundlagsreformen år 2010, där lagrådsgranskningen blev ännu en gång i princip obligatorisk. Vidare 

frambringade denna förändring i 3§ i lagen om lagrådet att lagrådsgranskningens betydelse och ställning 

ökade i den svenska rättsordningen genom att minska arbetsbördan för lagrådsledamöterna. Vår 

ståndpunkt berörande 2010 års ändring är den ökade rättssäkerheten i det svenska samhället. Ändringen 

medförde ett mer omfattande rättssäkerhetsskydd för de svenska medborgarna genom att 

lagrådsgranskningen blev i princip obligatorisk. Avslutningsvis medförde avskaffandet av 
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uppenbarhetsrekvisitet en förstärkning av den konkreta normprövningen i den mån att domstolar nu kan 

pröva flera ärenden gällande normkonflikter. 

Lagrådets granskning ger visserligen ett rättssäkerhetsskydd genom att organet yttrar sig gentemot 

regeringens lagförslag, men frågan är om detta skydd är fullständigt? Sverige har inte behövt en 

författningsdomstol på grund av den rådande freden i landet. Vilket är en tydlig skillnad från Tyskland, 

där händelserna efter andra världskriget krävde ett organ så främjade rättvisa, och lagbundenhet. Utöver 

detta bör det uppmärksammas att de svenska medborgarna har en stor tillit för politikernas 

beslutstaganden, men frågan är vad skulle det innebära för Sverige om ett främlingsfientligt parti skulle 

komma till makten? Kan lagrådet garantera att de mänskliga värderingarna kommer bevaras om lagen 

skulle ändras? Händelseförloppen under andra världskriget påvisade behovet av ett oberoende organ 

som garanterar de mänskliga värderingarna och rättvisan i det tyska samhället. Genom dessa synpunkter 

anser vi att det finns ett behov ett en författningsdomstol. Eftersom författningsdomstolens kompetenser 

utsträcks på flera områden skulle ett inrättande av en författningsdomstol bidra till en ökning av 

rättssäkerheten och rättsstatligheten i den svenska rättsordningen. Det finns behov av ett organ vars 

beslut är slutgiltiga och bindande för alla statsorgan för att garantera de mänskliga värderingarna.  

Det finns vissa skillnader i lagrådets och författningsdomstolens utnämning. Det är högsta domstolen 

och högsta förvaltningsdomstolen som utnämner justitieråd för tjänstgöring i lagrådet. Detta är tydligt 

till skillnad från författningsdomstolen där domarna utses av både förbundsdagen och förbundsrådet. 

Utifrån denna aspekt anser vi att det finns ett visst politiskt beroende i utnämningen i den tyska 

författningsdomstolen. Detta bidrar till en viss tveksamhet rörande domarnas opartiskhet och 

oavhängighet från den politiska makten. Artikel 97 i GG betonar domarnas rättsliga oberoende, där det 

framgår endast att domarna är enbart underställda lagen. Problematiken som återfinns här är att det finns 

inget statsorgan som kontrollerar författningsdomstolens agerande och normprövning i helhet.  Detta 

anser vi som en svaghet i denna tyska rättsordning eftersom all den dömande och bindande makten 

centreras till författningsdomstolen vilket kan underlätta framtida maktmissbruk. Vidare bör det 

uppmärksammas att den svenska regeringen har betydande påverkan över lagrådets sammansättning. 

Detta genom att regeringen avgör antalet avdelningar som lagrådet ska bestå av och under vilka 

tidsperioder avdelningarna ska tjänstgöra, och därför anser vi att lagrådets ”oberoende” från den 

politiska makten kan ifrågasättas. Sammanfattningsvis anser vi att det är av en stor betydelse att 

garantera medborgarna rättssäkerhet genom att förhindra maktmissbruk. Därför är vår konklusion att en 

författningsdomstol tillger ett starkare rättssäkerhetsskydd på en större nivå, och kan garantera respekten 

för de mänskliga värderingarna. 



35 

 

Ett annat alternativ är att förstärka lagrådets normprövning genom att göra den mer bindande och 

tillgänglig för de allmänna domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. Det vill säga att 

lagrådsgranskningen skulle kunna ha funktionen av ett “vägledande avgörande” för framtida ärenden. 

Detta skulle bidra till en mer effektiv efterhandskontroll av lagarna samtidigt som det skulle stärka 

lagrådets granskning, och ställning i det svenska samhället. Slutligen gällande frågan om det finns ett 

behov av en författningsdomstol eller en förstärkning av lagrådsgranskningen är vårt ställningstagande 

att det finns ett behov av en författningsdomstol i den svenska rättsordningen för att tillförsäkra 

rättssäkerhet, och de mänskliga värderingarna. Vi anser att det är av en väsentlig betydelse att det finns 

ett oberoende organ som skyddar grundlagens efterlevnad och överhöghet i rättsordningen. Det har 

tidigare diskuterats att lagrådets yttranden över lagförslag nödvändigtvis inte betyder att regeringen 

efterföljer dessa uttalanden. På grund av dessa synpunkter anser vi att det är betydande att det finns en 

instans som utför en fullständig prövning över lagarnas förenlighet med överordnad rätt, där besluten är 

bindande och allmängiltiga för riksdagen, regeringen och de allmänna domstolarna. 

 

9. Slutsats 

Avslutningsvis anser vi att i dagens situation finns det ett behov av en författningsdomstol eller 

åtminstone ett oavhängigt organ från den politiska makten som har till uppgift att kontrollera att 

riksdagen och regeringen utövar den offentliga makten inom grundlagarnas samt annan motsvarande 

högrangig lagstiftnings ramar. Detta ställningstagande har sin grund i att lagrådet inte kan garantera att 

de mänskliga värderingarna respekteras i den situation då ett främlingsfientligt parti skulle komma till 

makten. På grund av detta anser vi att det behövs ett organ som utför en fullständig prövning av lagarnas 

förenlighet med grundlagen för att garantera de mänskliga värderingarnas efterlevnad och därmed 

rättssäkerheten i det svenska samhället.  
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