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Abstract

Bull, T. 1997. Mötes- och demonstrationsfriheten. En statsrättslig studie av mötes- och
demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA. Freedom of
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This thesis is concerned with the protection of freedom of assembly and demonstration in
constitutional law. The study includes the constitutional systems of Sweden, Germany and
USA and describes the level of protection in those systems. The main purpose of the study
is to analyse the Swedish system and to point out its strong and weak sides. The compara-
tive material is used to enhance this analysis.

In Sweden freedom of assembly and demonstration is guaranteed by the Instrument of
Government (RF). The rights are defined in RF 2:1 and the possibility to restrict them are
given in RF 2:12-14. The central legal questions of this thesis concems what this protec¬
tion includes. Who can claim constitutional protection and against whom can such claims
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the meaning of the term "public space" as regards the freedom of demonstration? What is
a "restriction" of a constitutional right? The answers to these questions show that some
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An attempt is made to model an alternative framework for reasoning in the area of con-
stitutionally protected rights. In this model the focus is shifted from definitions of rights to
the possibilities of restricting given rights. It therefore can be said to better follow the
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1 Inledning

"[T)he theory of freedom of expression
is a sophisticated and even complex
one. It does not come naturally to the
ordinary citizen, but needs to be
learned. It must be restated and reiter-
ated not only for each generation but
for each new situation"1

1.1 Problemformulering och ämnesval
Enligt RF 1:1 andra stycket bygger den svenska demokratin på två
grundpelare: Fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Detta arbete
skall behandla den fria åsiktsbildningen. Det brukar heta att denna har ett
långtgående skydd i svensk grundlag. Vi har t.ex. två grundlagar för att
värna tryckfrihet och yttrandefrihet i etermedia och film; tryckfrihetsför¬
ordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefriheten synes vara
väl skyddad. Räcker inte det?

För att besvara den frågan måste man se lite närmare på hur pressen
och etermedia förvaltar yttrandefriheten. Redan en ytlig betraktelse ger
vid handen att utnyttjandet av dessa uttrycksformer i praktiken kräver
antingen pengar eller position.2 Att starta tidningar, radio- eller televi¬
sionsstationer kostar stora summor idag och är knappast att tänka på för
den enskilde medborgaren. För att ges utrymme i dagens massmediala
utbud krävs annars att man är en person av "intresse", dvs. en person som
journalister tror att allmänheten är intresserad av. Det krävs vanligen en
viss position för att kunna uppta TV- eller radiotid och uttrycka sina åsik¬
ter där. Även om detta inte är lika utpräglat när det gäller dagspressen är
det klart att även denna uttrycksform gynnar de som har utbildning och
vana att uttrycka sig skriftligen. Många "vanliga människor" tvekar

' Emerson, Toword A General Theory of the First Amendment, 72 Yale L.J. 877 (s. 894),
1963.

2 Synpunkten är på intet sätt min egen eller ens särskilt ny, se t.ex. Petrén, Demonstrations¬
rätten, SvJT 1969 s. 10, Strömholm, Grundlagen, folket och etablissemangen s. 23 f.
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säkerligen inför att debattera offentligt. De litar inte på sin skriftliga
uttrycksförmåga och är ovilliga att placera sig själva i medias rampljus.

Ur denna synvinkel framstår det starka grundlagsskyddet för press och
etermedia som ett ofullständigt skydd för yttrandefriheten som sådan. I
vart fall om yttrandefriheten skall vara en grundpelare som demokratin
bygger på. De med resurser, utbildning eller inflytande i en eller annan
form har väsentligt mycket lättare att utnyttja dessa uttrycksformer än
vad den vanlige medborgaren har. Det är i detta perspektiv som det före¬
liggande arbetet skall ses. Möjligheterna för den enskilde att komma till
tals, utan att lägga ned stora ekonomiska eller personella resurser, är som
störst på de mest klassiska av platser för utbytet av åsikter; gatan eller
torget. Där kan man nå ut med ett budskap utan att det är särskilt dyrt
eller behöver ta lång tid i anspråk. Opinionsbildning som sker på detta
sätt synes vara "vanliga" människors bästa alternativ.

En rättsvetenskaplig studie av medborgarnas möjligheter att delta i den
fria åsiktsbildningen förtjänar enligt min mening att koncentreras till ett
studium av mötes- och demonstrationsfriheterna. De är medborgarnas mest
direkta och verksamma uttrycksmedel samtidigt som de inte omgärdas av
hinder i form av ekonomiska eller andra krav. Mötesfriheten har dessutom

betydelse långt bortom dess politiska funktioner. Den ger grundlagsskydd
åt ett fundamentalt mänskligt behov av social samvaro. Den grundlags-
skyddade mötesfriheten kan därför sägas ge uttryck för en människosyn
som inte är atomär, utan som ser medborgarna som sociala varelser.

Grundlagens skydd av dessa rättigheter är därför av största betydelse.
Inom den rättsvetenskapliga litteraturen har området dock inte rönt sär¬
skilt stor uppmärksamhet. De flesta undersökningar och utredningar kon¬
centreras i stället till grundlagsskyddet av tryckta skrifter och etermedia.
Detta motiverar en undersökning av de rättsliga skyddet för mötes- och
demonstrationsfriheten såsom detta kommer till uttryck i RF:s 2 kap. 1 §
p. 3 och 4. En sådan undersökning bör också söka efter hur detta grund¬
lagsskydd konkretiseras i lägre författningar. Detta leder oss in på syftet
med föreliggande avhandlingsarbete.

1.2 Syfte, avgränsningar och metod
Avhandlingens främsta syfte är att presentera och analysera det svenska
grundlagsskyddet för mötes- och demonstrationsfriheten i RF 2:1. Syftet
kan beskrivas som ett försök att tolka de vaga grundlagsreglerna för att
ge dem ett mer bestämt innehåll. Ett vidare syfte är att genom denna pre¬
ciserade tolkning underlätta tillämpningen av RF:s regler i det vardagliga
rättslivet. Som en hjälp för att kunna uppnå detta mål är ett underordnat
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syfte att beskriva två andra länders lösningar av samma statsrättsliga pro¬
blem; Tyskland och USA. De komparativa delarna har ett uttalat s.k. "tjä¬
nande syfte" visavi de delar som behandlar svensk statsrätt. Jämförelsen
syftar främst till att ge perspektiv på de svenska lösningarna och förtyd¬
liga vilka alternativ som är tänkbara. Ett mindre delsyfte är att jämföra de
studerade rättsordningarnas skydd av mötes- och demonstrationsfriheten
på några centrala punkter.

Ett vidare syfte är att söka koppla RF:s reglering av mötes- och
demonstrationsfriheten till vissa rättsregler i allmän lag. Jag vill försöka
"genomlysa" vissa förvaltningsrättliga och straffrättsliga regler med en
konstitutionell strålkastare. Syftet är att visa på den konstitutionella rättens
betydelse för tillämpningen av allmän lag. Detta är, enligt min mening,
en viktig uppgift för statsrätten. Kan man inte visa att de konstitutionella
reglerna har konkreta effekter på vanlig lag riskerar man att lämna stats¬
rätten att leva sitt eget liv. På så sätt sker en ömsesidig utarmning av
såväl statsrätten som den allmänna lagen. Statsrätten förlorar anknyt¬
ningen till reella konflikter och den allmänna lagen förlorar kopplingen
till överordnade principer. För att berika såväl statsrätt som allmän lag är
det därför viktigt att koppla denna undersökning till de regler som i prak¬
tiken reglerar mötes- och demonstrationsfrihetens omfattning.

När det gäller avgränsningar förtjänar främst två frågor att behandlas.
För det första valet av jämförelseländer och för det andra vissa andra
avgränsningar vad gäller svensk rätt. När det gäller den första frågan är
det viktigt att poängtera att för ett arbete av denna karaktär är det inte
möjligt att behandla ett flertal länder. Vill man studera några länder mer
på djupet måste antalet begränsas. Min bedömning har härvidlag varit att
två länder är gränsen för undersökningens omfattning. Tas fler länder
med i studien riskerar man att förlora fokus, som ändå skall ligga på den
svenska rättsordningen. Följdfrågan är då: vilka två länder? Syftet med
det komparativa inslaget har inte främst varit att visa på likheter och
skillnader mellan vårt och andra rättssystem. I stället har jag försökt
fokusera på att studera lösningar och argument och sökt överföra dessa
till en diskussion av den svenska ordningen. Ett sådant sökande efter
andra synpunkter gör sig av naturliga skäl bäst i främmande miljöer. Där
är sannolikheten störst för att man hittar de nya infallsvinklar man söker.
Min strävan i valet av jämförelseländer har därför inte varit att söka efter
lika rättssystem, utan efter olika.

Mitt val av jämförelseländer har stannat vid Tyskland och USA. Det
första valet kan tyckas självklart. Tyskland är ledande inom den kontinen¬
tala rättstraditionen och har alltid haft stort inflytande på svensk juridik.
Inom den konstitutionella rätten kan Tyskland t.o.m. anses vara ledande i
Europa i kraft av sin mäktiga författningsdomstol och en omfattande aka-
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demisk litteratur på området. Här kan sägas att tillräcklig grad av likhet
med Sverige finns för att ibland t.o.m. kunna dra direkta paralleller.

Tysklands starka författningsdomstol och dess utförliga och tydligt
värdenormerande grundlag, Grundgesetz, gör dock att landets statsrätt
skiljer sig från vår i väsentliga avseenden. Tysk rätt är p.g.a. denna
blandning av känt och okänt ett mycket intressant studieobjekt. Man har
dessutom i Tyskland nu snart femtio års erfarenhet av en författning som
uttryckligen binder lagstiftare och rättstillämpning vid dess rättighetsreg¬
ler, ett förhållande som får sägas skilja sig en hel del från hur konstitutio¬
nella rättigheter behandlats i vårt land. Samtidigt är Tyskland med sin
speciella historiska bakgrund av särskilt intresse. Yttrande-, mötes- och
demonstrationsfrihet kan förväntas behandlas på särskilt sätt med hänsyn
till den nazistiska terrorn. Även detta är intressant eftersom det kan ge
inspirerande eller avskräckande exempel på hur man kan lösa frågor som
man i svensk statsrätt brottas med.

Valet av USA kan vara svårare att motivera. Inte sällan anses det ame¬

rikanska rättssystemet främmande och betraktas med skepsis eller likgil¬
tighet. Utifrån ovan anförda synpunkter på jämförelser är detta "främ¬
lingsskap" inte någon nackdel, snarare tvärtom. Än viktigare är dock att
amerikansk konstitutionell rätt torde vara ledande i världen, antingen
som förebild eller som avskräckande exempel. Övriga länders konstitu¬
tioner är influerade av den amerikanska. Domstolar världen över sneglar
på den amerikanska Supreme Court för att hämta inspiration och argu¬
ment för lösningar av problem som i det amerikanska rättssystemet
behandlats under lång tid. Detta gäller inte minst de framstående domsto¬
lar som behandlar rättighetsskydd i Europa.3 Den konstitutionella rätten i
USA är i ständig förändring och utgör därmed en provkarta på lösningar
och teoretiska utgångspunkter, varav mycket kan läras. Den bör därför
inte ignoreras. Andra länder som det hade varit värt att studera, t.ex. de
nordiska eller Storbritannien, har fått stå tillbaka för dessa två. Utrymmet
tillåter enligt min mening inte en utvidgning av antalet studerade länder
och inget annat land kan göra dessa två rangen stridig.4
3 Europadomstolen tycks t.ex. ta inspiration av USA:s Supreme Court i fall rörande yttrande¬
friheten, se Harris/O'BoyleAVarbrick, Law of the European Convention on Human Rights
s. 375. Även den tyska författningsdomstolen tycks vara väl medveten om Supreme
Courts avgöranden och ta intryck av dessa.
4 Det enda land som jag egentligen tvekat inför i denna mening är Storbritanien. Flera goda
skäl talar för att ta med Storbritanien i en studie av detta slag. Det är ett land som till skill¬
nad från Tyskland och USA inte är federalt och där man alltid lagt stor vikt vid den folkvalda
församlingens suveräna maktbefogenheter. Likheterna med Sverige är slående på flera
punkter. Främst utrymmes- och tidsskäl har fått mig att avstå från denna ytterligare utvidg¬
ning av det komparativa inslaget.
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Vad gäller det material som begagnats vid studien av utländsk rätt kan
kort sägas att det främst handlat om lagtext, rättsfall och litteratur. I tysk
doktrin finns en mängd mycket goda och mer eller mindre heltäckande
framställningar av de konstitutionella regler som denna studie behandlar.
En stor del av studien av tysk rätt tar därför lagtexten och dessa kommen¬
tarer som utgångspunkt. Källäget i USA är något annorlunda, det finns
inte särskilt gott om heltäckande kommentarer till konstitutionen och den
amerikanska Supreme Courts praxis. Framställningen bygger därför i
hög grad på domstolens praxis.

När det gäller svensk rätt kan sägas att reglerna i TF och YGL ej beak¬
tats annat än i samband med RF:s reglering. Efter att Europakonventio¬
nen om de mänskilga rättigheterna inkorporerats i svensk rätt kan den
inte förbises i ett arbete om skydd för mötes- och demonstrationsfrihet.
Konventionens Art. 10 skyddar yttrandefriheten och Art. 11 skyddar
mötesfriheten. Enligt Art. 60 skall konventionens bestämmelser inte
innebära någon inskränkning i de rättigheter som gäller enligt de för¬
dragsslutande parternas lagar. Detta innebär att om skyddet i den inhem¬
ska rätten är starkare än det skydd konventionen ger, skall de egna
bestämmelserna gälla. Konventionen utgör en miniminivå för rättighets¬
skyddet, men hindrar inte ett mer långtgående skydd. Det är min bedöm¬
ning att med avseende på mötes- och demonstrationsfriheten så är kon¬
ventionsskyddet väsentligt svagare än det skydd som RF ger. Europa¬
domstolen har endast behandlat ett fåtal fall enligt Art. 11 och
kommisionens praxis tyder på att staterna har stor frihet att utforma
mötesfriheten efter egna behov.5 Konventionen kommer därför inte att
behandlas självständigt, utan jämförelser med relevant praxis görs
löpande, särskilt i kapitel 7-9.

Studien av de regler som möjliggör rättighetsbegränsningar omfattar
inte det minoritetsskydd som står att finna i RF 2:12 tredje stycket.
Regeln innebär att lagstiftning fördröjs. Syftet är främst att ge utrymme
för offentlig debatt innan en rättighetsbegränsande lag antas. Man kan
mena att bestämmelsen av detta skäl är den praktiskt viktigaste skydds¬
bestämmelsen i RF. Det är onekligen en viktig regel, men den har också
brister.6 Den förutsätter att de intressen som hotas har representation i

5 Se t.ex. Rassemblement Jurassien Unité Jurassienne v. Switzerland No. 8191/78, 17 DR
93, 1979. Christians against Racism and Fascism v. U.K. No. 8440/78, 21 DR 138, 1980,
G v. F.R.G No. 13079/87, 60 DR 256 (1989).
6 Det används mycket sällan. 1981 vilandeförklarades ett förslag angående förbud mot
spridning av våldsfilmer och 1987/88 vilandeförklarades den s.k. "Lex Bratt". I båda
dessa fall innebar inte vilandeförklaringen att lagstiftningen inte kom att genomföras utan
endast en fördröjning av densamma. Se Holmberg/Stjernquist, Vår författning s. 63.
Regeln kan dock ha viss betydelse också genom sin blotta existens.
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riksdagen eller att medlemmar av riksdagen är villiga att ta politisk strid
för andras intressen. När det gäller små minoriteter eller i övrigt margina-
liserade grupper är det kanske optimistiskt att hoppas på att så verkligen
sker. Rättighetsinskränkningar som vinner bred anslutning berörs alltså
inte nämnvärt av bestämmelsens skydd.7 Det bör framhållas att minori-
tetsskyddsregeln är ett utpräglat politiskt instrument, inte ett juridiskt.
Det lämpar sig mindre väl för juridisk analys och bättre för statsveten¬
skaplig behandling. Skyddet är främst ett formellt skydd,8 i praktiken
beroende av riksdagspolitikernas välvilja. När denna saknas tycks det
inte vara mycket värt. Av dessa skäl har jag valt att utelämna regeln från
studien.

Det bör också anmärkas att studien koncentreras till det som är gemen¬
samt för möten och demonstrationer, dvs. att de sker i det offentliga.
Mötesfriheten omfattar också frihet att mötas enskilt. Denna aspekt
behandlas undantagsvis.9

Om metod finns ofta inte mycket att säga när det gäller juridiska
avhandlingar. Så är nog fallet även här. Arbetet torde kunna karakterise¬
ras som en rättsdogmatisk avhandling.10 Den är i stort sett begränsad till
det material och till de perspektiv som juridisk metod uppställer. Jag
behandlar lagtext, domstolspraxis, förarbeten och doktrin med syfte att
fastställa gällande rätt och i förekommande fall kritiskt analysera rätts¬
läget, eller bristen på klart rättsläge. Inom ramen för denna analys ges
också en rad förslag som främst riktar sig till rättstillämpningen, dvs. för¬
slag om hur de studerade rättsreglerna skall tolkas. Arbetet är således
inte enbart begränsat till att beskriva vad kan anses gälla, utan avser
också att kritiskt granska detta. Rättsvetenskapen är, enligt min mening,
inte begränsad till att enbart tala om det som är, utan kan också diskutera
det som borde vara." Låt vara att det första måste vara en utgångspunkt
för det senare.

Inom ramen för detta tämligen traditionella perspektiv innehåller
avhandlingen det framställningstekniska greppet att låta en viss syn på
grundlagstolkning vara styrande för analysen av de studerade grundlags¬
bestämmelserna. Med risk för att verka pretentiös kan kanske denna syn

7 Holmberg/Stjernquist s. 63.
sNergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd s. 581.
9 Se avsnitt 7.4.3.
1(1 För en diskussion om vad som utgör rättsdogmatisk forskning, se Lavin, Är den förvalt¬
ningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, FT 1989 s. 115 och densamme Om förvalt¬
ningsrättslig forskning - en replik, FT 1990 s. 71 samt Peczenik, Om den förvaltnings¬
rättsliga forskningen, FT 1990 s. 41.
" Jfr Rodhe, Beskrivning-progons-rekommendation, JT 1996/97 s. 1.

26



på tolkning kallas för en teoretisk utgångspunkt.12 Analysen av RF kan
sägas gå till så att detta synsätt får vara det raster som de studerade rättig¬
hetsreglerna filtrerats genom. Det bör redan nu poängteras att detta filter
eller raster inte innebär att endast ett och samma kriterium använts för
bestämmande av tolkningsfrågor. I stället innehåller den här framförda
synen på grundlagstolkning möjligheter att ta hänsyn till många olika
faktorer vid den konkreta tolkningen. Synsättet är i den meningen plura¬
listiskt snarare än singulärt. När allmän lag analyserats görs detta också i
ljuset av någonting annat. Jag har då använt RF:s regler som raster att fil¬
trera förståelsen av de konkreta rättsreglerna genom.

Till sist kan nämnas att material som offentliggjorts efter den 1 mars
1997 endast undantagsvis beaktats.

1.3 Disposition
Avhandlingen består av tolv kapitel och är i praktiken uppdelad i fyra
delar. Den första delen innehåller, förutom detta inledningskapitel, kapi¬
tel två som ger en allmän presentation av tysk och amerikansk konstitu¬
tionell rätt. Detta följs sedan av kapitel tre och fyra, som var för sig tar
upp skyddet för mötes- och demonstrationsfriheten i tysk respektive
amerikansk rätt. Det bör nämnas att beskrivningen av dessa länders reg¬
leringar av mötes- och demonstrationsfriheten blivit tämligen omfat¬
tande. Även om jag strävat efter att bara beskriva det väsentligaste måste
vissa omkringliggande fakta uppmärksammas så att rättsläget sätts i sitt
sammanhang. Följden har blivit att beskrivningen av tysk och ameri¬
kansk rätt upptar stor del av avhandlingen. Nästa del i avhandlingen
omfattar kapitlen fem och sex. I kapitel fem behandlas grundlagstolkning
i litteratur och praxis. I kapitel sex diskuteras frågan om grundlagstolk¬
ning ur en mer teoretisk synvinkel. Slutsatserna från detta kapitel bildar
fundament för det synsätt på tolkning som sedan används i avhandling¬
ens nästa del.

Denna omfattar tre kapitel. I kapitel sju behandlas de regler som
grundlagsfäster mötes- och demonstrationsfriheten samt dessa friheters
samband med yttrandefriheten. Därefter följer två kapitel som i detalj går

12 Man kan naturligtvis kalla denna grundsyn för en metod, men då avser man snarare tolk¬
ningsmetod. Tolkningsmetoden är ett sätt att angripa de frågor lagtexten reser, inte en
metod som karakteriserar en undersökning som sådan. (Alla resultat måste tolkas, oavsett
vetenskaplig metod.) Det senare skulle jag, som sagts, vilja kalla juridisk metod(er) i kon¬
trast till t.ex. historiska eller sociologiska metoder. Jag skulle därför vilja se min framställ¬
ning om grundlagstolkning som ett uttryck för en teoretisk grundsyn som i sin tur har
praktiska konsekvenser vid den senare genomgången av RF:s regler.
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igenom RF:s reglering av möjligheterna att begränsa dessa rättigheter.
Kapitel åtta ägnas åt de allmänna begränsningsgrunder som gäller för
alla rättighetsbegränsningar. Kapitel nio behandlar de särskilda begräns¬
ningsgrunder som rör yttrande-, mötes- och demonstrationsfriheten.
Resultaten av denna genomgång används därefter i de avslutande två
kapitlen, tio och elva, som kan sägas utgöra avhandlingens sista del. Där
belyses förvaltningsrättsliga respektive straffrättsliga regler med stor
praktisk betydelse för mötes- och demonstrationsfriheten ur konstitutio¬
nellt perspektiv. Avhandlingen avslutas i kapitel tolv.

1.4 Terminologi och formalia
Vissa terminologiska frågor bör redan inledningsvis tas upp. Jag tänker
inte behandla rättighetsbegreppet som sådant.1. Detta antas såsom givet.
Vid en studie av utländsk rätt förekommer många främmande ord och
beteckningar. Jag har valt att i texten försöka översätta dessa till svenska
men i anslutning därtill ge den egentliga beteckningen. Det kan se ut på
följande sätt: "man talar i amerikansk rätt om doktrinen om klar och
påtaglig fara (clear and present danger)". På detta sätt vill jag undvika
missförstånd samtidigt som texten skall vara läsbar även utan djupare
kunskaper om specifikt juridiska termer i främmande språk. Utländska
institutioner benämns vanligen med sitt riktiga namn, den tyska författ¬
ningsdomstolen anges alltså som Bundesverfassungsgericht (BVerfG).

Ett problem har varit hur referenser skall ges när det gäller utländsk
praxis. I tysk rätt refereras rättsfall från BVerfG med t.ex. BVerfGE 4, 1
(7). Den första siffran hänvisar till det band där domen står att finna.
Detta bandnummer har jag valt att markera med kursiv stil för tydlighets
skull, något som särskilt underlättar vid hänvisningar till flera rättsfall i
följd. Nästa siffra är sidan där det aktuella avgörandet börjar. Siffran
inom parentes är den sida som explicit hänvisas till. Även här har jag för
tydlighets skull valt att lägga till att det rör sig om just en sidhänvisning
(s. 7). I vissa fall hänvisas till andra publikationer, vanligen då med
domens datum och publikationens namn och sida.

Än mer komplicerat är det i amerikansk rätt. Där finns tre parallella
hänvisningsystem till den högsta domstolens domar. U.S.-serien publice¬
ras av amerikanska staten och är den officiella domssamlingen. Supreme

13 Detta är ett begrepp som det finns mycket litteratur om, särskilt inom rättsfilosofin. För
en översikt se Hilpinen, (red.), Rights, Duties and Legal Reasoning, Law and Philosophy
vol. 8 no 1, 1989 och Waldron (red.), Theories of Rights. Se även Dworkin, Taking Rights
Seriously och för svensk del Nergelius s. 48 ff.
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Court Reporter (S.Ct.) är domstolens publikation av dess domar.
Lawyer's Edition (L.Ed.2d) är en privat utgåva med annat än rena rätts¬
fall, t.ex. en del rättsutredningar och kommentarer. Rättsfallen anges all¬
tid efter namnen på de inblandade. En fullständig hänvisning kan se ut på
följande vis: United States v. Nixon, 418 U.S. 683, 688, 94 S.Ct. 3090,
3093, 41 L.Ed.2d 1039, 1044 (1974). Det första numret är bandnummer i
respektive serie och det andra är sidhänvisning till där fallet börjar. Sista
siffran är hänvisning till det ställe i texten som specifikt avses. Eftersom
bandnumret ges skilt från sidhänvisningarna har jag valt att inte sätta det
i kursiv stil. Risken för sammanblandning är liten. Den sida som speci¬
fikt avses har jag valt att sätta inom parantes för tydlighets skull (s. 688).
Vid många återkommande hänvisningar till samma fall har jag använt
mig av fallets namn och den aktuella sidhänvisningen, t.ex. Nixon s. 688/
s. 3093. I amerikansk litteratur tycks ingen samlad princip finnas för
vilka serier man skall eller bör ha med. 1 samma artikel eller bok kan

hänvisningar ske till en, två eller alla tre av dessa. Dessutom förekommer
det att man blandar mellan olika system i samma arbete. Min ambition
har varit att få med hänvisningar till de två första, de är i någon mening
mer officiella än det tredje systemet.

1.5 Utgångspunkter angående konstitutionella
rättigheter

Denna studie avser ett begränsat antal konstitutionella rättigheter. Sådana
rättigheter, deras funktion och betydelse i ett demokratiskt samhälle är
sedan länge föremål för skarpt delade meningar och kommer sannolikt
att så förbli. I ett arbete som nästan uteslutande behandlar ett så omstritt
område av juridiken kan det vara på sin plats att författaren klargör sin
egen position. Min första utgångspunkt är nästan självklar och följer av
vad som ovan sagts om arbetets rättsdogmatiska inriktning. De konstitu¬
tionella rättighetsreglerna är rättsregler. De innefattar rekvisit och rätts¬
följder på samma sätt som andra rättsregler. Detta gör det meningsfullt
att överhuvudtaget undersöka dem med juridisk metod.

Inte sällan sätts skyddet av konstitutionella rättigheter i motsatsförhål¬
lande till demokrati. Rättigheterna lägger hinder i vägen för den folk¬
valde lagstiftaren och utgör i den meningen ett klart anti-majoritetsinslag
i ett lands författningsliv. Majoriteten kan inte göra exakt vad den vill.
Frågan huruvida detta också är odemokratiskt är enligt min mening inte
besvarad endast genom detta konstaterande. Majoritetsprincipen gäller
inom de flesta demokratiskt valda församlingar. I vissa frågor förekommer

29



krav på kvalificerad majoritet. Att majoriteten bestämmer vilka beslut
som kan fattas ingår således i det demokratiska beslutsfattandet. Att
majoriteten bestämmer vilka beslut som kan fattas innebär inte nödvän¬
digtvis att en majoritet också skall krävas för att bestämma vilka beslut
som inte kan fattas. Att låta minoriteter ha ett bestämmande inflytande
över detta kan motiveras utifrån många synpunkter, t.ex. för att befordra
samhällelig stabilitet. En strikt tillämpning av majoritetsprincipen är inte
nödvändig för att ett samhällssystem skall kunna kallas demokratiskt. I
en konstitutionell demokrati kommer detta samspel mellan makthavarnas
möjligheter och begränsningar till uttryck i grundlagens rättighetsskydd.14
Rättighetsregler behöver inte betraktas som stående i ett motsatsförhål¬
lande till demokrati, utan kan ses som en del av de ömsesidigt beroende
och förstärkande processer som utgör den moderna demokratin.15

En fråga som kvarstår är då vilket demokratibegrepp som RF rör sig
med? Är RF präglad av en tillämpning av majoritetsprincipen eller finns
andra inslag? När RF först trädde i kraft var nog uppfattningen den att
regleringen gav uttryck för en författning som vilade på majoritetsprin¬
cipen. Frågan är om RF fortfarande kan sägas ge uttryck för denna prin¬
cips "herravälde"? Genom införandet av krav på kvalificerad majoritet i
vissa lagstiftningsärenden, lagfästandet av lagprövningsrätten, inkorpo¬
reringen av Europakonventionen i svensk rätt och inträdet i det europe¬
iska samarbetet har grundlagens karaktär kommit att förändras. Utveck¬
lingen ger skäl till att säga att grundlagen inte längre ger uttryck för
majoritetsprincipens hegemoni.

I RF sägs vidare att den offentliga makten utgår från folket, men att
denna makt utövas under lagarna. Som en konsekvens av detta finns
också en skyldighet för de rättstil lämpande myndigheterna att underlåta
att tillämpa bestämmelser som står i strid med överordnade rättsregler.
RF innehåller vidare olika mekanismer för minoritetsskydd. Det främsta
gäller vid rättighetsbegränsande lagstiftning, då minoriteter i riksdagen
kan fördröja beslut under viss tid. Ett annat utgörs av att riksdagsminori¬
teter kan framtvinga folkomröstning om föreslagna grundlagsändringar
och att ett förkastande av förslaget binder riksdagen. Vid folkomröst¬
ningar som gäller annat än grundlagsändringar accepterar RF endast
majoritetens vilja som rådgivande, inte som bestämmande.

Grundlagen ger således på flera ställen uttryck för en demokratisyn
som inte helt styrs av majoritetsprincipen. Även principen om parlamen¬
tarism begränsar majoritetsviljan t.ex. vid folkomröstningar om annat än

14 Peczenik, Vad är rätt? s. 60 f., 63 ff., 73 ff. och 83 f., Petersson, Rättsstaten s. 24 f. och
30 ff.
15 Habermas, Diskurs, rätt och demokrati s. 63 ff.
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grundlagsändringar. Likaså begränsar principerna om rättsstatlighet, ytt¬
randefrihet m.m. majoritetsviljan i fall där lagstiftning berör fri- och rättig¬
heterna.16

RF tycks alltså inte längre kunna sägas ge uttryck för en renodlad
majoritetsprincip. Det är enligt min mening klokt ordnat. Demokrati är
mer mångfacetterat än vad en strikt tillämpning av majoritetsprincipen
ger vid handen. Denna är en beslutsprincip, dvs. ett sätt att fatta beslut
när skilda meningar råder. Det innebär inte att det är den enda rådande
principen i ett samhälle som styrs av och för folket. Att välja ett sådant
avskalat demokratibegrepp endast för klarhets skull är inte heller ett
övertygande argument. Det är visserligen bra om alla kan vara överens
om vad man talar om. A andra sidan renodlas då problemställningar på
ett sätt som inte nödvändigtvis är av godo. När svåra frågor förenklas för
att kunna ge klara svar är dessa svar sällan övertygande.

Sammanfattningsvis menar jag att konstitutionella rättigheter har en
funktion att fylla inom ramen för ett demokratiskt samhällsskick. Denna
funktion är inte odemokratisk utan förstärker snarare demokratiska vär¬

deringar som individuell autonomi, rationalitet och tolerans.

16 Ytterligare problem i detta sammanhang är vad som skall avses med majoritetens vilja.
Är det riksdagens majoritet som är relevant, eller är det befolkningen i sin helhet (eller
bara de röstberättigade). Är majoritetsviljan bara relevant vid en viss tidpunkt eller bör
man ta hänsyn till förändringar över tid? Se Barnum, The Supreme Court and American
democracy s. 301 för hur den amerikanska domstolens skydd av minoriteter kan sägas ha
legat i linje med den folkliga opinionen, om än inte alltid med de folkvaldas uppfattning.
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2 Allmänt om rättighetsregleringen i
Tyskland och USA

2.1 Inledning
Detta kapitel är en introduktion till tysk och amerikansk konstitutionell
rätt. Syftet är att ge en bakgrund till beskrivningen av skyddet för mötes-
och demonstrationsfriheten i respektive rättsordning, en beskrivning som
följer i kapitel 3 och 4. Framställningen är därför huvudsakligen deskrip¬
tiv. Den omedelbara kopplingen till mötes- och demonstrationsfriheten
står kanske inte att finna i varje avsnitt, men för att kunna tillgodogöra
sig kapitel 3 och 4 är det nödvändigt att teckna en bakgrund. Då båda
dessa länder konsitutionella system nyligen behandlats av Nergelius
tonas en del aspekter ned.'

Kapitlet är upplagt så att de båda länderna jämförs parallellt i ett antal
övergripande frågeställningar. Jag börjar med en framställning av huvud¬
dragen hos de båda ländernas rättighetsskydd, de regler och principer
som bestämmer rättighetsskyddets innehåll och omfattning. Därefter föl¬
jer en genomgång av domstolarnas roll i kontrollen av rättighetsreglernas
efterlevnad, deras möjligheter till normprövning och synen på förhållan¬
det mellan politik och juridik. Sist behandlas frågor kring grundlagstolk¬
ning, vilka metoder som används i de båda länderna och vilken syn man
har på konstitutionell lagtolkning. Redan nu kan påpekas att en viss
skevhet föreligger i det utrymme som de båda länderna ges i framställ¬
ningen. Avsnittet om rättighetsskyddet i USA är således längre än mot¬
svarande tyska avsnitt. Likaledes är det avsnitt som behandlar tysk
grundlagstolkning något mer omfattande än det som behandlar tolkning
av den amerikanska konstitutionen. Jag har funnit det motiverat att inte
upprätthålla en strikt balans mellan avsnittens längd. I stället har jag sökt
ta fasta på och utveckla de partier där intressanta jämförelser kan göras
för svensk del.

1 Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd s. 206-262 (avseende Tyskland) och 366-483
(avseende USA).

32



2.2 Rättigheterna i Tyskland

2.2.1 Inledning
För att få en bild av hur mötes- och demonstrationsfriheten regleras i tysk
statsrätt bör man först ge en översikt av den systematik som karakterise¬
rar den tyska grundlagen, Grundgesetz. (GG). Mötesfriheten ingår som en
av flera fri- och rättigheter i den tyska grundlagens rättighetskatalog. För
denna rättighetskatalog finns vissa gemensamma bestämmelser och prin¬
ciper och även dessa skall presenteras här. Det handlar om vem som kan
anses ha en rättighet, när rättigheter kan begränsas och om det finns
materiella gränser för sådana begränsningar. I detta avsnitt skall jag
beskriva rättigheterna kort, diskutera deras karaktär, vilka som innehar
rättigheterna och vilken effekt de konstitutionella rättigheterna har på det
övriga rättsystemet.2 Vidare skall jag behandla vad som utgör en rättig¬
hetsbegränsning och vilka konstitutionella krav som ställs på sådana. Till
sist berörs grundrättigheternas förhållande till europakonventionen och
EG-rätten kort.

2.2.2 Grundrättigheterna
GG är indelad i olika delar som berör olika sakområden i samhällslivet.
Vissa regler berör hur den politiska makten fördelas mellan olika sam¬
hällsorgan och vilken kompetens dessa därvidlag erhåller. Andra regler
skyddar författningen mot allt för snabba ändringar och mot yttre hot.
GG:s första avsnitt har rubriken grundrättigheter (Die Grundrechte). I
och med detta synes GG självt ha bestämt omfattningen av begreppet
"grundrättighet". Bara de i GG:s första avsnitt upptagna rättigheterna
tycks vara grundrättigheter. Det är intressant att konstatera att t.ex. röst¬
rätten enligt denna uppdelning inte vore att betrakta som en grundrättig¬
het. Detta synsätt överensstämmer nu inte helt med det som tycks ha
utvecklat sig i tysk statsrättslig doktrin. Rösträtten och flera andra rättig¬
heter utanför det första avsnittet uppfattas vanligen också som grundrättig¬
heter (eller grundrättighetsliknande rättigheter) och de allmänna princi¬
per som framgår i GG:s första avsnitt gäller också dem.2
2 En historisk skiss utelämnas här, se Hoffmann, Die Grundrechte 1789-1949-1989, NJW
1989 s. 3177 och Nergelius s. 210 ff.
*

Alexy, Theorie der Grundrechte s. 56, Bleckman, Allgemeine Grundrechtslehren s. 41,
Diirig, i Maunz/Diirig, Grundgesetz Kommentar, Art. 1 III s. 43, Hesse, Grundziige des
Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland s. 117, Stern, Staatsrecht, Band III/1
s. 358. Jfr Nergelius s. 208.
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I Art. 1 tredje stycket stadgas att grundrättigheterna är bindande för
lagstiftaren, den verkställande makten och rättstillämpningen som ome¬
delbart gällande rätt. Grundrättigheterna kan därmed inte enbart ses som

politiska programstadganden eller som uttryck för oomtvistlig värdege¬
menskap. De är konkreta rättsregler vilkas innehåll har betydelse för hela
den tyska rättsordningen. Den avdelning av GG som behandlar grund¬
rättigheterna, artiklarna 1-19, bildar av bl.a. detta skäl en särskilt viktig
del av författningen. Den tyska författningsdomstolen (Bundesver-
fassungsgericht, BVerfG) har beskrivit grundrättigheterna som omistliga,
en väsentlig del av Grundgesetzs struktur i den gällande författningen. 4

De grundrättigheter som Art. 1-19 innefattar är: skyddet av människo¬
värdet i Art. 1, rätten till frihet och liv i Art. 2, rätten till likabehandling i
Art. 3, religionsfriheten i Art. 4, åsiktsfriheten i Art. 5, skyddet för äran
och familjen i Art. 6, skyddet för skolväsendet i Art. 7, mötesfriheten
i Art. 8, föreningsfriheten i Art. 9, skyddet för brev- och posthemligheter
i Art. 10, rörelsefriheten i Art. 11, frihet att välja arbete och utbildning i
Art. 12, skyddet för hemmet i Art. 13, skyddet för egendom och arv
i Art. 14, medborgarskyddet och asylrätten i Art. 16, petitionsrätten i
Art. 17, den s.k. väsensgarantin och rättsmedelsgarantin i Art. 19. Art. 15,
som öppnar möjligheter att förstatliga egendom, kan inte likställas med
de övriga rättigheterna.5 Art. 17a innehåller särbestämmelser avseende
tjänstepliktigas grundrättigheter. Art. 18 behandlar möjligheten att för¬
verka grundrättigheter (dvs. undanta enskilda från skyddet) om de
används för att motverka samhällets demokratiska ordning.

Art. 19 innefattar vissa allmänna bestämmelser om möjligheterna att
begränsa GG:s grundrättigheter. Art. 20 anger bl.a. att republiken Tysk¬
land är en demokratisk förbundsstat. Detta skall tolkas så att GG:s demo¬

kratibegrepp nära knutits till de övriga bestämmelser som GG uppställer. I
denna mening så innefattar GG:s demokratibegrepp valsystemet, flerparti-
systemet, majoritetsprincipen som beslutsform och opinionsfriheterna.6

4BVerfGE 37, 271 (s. 280), "unaufgebbares, zur Verfassungsstruktur des Grundgesetz
gehörendes Essentiale der geltenden Verfassung".
^

Bryde, B-O, Art. 15, i v. Munch/Kunig, s. 906 f. Bestämmelsen ingick i den politiska
kompromiss som möjliggjorde antagandet av GG 1949. Den tycks sakna all verklig bety¬
delse i såväl politik som rättstillämpning.
6Schnapp, FE, Art. 20, i v. Munch/Kunig s. 1044 ff. med hänvisningar till bl.a. BVerfGE /
14 (s. 33), 2 1 (s. 13), 7 111 (s. 119), 8 104 (s. 112), 29 154 (s. 165) och 69 315 (s. 344 f.).
I det sistnämnda uttalar BVerfG "[...] wird die Meinungsfreiheit seit langem zu den unent-
behrlichen und grundlegenden Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens
gezählt. Sie gilt als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit und als
eines der vornehmsten Menschensrechte uberhaupt, welches fur eine freiheitliche demo-
kratische Staatsordnung konstituierend ist; [...]." Se även Hesse s. 54 ff.
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Ytterligare en bestämmelse av intresse för rättighetsskyddet är Art. 103 II.
Där stadgas ett förbud mot retroaktiv strafflagstiftning. Bestämmelsen
har setts som uttryck för ett mer allmänt legalitetskrav, innefattande krav
på bl.a. förutsebarhet och bestämdhet.7 Inom tysk straffrättsdoktrin har
bestämdshetskravet vanligen uppfattats som ett krav som inte lägger sär¬
skilt stora hinder i vägen för vaga straffbestämmelser.8 Inom statsrättlig
praxis och litteratur har uppfattningen snarare varit att kravet riktar sig
såväl till lagstiftaren som till rättstillämpningen, men att kravet kan
variera i styrka.1' Frågan har kanske fått sin lösning i och med ett avgö¬
rande av BVerfG under 1995.10 Författningsdomstolen underkände där
domstolarnas tillämpning av en straffbestämmelse (§ 240 I StGB). Det
avgörande för beslutet var att den omfattning som straffdomstolarna gett
det i bestämmelsen förekommande begreppet "våld" inte uppfyllde kra¬
vet på bestämdhet. Därför stred tillämpningen också mot Art. 103 II.
Därmed har BVerfG funnit bestämdhetskravet direkt tillämpligt också
visavi rättstillämpningen. Avgörandet har lett till en het diskussion i tysk
straffrätt om avgörandets riktighet."

2.2.3 Rättigheternas karaktär
Vid första anblicken är de grundläggande rättigheter som ges i ett lands
konstitution tydligt subjektiva, dvs. de framstår främst som en rätt för
den enskilde. Men i tysk statsrätt framhålls att detta är inte hela san¬

ningen. Grundrättigheterna uppfattas ha ytterligare en sida. De är dess¬
utom ett grundelement i den allmänna samhällsordningen.12 Detta är
naturligtvis särskilt tydligt för de rättigheter som inte primärt kan indivi¬
dualiseras eller som överhuvudtaget inte anknutits till någon enskild,

7Rauball, Art. 103, i v. Munch/Kunig s. 583 f., Schmidt-Assmann, Art. 103 II i Maunz/
Diirig, s. 16 f.. Wassermann, Art. 103, i Wassermann (red) Reihe Alternativkommentare
Band 2, s. 1214 ff.
8 Dreher/Tröndle, Strafgesetzbuch und Nebengesetze s. 1269 f.
9 BVerfGE 64 389 (s. 393 f.), Schmidt-Assmann s. 16 och 23 f.
10 BVerfGE 92 I.

"Se t.ex. Amelung, Sitzblockaden, Gewalt und Kraftentfaltung, NJW 1995 s. 2584,
BGH:s avgörande 20.7.1995, NJW 1995 s. 2643, Hruschka, Die Blockade einer Autobahn
durch Demonstranten - eine Nötigung?, NJW 1996 s. 160, Schroeder, Sitzblockade keine
Gewalt, JuS 1995 s. 875, Schroeder, Die Grundstruktur der Nötigung und die Möglichkei-
ten zur Beseitigung ihrer durch das BVerfG geschäften Liicken, NJW 1996 s. 2627.
12 BVerfGE 5 85 (s. 134 f.). Se också Kriele, Grundrechte und demokratischer Gestal-
tungsspielraum, HdBStR V, § 110, s. 120 f. och Denninger, Die Grundrechte, i Wasser¬
mann (red) Reihe Alternativkommentare Band 1 s. 263 f.
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såsom t.ex. skyddet av rättigheternas kärna i Art. 19. Denna aspekt gäller
dock även de rättigheter som primärt framstår som subjektiva rättigheter.13

Grundrättigheterna tilldelar den enskilde en viss status i förhållande
till staten. Man kan därför säga att de verkar statusbestämmande.14 Det är
först genom aktualiserandet av de konkreta, subjektiva rättigheterna som
dessa verkar som grundelement i den demokratiska och rättsstatliga sam¬
hällsordningen. Grundrättigheternas objektiva del förverkligas alltså
genom konkretisering av enskildas rättighetsskydd.13 GG:s fria demokra¬
tiska ordning konkretiseras först genom utvecklandet av den enskildes
personlighet, utnyttjandet av åsiktsfriheten och bildandet av nya sociala
grupperingar.16 Förhållandet mellan stat och enskild kan med detta i
beaktande inte heller beskrivas som en ensidig maktrelation.17 1 denna
samhällsordning utgör grundrättigheternas en viktig del och det är denna
funktion som kan kallas för deras objektiva element.18 När Art. 1 omtalar
människorättigheterna som "grundläggande för varje mänskligt samhälle
(Grundlage jeder menschligen Gemeinschaft)" kommer denna syn tyd¬
ligt till uttryck.

Grundrättigheterna kan alltså sägas ha en subjektiv och en objektiv
sida. Man talar därför ibland om grundrättigheternas dualistiska karak¬
tär.'9 Om den objektiva sidan sedan skall beskrivas som en objektiv värde¬
ordning eller som objektiva rättselement eller något annat finns ingen
enighet om i tysk litteratur eller praxis.20 Betydelsen av grundrättigheter¬
nas objektiva sida kommer främst till uttryck i deras inverkan på rätts¬
ordningen i övrigt (Ausstrahlung) och deras påverkan av rättsförhållan¬
den utanför GG:s direkta giltighetsområde (Drittwirkung).21

"BVerfGE 7 198 (s. 208). Se också Böckeförde, Grundrechte als Grundsatznormen, Der
Staat 29(1990), s. 1 ff.
14 Här är det i tysk doktrin vanligt att hänvisa till Jellenik och dennes statuslära (se Jellinek,
Allgemeine Staatslehre, (omtryck) 1960), se t.ex. Dietel/Gintzel/Kniesel s. 46 ff., Alexy,
Theorie der Grundrechte s. 229 ff. Hesse s. 120 anser att Jellineks statuslära principiellt
skiljer sig från den status grundrättigheterna för med sig. Jellineks statuslära är abstrakt
och ser den enskilde som underordnad staten och är i princip främmande för individens
självbestämmande.
15 Hesse s. 119.
16 Hesse s. 123 och 125 f.
17 Hesse s. 120.
18 Hesse s. 124 ff„ Stern s. 890 ff.
19 Hesse s. 118 f„ Stern s. 473 ff.
2(11 BVerfGE 7 s. 198 (s. 204 f.) talar domstolen om en objektiv värdeordning, i BVerfGE
73 261 (s. 269) talar man om grundrättigheterna som element i den objektiva ordningen.
Se även Stern s. 899 ff., Hesse s. 124 ff., v. Miinch, Vorbemerkungen zu den Art. 1-19, i v.
Miinch/Kunig s. 32 ff., Nergelius s. 251 ff.
21

v. Miinch s. 33, Denninger s. 265, Hesse s. 148 ff., Stern s. 922 och 1511 ff. (särskilt
s. 1528), Nergelius s. 261 f. Se nedan avsnitt 2.2.4 och 3.4.10.
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Den subjektiva sidan av grundrättigheterna har ytterligare två sidor
som återknyter till grundrättigheternas dubbla natur. De är dels skydds¬
rättigheter mot den statliga makten, s.k. Abwehrrechte.22 De gör det möj¬
ligt för den enskilde att värja sig mot oberättigade intrång i hans/hennes
författningsrättsliga status. 1 ett samhälle som kännetecknas av att män¬
niskor bestämmer över andra människor skall denna skyddsaspekt av
rättigheten motverka offentligt maktmissbruk. Skyddet behövs eftersom
människor kan fela, även i en väl utbyggd rättsstat.23 BVerfG har i sin
praxis också antagit detta synsätt.24

Den negativa aspekten av grundrättigheternas skydd är bara en del av
dessas innehåll, en del som korresponderar mot en inte mindre central
positiv aspekt. Denna kan kallas för främjandeaspekten av grundrättig¬
heterna i författningen (Leistungsrechte).25 Inget sägs uttryckligen om
denna aspekt i GG, men den antyds på ett flertal ställen. I Art. 1 sägs t.ex.
att all statlig verksamhet skall skydda människovärdet, något som direkt
tyder på en handlingsplikt.26 Även BVerfG har gett uttryck för detta syn¬
sätt. Vissa samhälleliga förutsättningar måste ibland t.ex. vara för handen
för att en individuell rättighet skall vara meningsfull.27 I doktrinen tycks
meningarna vara delade om huruvida en främjandeplikt verkligen åligger
staten eller om den mera klassiska skyddsrättighetssynen är att föredra.28
Ingen tycks dock förneka att vissa positiva handlingar krävs av staten,
om än enbart för att upprätthålla rättighetsskyddet.29

Man kan också tala om grundrättigheterna som medverkansrättigheter
(Mitwirkungsrechte, Teilhaherechte).30 De grundläggande rättigheterna
definieras inte bara som en sfär vilken avskärmar medborgaren från staten

22
Denninger s. 249 f., Durig, Art. 1 III i Maunz/Dlirig, s. 44, v. Munch s. 28 f., Hesse

s. 122, Stern s. 558 ff. och 620 ff.
23 Hesses. 122.

24BVerfGE 7 198 (s. 204 f.) "Ohne Zwiefel sind die grundrechte in erster Linie dazu
bestimmt, die Freiheitssphäre des einzelen von Eingriffen der öffentlichen Gewalt zu
sichern; sie sind Abwehrrechte des Biirgers gegen den Staat". Se även BVerfGE 50 290
(s. 337).
25 Denninger s. 260 ff., Durig s. 44 f., Stern s. 569 f., v. Munch s. 29 f., Alexy s. 395 ff.
26 Flera exempel finns, t.ex. i Art. 6 om skydd för ära och familj.
27 T.ex. måste det finnas skolor för att en rätt till utbildning skall vara meningsfull, se
BVerfGE 33 303 (s. 331).
28

Alexy s. 395 ff., Alexy delar in främjamdeplikten i två delar, främjande i vid mening och
främjande i snäv mening. Med det förra avses rätt till skydd (s. 410 ff.) och rätt till förfa¬
randen och organisation (s. 428 ff.). Med det senare avses sociala rättigheter såsom rätt till
arbete, bostad, utbildning (s. 454 ff.). Se även Stern s. 569 ff., Hesse s. 123, Durig s. 48, v.
Munch s. 31 ff., Nergelius s. 258 f.
29 Se Stern s. 943 f., för s.k. "skyddsplikt" som en del av grundrättighetemas objektiva
sida.
30 Denninger s. 256 ff., Hesse s. 123, v. Munch s. 29 ff., Stern s. 561.
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genom att ange dennes status, utan ger även frihet och självständighet att
utforma sitt eget liv, samt möjlighet att medverka i utformandet av sam¬
hälleliga angelägenheter. I sin vidaste bemärkelse är grundrättigheterna
därför att uppfatta som medverkansrättigheter, dvs. rättigheter att med¬
verka i det andliga, sociala och politiska samhällslivet. Att vara med i
formandet av "den politiska viljan" och i den omedelbara och folkliga
politiska opinionsbildningen ingår i denna medverkan.

Enligt Hesse kan däremot inte någon rätt att delta (jfr medverka) här¬
ledas ut GG:s grundrättigheter/1 Med "delta" avses då en rätt att delta i
den statliga ledningen. De traditionella människo- och medborgarrättig-
heterna ger inte upphov till individuella anspråk med denna innebörd. I
framtiden, menar Hesse, är det dock inte uteslutet att en allt starkare stat
också leder till att sådana anspråk kan anses legitima. Ju starkare krav på
social trygghet och kulturellt främjande som staten framför mot medbor¬
garna, desto mer framträder en kompletterande fordran på delaktighet i
den statliga ledningen.32

2.2.4 Rättighetsbärare, Ausstrahlung och Drittwirkung
Frågan vem som kan åberopa grundrättigheterna är i tysk statsrätt intimt
förknippad med de ovan nämnda fenomenen Ausstrahlung och Drittwir¬
kung. De behandlas därför i ett sammanhang. GG skiljer för det första
mellan människorättigheter (Menchenrechte, Jedermannrechte) och
medborgarrättigheter (Biirgerrechte, Deutschenrechte). Människorättig¬
heter är de som inte anknutits till en bestämd personkrets, t.ex. rättighe¬
terna i Art. 2, 3 I och II. De gäller alla. Medborgerliga rättigheter är de
som anknyter till dem som är tyskar enligt Art. 116.34 Exempel på sådana
är Art. 8 och 9. Att en rättighet är en medborgarrättighet innebär principi¬
ellt att utlänningar inte omfattas av densamma. Detta modifieras av GG:s
människovärdesprincip, demokratiprincip och skyddet för rättigheternas
kärna eller väsen. Dessa grundläggande och allmängiltiga regler kan
sägas implicera liknande rättigheter också för de personer som formellt
står utanför rättighetsskyddet i GG.33
31 Hesse s. 123.
32 Jfr BVerfGE 33 303 (s. 330 ff.), 43 291 (s. 313 ff.).
33Durig, Art. 1 II, i Maunz/Durig, s. 35 ff., Hesse s. 121, Stern s. 465 f. och 1009 ff. som
dock använder allemansrättigheter och medborgarrättigheter och sparar människorättig¬
heter till naturrättsliga uppfattningar, jfr a.a., s. 458.
34 Detta anknytningsmoment är i sig av visst intresse, då inte bara medborgarskap ger rättig¬
hetsskydd utan också tyskt blod. Detta gör det kanske korrektare att här tala om "tyskrättig¬
heter", ett ord som inte känns särskilt naturligt. Här används därför något oegentligt
"medborgarrättighet" i stället.
35

v. Miinch s. 23 f., Nergelius s. 209 f. (särskilt fotnot 12).
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Frågan om vid vilken ålder man omfattas av GG:s skydd är omstridd i
tysk rätt.36 Konkret handlar det främst om minderåriga kan åberopa
grundrättigheterna och i så fall i vilken utsträckning. Viss enighet tycks
finnas om att grundrättigheter kan åberopas av minderåriga. Svårig¬
heterna uppstår med att avgränsa denna rätt mot regler om föräldraansvar,
ekonomiskt och straffrättsligt ansvar samt talerätt. En differentierad lös¬
ning beroende på vilken rättighet som berörs verkar dock ha starkt stöd i
doktrinen.37 Någon generellt giltig regel för exakt när en minderårig kan
stödja sig på GG:s rättighetsskydd kan därför inte anges. Inte bara
fysiska personer utan även juridiska personer kan omfattas av GG:s rättig¬
hetsskydd i förekommande fall.38

Med Ausstrahlung avses den inverkan som grundrättigheterna har på
den övriga rättsordningen.34 De påverkar såväl privaträtten som den
offentliga rätten. Denna påverkan kommer vanligtvis till uttryck genom
författningskonform tolkning av lägre rätt.40 Innebörden av detta är att
lägre rätt tolkas på ett sådant sätt att den inte står i strid med författning¬
ens regler.41 Även i fall med utfyllnad av s.k. "normluckor", dvs. fall då
ingen rättsregel är tillämplig,42 fyller grundrättigheternas utstrålande ver¬
kan en viktig funktion 43 Grundrättigheterna kan inte åberopas direkt i
rättsförhållanden mellan enskilda.44 De har således ingen omedelbar ver¬
kan på privaträttsliga förhållanden. Däremot påverkar de tolkningen av
privaträttsliga regler och det är denna påverkan som avses med rättig¬
hetens Drittwirkung45 Drittwirkung kan ses som en följd av grundrättig¬
heternas utstrålande verkan på privaträttens område.

36 Hesse s. 121 f. v. Miinch s. 25 ff., Stern s. 1064 ff.
37

v. Miinch s. 26 f., Stern s. 1065 och 1067 f.
38

v. Miinch s. 24, Nergelius s. 209 f. (särskilt fotnot 12).
39 BVerfGE 7 198 (s. 207).
4(1 Stern s. 927.
41

Denninger, Methoden der Verfassungsinterpretation und der Verfassungskonkreti-
sierung, i Wassermann, (red) Reihe Alternativkommentare Band 1 s. 125 f. Exempel på
denna typ av tolkning är borttolkandet av anmälningskravet i § 14 VersG för s.k. spontan¬
sammankomster, se avsnitt 3.6.4.
42 Se Peczenik, Vad är rätt? s. 345 ff., Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning
s. 406 ff.
43 Stern s. 927 f.
44 BVerfGE 7 198 (s. 204 f.), Diirig, Art. 1 III, i Maunz/Diirig, s. 51 f., Stern s. 1511 ff.
(särskilt 1531 ff. och 1561 f.), v. Miinch s. 38 ff. (särskilt s. 40), Hesse s. 148 ff., Alexy
s. 480 ff. Detta får sägas vara uttryck för den förhärskande uppfattningen i tysk statsrätt,
med stöd av BVerfG. Det finns dock företrädare för ståndpunkten att grundrättigheterna
har direkt, omedelbar verkan på rättsförhållanden mellan enskilda, se främst den tyska
arbetsdomstolen, Bundesarbeitsgericht (t.ex. B AGE / 185 (s. 193 f.), 13 168 (s. 174 f.),
24 438 (s. 441).
45 Se även Nergelius s. 261 f.
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2.2.5 Allmänt om rättighetsbegränsningar
Den första begränsningen av grundrättigheterna består i att de alla är
bundna till ett "normområde" (Normbereichs), dvs. det betydelseområde
som infångas av rättighetens ordalydelse, t.ex. "tro" i Art. 4 I, "konst" i
Art. 5 III, "yrke" i Art. 12 I osv.46 En rättighet gäller inte utanför det
område som den språkligt avgränsats till. En andra typ av begränsning
utgörs av vissa klassificeringar som framgår av lagtetxen, t.ex. den
begränsning av mötesfriheten som Art. 8:s hänvisning till "fredliga"
sammankomster utgör. Innehållet i sådana språkliga begränsningar finner
man endast genom tolkning.47 Rättigheterna kan naturligtvis också vara
begränsade av andra rättsnormer så att innehållet i friheten först framgår
om frihets- och begränsningsnormen läses tillsammans. Denna typ av
begränsningar är förknippade med särskilda svårigheter då kolliderande
normer på samma hierarkiska nivå medför svåra avvägningsfrågor. Detta
kallas ibland för författningsimmanenta begränsningar. I tysk rätt tende¬
rar dessa problem att söka lösas genom tillämpning av lex specialis-prin-
cipen, dvs. att den mer generella regeln får vika för den mer specifika.
Andra lösningar finns dock. Man kan t.ex. söka ge de olika reglerna så
stort utrymme som möjligt. Ett annat alternativ är att genom en avväg¬
ning söka finna en balans mellan de berörda rättigheterna 48

En annan typ av begränsningar är när en rättighet inskränks genom en
författning. I GG sker detta genom vanlig lag (durch Gesetz) eller med
stöd av lag (auf Grund eines Gesetzes). Mer preciserade förutsättningar
för sådana begränsningar finns också. Exempel på detta är att begräns¬
ningen måste ske genom "allmän lag" (allgemeine Gesetze) i Art. 5, att
begränsningen endast får ske under vissa förutsättningar (t.ex. rörelsefri¬
heten i Art. 11) eller för särskilt angivna syften (t.ex. hemfriden i
Art. 13). Särskilda förutsättningar för rättighetsbegränsningar kallas för
kvalificerade lagförbehåll (qualifizierte Gesetzesvorbehalte). Finns inga
preciserade förbehåll säger man att det endast föreligger ett enkelt (ein-
fache) lagförbehåll. Skulle en begränsning inte uppfylla de krav som
uppställs i ett särskilt lagförbehåll så strider den mot GG.

Man bör också observera att det inte går att dra några slutsatser om
rättigheternas skyddsvärde utifrån förekomsten eller frånvaron av

begränsningsmöjligheter i själva rättighetsbestämmelsen. Detta visas av
det enkla exemplet att den personliga friheten, Art. 2 GG, kan begränsas
medelst vanlig lag och därtill under ett enkelt lagförbehåll, medan rätten

46Schwäbele, Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, s. 134.
47Hesse, s. 131.
48 Se t.ex. Hesses tolkningsmetod: s.k. "praktisk konkordans", s. 27. Se även Nergelius
s. 222.
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att samlas i slutna rum inte har något lagförbehåll alls och således inte
kan begränsas. Detta förhållande kan inte sägas spegla en värdering av
friheternas inbördes skyddsvärde, eftersom den personliga friheten är mer
elementär och grundläggande än mötesfriheten 49 Sammanfattningsvis
begränsas rättigheterna av främst två faktorer, deras betydelsemässiga
omfattning och möjligheterna att genom lag inskränka denna betydelse
ytterligare. Dessa två faktorer är kumulativt verkande och förstärkande.

När man diskuterar inskränkningar i grundrättigheterna bör man ta
hänsyn till det särskilda författningsskydd som den tyska grundlagen
innehåller.50 Skyddet skall ses mot bakgrund av den otillräcklighet som
den gamla Weimarförfattningen ansågs behäftad med.51 Denna var ju
"tandlös" när det gällde att förhindra det ödesdigra nazistiska maktöver¬
tagandet. Grundgesetz vill inte öppna några möjligheter till upprepning
av historien i denna del. Därför stadgas i Art. 18 GG att vissa av den
enskildes grundrättigheter kan förverkas efter beslut av BVerfG om de
använts i strid mot det demokratiska och fredligt ordnande samhället.
Rättigheterna innefattar bl.a. Art. 5:s yttrandefrihet, Art. 8:s mötesfrihet,
Art. 9 föreningsfrihet och Art. 14 egendomsrätt. Hesse uttrycker bestäm¬
melsens ratio med att grundrättigheter endast skall brukas i överensstäm¬
melse med sitt syfte och inte användas för att motverka detta.52 I den
tyska grundlagens författningsskydd ingår, förutom förverkandet av
grundrättigheter i Art. 18 GG, också möjligheten att förbjuda politiska
partier i Art. 21 II GG, den i Art. 20 IV stadgade rätten till motstånd mot
den som söker undanröja författningsordningen, kravet på trohet mot för¬
fattningen i Art. 5 III, förfarandereglerna kring författningsändringar i
Art. 79 GG och Art. 19 II:s krav på lagform för rättighetsbegränsningar.

Innebörden av att få en grundrättighet förverkad är i korthet att den
enskilde förlorar möjligheten att åberopa denna gentemot staten.53 Det
allmänna kravet på lagform för rättighetsbegränsningar i Art. 19 påver¬
kas däremot inte visavi den enskilde vars rättigheter förverkats. Däremot
kan BVerfG i sitt beslut förena detta med olika andra verkningar, så länge
som dessa inte träffar andra grundrättigheter än de som förverkats.
Exempel på detta är att frånta den enskilde dennes valrätt och valbarhet
samt rätt att bekläda offentliga uppdrag.54 Trots, eller kanske just på

4" Hesses. 133.

S0Krebs, Art. 18, i v. Miinch/Kunig, s. 968, Hesse s. 272 ff.
51 Hesse s. 273.
52 Hesse s. 280. "Grundrechte sollen nur ihrem Gieste gemäss, nicht ihrem Gieste zuwider
gebraucht werden."
53 Krebs s. 974 ff., Hesse s. 280 f.
54 Hesse s. 281.
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grund av, sin drakoniska uppläggning har möjligheten att förverka
grundrättigheter inte haft någon större praktisk betydelse.5'5 Även möjlig¬
heten att förbjuda politiska partier är sällan använd.50 Man skulle därför
kunna kalla dessa skyddsregler för "författningens rostiga svärd".

Som redan framgått ovan har Art. 19 stor betydelse för möjligheterna
att begränsa rättigheterna. Bestämmelsen omfattar fyra stycken och de
två första behandlar frågan om rättighetsbegränsningar. I Art. 19 III
anges att GG:s grundrättigheter också gäller för inhemska juridiska per¬
soner i den mån dessa är användbara för dem. Art. 19 IV förpliktar staten
att tillhandahålla enskilda ett rättighetsskydd och därmed också ett sätt
att få domstolsprövning. Artikeln är därför den viktigaste, om än inte
enda, rättighetsskyddgarantin i GG.57 Den förtydligar att domstolspröv¬
ning inte är ett påklistrat moment i ett rättighetsskydd utan en integrerad
och väsentlig del av detta.58

Verkningarna av Art. 19:s första och andra stycke är omtvistade. Det
första stycket fastslår att rättighetsbegränsningar genom eller med stöd
av lag måste vara av allmängiltig natur. Andra stycket garanterar rättig¬
heternas kärninnehåll (Wesensgehalt).

2.2.6 Kraven på allmängiltighet och citering i Art. 19 I
Vilka lagar träffas av Art. 19:s krav på allmängiltighet? I Art. 19 I står
endast att då en grundrättighet inskränks genom lag eller på laglig grund
måste detta ske genom en allmängiltig lag som inte tar sikte på enstaka
fall. Vad som avses med inskränkningar av grundrättigheter anges inte.
Tolkad efter sin ordalydelse kan stadgandet synas orimligt vidsträckt.
Vad som anses vara en inskränkning av en grundrättighet beror till stor
del på rättighetsteoretiska utgångspunkter. Det finns dock ingen enighet
om vilka utgångspunkter som skall vara bestämmande, varför det också
saknas enighet om hur Art. 19 I skall förstås.59 Allt från åsikten att
bestämmelsen är en av grundstenarna i rättsstaten till att den inte har
någon praktisk betydelse har framförts.60 Delvis beror denna splittrade
bild på osäkerheten om Art. 19 I (endast) skall uppfattas som ett formellt
krav på inskränkningar av grundrättigheter eller som innehållandes mate¬
riella fordringar på lagstiftningen. I den författningsrättsliga litteraturen

55 Använt i ett fåtal fall, alla äldre, t.ex. BVerfGE II 282, 38 23.
56 BVerfGE 2 1,5 85.
57 Krebs s. 1017 f. Se även Nergelius s. 228 f.
58 Krebs s. 1016.
59 Herzog, Art. 19 I s. 9 ff., Krebs, Art. 19 s. 988, Nergelius s. 249 ff.
60Krebs s. 989, Hesses. 139.
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har bara lagar som enbart riktar sig till en person (en s.k. Einzelperson-
engesetz) kommit att betraktas som ett fall enligt Art. 19 I (Einzelfallge-
setz).6] Så tolkad kan artikeln sägas vara ytterligare ett uttryck för lik¬
hetsprincipen i Art. 3. När det gäller att ge Art. 19 I ett materiellt innehåll
är det också till Art. 3 som man, enligt den förhärskande uppfattningen,
skall vända sig.62

Av det sagda framgår att inte varje särreglering automatiskt kan anses
strida mot Art. 19 I. BVerfG har framhållit att en lag inte är bristfällig i
Art. 19 I:s mening bara för att det inte går att överblicka i hur många fall
eller i vilka typer av fall som lagen kan komma att tillämpas.63 Det visar
sig dessutom att en lag med en i och för sig sluten krets av adressater inte
alltid medför författningsrättslig nullitet samt att starka sakskäl kan rätt¬
färdiga ingrepp som synes strida mot Art. 19 I.64 Överhuvudtaget tycks
alltså Art. 19 I (klara) räckvidd vara begränsad till fall av riktad lagstift¬
ning mot en enda enskild.651 övrigt är det osäkert vilket användningsom¬
råde som bestämmelsen egentligen har. Art. 19 1 betydelse i rättstillämp¬
ningen tycks vara liten. Nästan all lagstiftning har en liten eller relativt
begränsad grupp personer eller faktiska omständigheter i åsyfte.66 De
svårigheter uppstår vid gränsdragningen om en lag är tillräckligt allmän
eller ej illustreras också av BVerfG:s praxis på området.67

Den andra meningen i Art. 19 1 påbjuder att närhelst en lag begränsar
en grundrättighet skall denna rättighet anges i lagtexten med artikel¬
namn. Detta är ett rent formalkrav som syftar till att förhöja tydligheten i
rättssystemet och verka som en varnings- och försiktighetssignal för rätts¬
tillämpningen.68 Regeln tvingar lagstiftaren till att överväga om en viss
lagstiftningsåtgärd berör grundrättighererna och om så är fallet tydligt
ange detta. På detta sätt söker man förhindra att lagstiftaren tar alltför lätt
på grundrättigheterna.69 Bestämmelsen förebygger också en smygande
försämring av rättighetsskyddet.70 BVerfG har uttalat att Art. 19 I 2 p.
endast gäller för lagar som syftar till att inskränka en grundrättighet

61 Krebs s. 990, Herzog s. 4 och 13 ff.
62 Denninger, Art. 19 I, i Wassermann, Reihe Alternativkommentare Band 1 s. 1172, Herzog
s. 5, Krebs s. 992.
63 BVerfGE 8 332 (s. 361), 10 234 (s. 242), 13 225 (s. 229).
64 BVerfGE 25 371 (s. 399), 31 255 (s. 263 f.). Se även Herzog s. 17 f.
65 Krebs s. 993.
66 Hesses. 139.

67Se t.ex. BVerfGE 7 129 (s. 150 ff.), 8 332 (s. 361 ff.), 10 234 (s. 239 ff.), 13 225 (s. 229),
25 371 (s. 396 f).
6X Krebs s. 994.
M

Denninger s. 1172, Herzog s. 6 f., Hesse s. 139 f.
™Hesse s. 140.
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utöver de gränser som denna rättighet själv anger.71 Alltså berörs inte vad
som kan kallas för medelbara begränsningar av grundrättigheterna, efter¬
som dessa inte direkt syftar till en sådan begränsande effekt.72 Domstolen
har dessutom fastslagit att Art. 19 I 2 p. helt eller delvis inte gäller för
individuella rättigheter härledda från bl.a. Art. 2 I, Art. 5 II och
Art. 12 I.73

Efterlevs inte citeringskravet gäller inte den aktuella lagen.74 Det ver¬
kar dock som om praxis är restriktiv med att förklara lagstiftning ogiltig
enbart med stöd av Art. 19 12 p.73 Man anser bl.a. att det inte är själv¬
klart att lagstiftaren förfarit slarvigt bara för att ett citat utelämnats. Man
måste också beakta syftet bakom den berörda lagstiftningen, något som
kan leda till att ogiltighet ej behöver inträda.76

2.2.7 Innehållslig kärna, proportionalitet och likhetsgrundsatsen
GG innehåller, förutom citeringsplikten i Art. 19 I, ytterligare ett skydd
mot gradvis erosion av rättighetsskyddet genom stegvisa begränsningar
på olika områden. Skyddet finns materiellt fastslaget i Art. 19 II:s garanti
för grundrättigheternas innehållsliga kärna (Wesensgehaltsgarcintie).
Bestämmelsen är utformad så att den träffar varje form av inskränkning
av en grundrättighet. Detta innebär att inte bara begränsningar som sker
genom lag eller med stöd av lag omfattas av bestämmelsen. Detta fram¬
går också av ordalydelsen; "In keinem Fall". Art. 19 II omfattar alltså
mer än vad artikelns första stycke gör och är inte begränsad till grund¬
rättigheter som innehåller lagförbehåll.77

Vari består då en grundrättighets innehållsliga kärna? Med tanke på
den inneboende vagheten i ett sådant begrepp är det knappast förvånande
att tysk praxis och doktrin inte lyckats ge något entydigt svar på denna
fråga.™ Några av de frågor som är obesvarade är om skyddet av betydelse¬
kärnan är relativt eller absolut, dvs. om det kan tillåtas vika tillbaka inför
(starka) kolliderande intressen eller om det alltid består avsett andra hän¬
syn. Vissa anser att det är orimligt att upprätthålla en absolut syn på
Art. 19 II:s skydd, då detta exempelvis borde göra långa fängelsestraff

71 BVerfGE 28 36 (s. 46 f.), 64 72 (s. 79 ff.).
72 Krebs s. 995.
73 BVerfGE 10 89 (s. 99), 13 97 (s. 122), 28 282 (s. 289).
74 BVerfGE 5 13 (s. 15 f.), Denninger s. 1175.
7>

Herzog s. 7.
76 Krebs s. 997.
77 Krebs s. 997.
78 Alexy s. 267, Denninger s. 1181 ff., Hesse s. 140 f.
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författningsstridiga (Art. 2 II).79 Andra menar att det går att uppfatta
Art. 19 II som ett absolut skydd.80 Man kan nämligen se Art. 19 II som
en institutionell och absolut garanti för att grundrättigheterna inte "äts
upp" av statlig ingrepp. Det vill säga, artikeln skyddar existensen av
grundrättigheterna som rättsliga institut och i den meningen kan denna
existens inte "dribblas bort" av aldrig så behjärtansvärda syften. Grund¬
rättigheterna kan i den meningen sägas ha en absolut sida med stöd av
Art. 19 II.81

Man kan vidare se Art. 19 II som grunden för det författningsrättsliga
förbudet mot överdrivet starka åtgärder (Ubermassverbot) och därmed
förknippat med GG:s proportionalitetsprincip (Verhältnismässigkeit-
grundsatz).82 Detta synsätt är dock inte oomstritt i tysk doktrin.87 Det
leder i praktiken till att Art. 19 II skydd av väsensinnehållet är tomt på
egentligt innehåll. Skyddet realiseras i stället genom tillämpningen av
proportionalitetsprincipen.84 Denna grundas i sin tur i GG:s rättsstats¬
princip.85 I proportionalitetsprincipen ingår ett krav på att ingrepp i rättig¬
heter måste vara dignade att skydda de viktiga andra intressen som skall
tillvaratas av ingreppet. De skall vidare vara nödvändiga för att uppnå de
mål som eftersträvas, något som inte uppfylls om mildare ingrepps¬
möjligheter står till buds. De skall också framstå som proportionella i
vägandet mellan det begränsande intresset och intresset av upprätthål¬
lande av grundrättigheten, såsom i vägandet mellan mål och medel.86

BVerG har inte tagit definitiv ställning till vilket författningsrättsligt
stöd Ubermassverbot har. Man har uttalat att förbudet grundas i rätts-
statsprincpen och det väsentliga innehållet i grundrättigheterna själva.87
Väsensgarantin och proportionalitetsprincipen verkar därför vara intimt
sammanvävda med varandra. De flesta av grundrättigheterna kan komma
att få stå tillbaka för andra intressen vid konkreta intresseavvägningar.
Proportionalitetsprincipen kan därför betraktas som relativ. I vissa fall
gäller dock inte denna relativism. Proportionaliteten kan ibland inte ens
prövas, nämligen när ett ingrepp rör en central rättighets själva kärna.

74 Krebs s. 1002.

8(lMaunz, Art. 19 II s. 3 ff.
81

Alexy s. 269 ff., Krebs s. 1000, Hesse, s. 140 f.
82

Alexy s. 272, Hesse s. 140 f. Se även Nergelius s. 245 ff. (särskilt s. 247).
83 Se Krebs s. 1000 f. med hänvisningar.
84

Alexy, s. 272, Hesse, s. 140 f.
83 BVerfGE 69 1 (s. 35).
86 BVerfGE 30 292 (s. 316), 69 1 (s. 35), 77 84 (s. 107 ff.), Hesse s. 134, v. Miinch, Vorb.
Art. 1-19 s. 53 f.
87 BVerfGE 19 342 (s. 347 ff.), 61 126 (s. 134), 76 1 (s. 50 f.).
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Detta är fallet i fråga om Art. l:s människovärdesprincip, som inte kan
räknas bort genom någon nyttokalkyl.88

Den i GG upprätthållna likhetsgrundsatsen (Gleichheitsgrundsatz) har
sitt främsta stöd i Art. 3. Bestämmelsen grundar en direkt åberopbar rätt
till likabehandling och binder såväl rättstillämpning som lagstiftning.81' I
Art. 3 tredje stycket finns också ett explicit skydd mot diskriminering.
Där sägs att ingen får förfördelas eller förbigås p.g.a. släkt, härstamning,
ras, språk, hemort härkomst, tro, religiös eller politisk åskådning, det s.k.
differenzierungsverbote. Även detta är en direkt gällande rättsregel.
Art. 3:s hänvisning till "tro" innefattar mer än bara religiösa åskådningar.
Även areligiösa eller antireligiösa åskådningar omfattas av skyddet.90
När det gäller såväl tro som politik måste det vara frågan om åsikter som
kommit till uttryck.

Art. 3:s långtgående diskrimineringsskydd betyder inte att varje
åtskillnad är förbjuden. En balans mellan tillåtna och otillåtna åtskillna¬
der måste därför hittas. Det är också avseende dessa differentieringskrite¬
rier som de flesta problemen med likhetsgrundsatsen uppstår.91 Först och
främst innehåller likhetsgrundsatsen ett förbud mot godtycke (Willkur-
verbot).92 Detta tar sig uttryck som en objektiv prövning om företagna
åtgärder, i förhållande till den situation de skall bemästra, framstår som

sakligt och entydigt olämpliga.93 Likhetsgrundsatsen återkopplar i BVerfG
praxis också till proportionalitetsprincipen.94 Domstolen menar att lik¬
hetsgrundsatsen kränks i fall ingen art- eller gradskillnad kan rättfärdiga
den åtskillnad som görs mellan olikbehandlade grupper.93

En differentiering måste vidare ha ett ändamål som är författningsmäs-
sigt godtagbart.90 Det måste dessutom råda proportionalitet mellan ända¬
målet med åtskillnaden och det kriterium som används för att göra utva¬
let i fråga. Kriteriet i fråga måste alltså förverkliga det syfte som ligger
bakom åtskillnaden. Man bör också komma i håg att GG tillåter viss dis-

xx För en absolutistisk hållning se B VerfGE 34 238 (s. 245) och 80 367 (s. 373).
X9BVerGE 1 208 (s. 233), 40 296 (s. 318). Se även Gubelt, Art. 3, s. 221 och 233, Alexy,
s. 359.
90 Diirig, Art. 3 III, s. 328, Gubelt s. 293.
91 Gubelt s. 233 ff. och 296 f„ Alexy, s. 380 ff.
92BVerGE / 14 (s. 52), 10 234 (s. 246), 25 101 (s. 105), Alexy, s. 364, Gubelt s. 230,
Stein, Art. 3, i Wassermann, Reihe Alternativkommentare Band 1 s. 390 f.
93 B VerfGE 80 48 (s. 51).
94 B VerfGE 82 60 (s. 86), Gubelt s. 231.
95 Man kan nog med viss rätt tala om att BVerfG här tagit intryck av Supreme Courts praxis
avseende Fourteenth Amendments equal protection-regel. Se Gubelt s. 231.
96 Gubelt s. 236, Stein s. 391 f. Det är därför förbjudet att t.ex. beröva någon dennes möj¬
ligheter att ekonomisk försörja sig, eftersom en sådan åtgärd strider mot Art. 20:s social¬
statsprincip.
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kriminering, nämligen genom kravet på trohet mot författningen för att
erhålla vissa tjänster i staten i Art. 33 och möjligheten att förverka sina
grundrättigheter i Art. 19. Dessa anses vara lex specialis i förhållande till
Art. 3 III.97

2.2.8 Grundrättigheterna, Europakonventionen och EG-rätten
I tysk rätt jämställs den europeiska konventionen om de mänskliga rättig¬
heterna (EKMR) med en vanlig, federal lag. Den är således formellt
underställd den tyska författningen. Sakligt sett ändrar detta inte på det
faktum att konventionen utesluter en alltför isolerad och självständig
utveckling av grundrättigheterna. Således är det naturligt att beakta
EKMR vid uttolkandet av GG. På detta sätt tjänar rättspraxis från Europa¬
domstolen för de mänskliga rättigheterna som tolkningsunderlag vid
bestämmandet av inhemsk rätts innehåll och rättsverkan. Eftersom kon¬
ventionens rättigheter är mindre starka eller inte lika långt gående som
GG:s så inverkar denna inte på den federala lagstiftarens kompetens och
lämnar det nationella rättsläget i Tyskland i stort sett oförändrat.98

När det gäller EG-rätten har BVerfG i det s.k. Solange //-målet fastsla¬
git att den inte kommer att pröva fall med anknytning till EG-rätten
enligt GG:s rättighetsregler, så länge som EG-rätten kan anses ge ett lik¬
värdigt rättighetsskydd 99 Enligt Art. F 2 i Maastrichtfördraget ingår kon¬
ventionen om de mänskliga rättigheterna såsom en del av gemenskaps¬
rättens allmänna principer. Den "smittar" alltså av sig också på detta
område och påverkar EG-rättens rättighetsregler.100 Tysk rätt behåller,
BVerfG:s dom till trots, en något trotsig hållning visavi EG-rätten.101

97Gubelt s. 294.
98 EKMR Art. 60.

"BVerfGE 73 339 (s. 387).
100 Se Nergelius s. 216 ff. för ytterligare synpunkter på tysk rätts förhållande till internatio¬
nell rätt.
101 Se BVerfGE #9 155 (den s.k. Maastriccht-domen) från 1994 och 92 203 från 1995 om

EG:s TV-direktivs förenlighet med tysk rätt. Se även Everling, Will Europé Slip on Ban-
anas?, CMLR 33:401, 1996.
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2.3 Rättigheterna i USA

2.3.1 Inledning
Den amerikanska konstitutionen innehåller endast ett fåtal regler som ger
individuella rättigheter. Dessa är dessutom sällan föremål för konstitutio¬
nell analys eller rättslig prövning.102 Det är således inte i konstitutionens
grundtext som merparten av de medborgerliga rättigheterna i USA står
att finna. 1 stället hittar man de amerikanska rättighetsreglerna i konstitu¬
tionens rättighetskatalog, den s.k. Bill of Rights. I detta avsnitt skall jag
kortfattat presentera det amerikanska rättighetsreglena, deras giltighets¬
område och de grundläggande konstitutionella principer som styr rättig¬
hetsskyddet i USA. Framställningen har särskild inriktning på frågeställ¬
ningar kring yttrandefriheten.

2.3.2 The Bill of Rigths
Konstitutionens rättighetskatalog tillkom vid den första kongressens
sammankomst år 1791. De som låg bakom konstitutionens grundtext
ansåg egentligen att det inte behövdes någon rättighetskatalog med upp¬
räknade friheter, eftersom konstitutionen var utformad på så sätt att (den
federala) staten endast erhöll begränsad makt. Detta var i sig, menade
man, tillräckligt skydd för enskilda medborgare. Eftersom kongressen
t.ex. inte gavs makt att reglera pressen behövdes inte heller pressfriheten
garanteras i konstitutionen. Redan under utarbetandet av grundtexten
höjdes dock röster för att inkorporera en rättighetskatalog och vid den
första kongressen var detta krav, främst framfört från delstaterna, så
starkt att tio tillägg, s.k. Amendments, gjordes."12 Strikt tolkat utgör

102 Den första av dessa rättigheter finns i Artikel I sektion 10 som förbjuder delstatliga lag¬
stiftare att förhindra fullgörandet av obligationsrättsliga förpliktelser. Ett förbud mot retro¬
aktiv strafflagstiftning finns i Art. I sektion 9, § 3. Regeln kallas för ex post facto och
förhindrar federal lagstiftning som straffar någon för något som ej var straffbart då gär¬
ningen begicks. Ett liknande förbud riktat till delstaterna finns i Artikel I sektion 10 § 1.
Slutligen förbjuder konstitutionen i sistnämnda lagrum även s.k. bilis of attainder, dvs.
lagar som riktar sig mot specifika enskilda. I artikel III sektion 2 ges därtill en rätt till jury¬
prövning i alla federala brottmål. Se även Nergelius s. 368 ff.
103 Barron/Dienes, Constitutional Law s. 111. Se även Lewis, Make No Law s. 46 f. och
Brennan, The Ninth Amendment and Fundamental Rights, i Human Rights and Constitu¬
tional Law s. 110 f.
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endast de åtta första av dessa sådana regler som ger rättigheter till
enskilda, den s.k. Bill ofRights.104

1 det första tillägget garanteras bl.a. religions-, yttrande- och mötesfri¬
het, i det andra garanteras rätten att bära vapen105 och i det tredje garante¬
ras att soldater inte med tvång skall inkvarteras hos folk. Det fjärde till¬
lägget garanterar skydd mot intrång i hemfriden och den personliga inte¬
griteten. Femte tillägget innehåller rätt till stor juryrättegång vid grov
brottslighet, skydd mot flera åtal för samma brott, rätt att vägra vittna
mot sig själv, rätt till rättvis (just) kompensation vid expropriationer samt
skydd mot berövandet av liv, frihet eller egendom utan att så skett i laga
ordning. I det sjätte tillägget ges en rätt till snabb, offentlig och opartisk
juryrättegång i brottmål samt rätt till en offentlig försvarare. Det sjunde
tillägget garanterar rätten till juryrättegång i mål enligt common law.
Åttonde tillägget ger skydd mot alltför omfattande borgenssummor och
böter samt mot grymma eller ovanliga straff.106 Av det nionde tillägget
framgår att uppräkningen av vissa rättigheter i konstitutionen inte bety¬
der att andra rättigheter berövas folket.107 I det tionde tillägget sägs att
den makt eller kompetens som inte går att härleda ur konstitutionen är
förbehållen staterna eller folket. I stort anger detta den amerikanska kon¬
stitutionens rättighetsskydd."15 Det viktigaste undantaget är det fjortonde
tillägget, Fourteenth Amendment, som bl.a. garanterar likabehandling
och laga ordning vid frihetsberövanden m.m.109

Den amerikanska konstitutionen innehåller som synes inte något sär¬
skilt stadgande om mötes- och demonstrationsfrihet. Dessa friheter anses

104 Det nionde och tionde tillgägget anses vanligen inte överföra några specifika rättigheter
till enskilda, se t.ex. Nowak/Rotunda, Constitutional Law s. 331. Dock finns visst stöd för
att Ninth Amendment erkänner förekomsten av ytterligare rättigheter utöver de som
nämns i konstitutionen; "The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not
be construed to deny or disparage others retained by the people", se t.ex. Griswold v.
Connecticut, 381 U.S. 479 (s. 486 ff.), 85 S.Ct. 1678 (s. 1682 ff.) (1965). Se också Bren-
nan s. 109 ff.
105 Denna rätt är en av de mera omskrivna och omtvistade i amerikansk konstitutionell rätt.
En ordalydelsetolkning av tillägget tyder på en ovillkorlig rätt för envar att äga och bära
vapen. En mer kontextuell och historisk tolkning talar däremot för att rätten att bära vapen
är begränsad till de som deltar i någon typ av försvarsverksamhet, se Tribe/Dorf, On Read-
ing the Constitution s. 11.
""'Några av de mest uppmärksammande målen i USA under 1970-talet gällde huruvida
dödsstraffet stred mot denna klausul, se Furman v. Georgia 408 U.S. 238 (1972) och
Woodson v. N. Carolina, 428 U.S. 280 (1976). Supreme Court fann i dessa fall att döds¬
straffet, såsom det utformats, stred mot konstitutionen.
1117

Betydelsen av detta är omtvistad i amerikansk rätt, se t.ex. Nowak/Rotunda s. 389 f.,
Ely, Democracy and Distrust s. 34 ff., Brennan s. 109 ff., Tribe/Dorf s. 110 f.
108 För en mer detaljerad genomgång av dessa rättighetsregler, se Nergelius s. 371-375.
109 Se avsnitt 2.3.5 och 2.3.6.
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i stället falla in under konstitutionens första tillägg (First Amendment)
om yttrandefrihet. Visserligen nämns mötesfriheten (peaceful assembly)
i First Amendment, men den ses primärt som ett särfall av yttrandefrihet.
USA:s högsta domstol, Supreme Court, har uttryckt saken så att rätten att
mötas är oskiljaktigt sammanflätad med de andra rättigheterna i First
Amendment. Alla dessa rättigheter är, fastän inte identiska, oskiljaktiga
och ömsesidigt beroende av varandra.110 Inom amerikansk konstitutio¬
nell rätt anser man därför att det inte framstår som meningsfullt att
behandla de olika formerna av yttranden på olika sätt. Man talar därför
om freedom of expression som en samlingsterm för alla aspekter av ytt¬
randefriheten."1

2.3.3 Vem har skydd och mot vem gäller skyddet?
Frågan vem som omfattas av konstitutionens rättighetsskydd besvaras
främst i Fourteenth Amendment. Där framgår att medborgare i USA
skyddas av konstitutionens rättighetsregler samt att medborgarskap för¬
värvas genom födsel eller naturalisering. Utlänningar har således prima
facie ett sämre rättighetsskydd än amerikanska medborgare."2

Nu är detta inte hela sanningen. För det första medför Fourteenth
Amendments likhetsgrundsats (equcil protection) att alla åtskillnader
mellan enskilda måste uppfylla vissa minimikrav. Utlänningar omfattas
också av detta skydd, t.o.m. de som uppehåller sig illegalt i USA."2 Hur
strängt kravet på likabehandling upprätthålls är därefter beroende på vil¬
ket område av samhällslivet som berörs av åtskillnaden."4

För det andra synes Supreme Court ta ställning från fall till fall om
rättigheterna i Bill of Rights också är tillämpliga på utlänningar. Här
används alltså de olika tilläggen självständigt och utlänningar har i praxis
befunnits omfattas av de flesta av konstitutionens rättigheter. Supreme
Court har uttalat att när en utlänning lagligen befinner sig i landet erhål¬
ler han också det skydd konstitutionen garanterar alla inom landets grän-

"(l Thomas v. Collins, 323 U.S. 516, 65 S.Ct. 315, (1945). Ett nyare fall där samma synsätt
kommer till uttryck är McDonald v. Smith, 472 U.S. 479, 105 S.Ct. 2787 (1985). Domsto¬
len konstaterade där att det konstitutionella skyddet för dessa rättigheter inte kan ha olika
räckvidd då de alla vilar på samma grunder (472 U.S. s. 485).
111 Nowak/Rotunda, s. 1130, se även DeJonge v Oregon, 299 U.S. 353 (s. 364), 57 S.Ct.
255 (s. 259 f.) (1937), Thomas v. Collins, 323 U.S. 516, (s. 530) (1945).
112 Nowak/Rotunda s. 702 ff., Nergelius s. 377.
113 Yick Wov. Hopkins, 118 U.S. 356, 6 S.Ct. 1064(1886), Plylerv. Doe, 457 U.S. 202, 102
S.Ct. 2382 (1982).
114 Nowak/Rotunda s. 703 f. Åtskillnad görs bl.a. mellan ekonomisk, politisk och statlig
verksamhet.
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ser."5 Endast i undantagsfall synes utlänningar behandlas sämre än med¬
borgare när det gäller konstitutionella rättigheter."6

När det gäller First Amendment så har Supreme Court uppställt tämli¬
gen stränga krav för begränsningar."7 Domstolen synes därvidlag först
använda First Amendment självständigt och endast undantagsvis komma
in på frågor om olikartad behandling."8 En reglering som klarar en strikt
granskning enligt First Amendment klarar vanligen också Fourteenth
Amendments krav för olikartad behandling."6 I praktiken innebär detta
att utlänningar ofta omfattas av First Amendments skydd i samma
utsträckning som amerikaner.120 Privaträttsliga juridiska personer kan
likaledes stödja sig på konstitutionens rättigheter i tillämpliga fall.121

Konstitutionens fri- och rättigheter är främst avsedda att skydda de
enskilda medborgarna från statlig maktutövning. Rättighetsreglerna är
riktade mot handlingar som företas i statens namn.122 Frågan är då vad
som är statliga handlingar, dvs. när är det staten som agerar och när är det
enskilda? Detta har avgörande betydelse för tillämpligheten av rättig¬
hetsreglerna. En enskild person får t.ex. helt själv avgöra vilka han eller
hon vill bjuda in i sitt hem eller vilket beteende man är villig att accep¬
tera inom hemmets ramar. Det är således fullt tillåtet för enskilda att dis¬
kriminera andra i sitt privatliv utan att staten har med detta att göra. När
det däremot gäller statens handlingar förhåller det sig annorlunda. I USA
har man sökt avgränsa tillämpligheten av rättighetsreglerna genom att

115 Kwong Hai Chew v. Colding, 344 U.S. 590 (s. 596) (1953). "[...] once an alien lawfully
enters and resides in this country he becomes invested with the rights guaranteed by the
Constitution to all people within our borders."
116 Se t.ex. U.S. v. Verdugo-Urquidez, 494 U.S. 259, 110 S.Ct. 1056 (1990) där fråga varom
Fourth Amendments skydd mot hemfriden och då särskilt search and seizure gällde utlän¬
ningar som normalt ej uppehöll sig i landet och vars genomsökta egendom var belägen
utomlands. (Fallet gällde en mexikansk medborgare som misstänktes leda en stor narkotika¬
liga som smugglade knark in i USA. Amerikansk polis, i samarbete med mexikansk, arres¬
terade denne och han fördes till USA för rättegång bl.a. i fråga om ansvar för mord på en
amerikansk polisman. Under häktningstiden genomsöktes den misstänktes hus i Mexico
av amerikansk polis efter tillstånd från de mexikanska myndigheterna.) Supreme Courts
majoritet fann att Fourth Amendment inte var tillämpligti detta fall.
117 Se kapitel 4.
118 Detta synes också vara fallet avseende andra rättigheter i Bill of Rights.
119 Nowak/Rotunda s. 886 ff.
120 Ett tidigt exempel på detta är Ahrams v. U.S., 250 U.S. 616, 40 S.Ct. 17(1919), där flera
utlänningar behandlades på samma sätt som om de varit medborgare med avseende på
deras First Amendment invändningar (s. 618 f./s. 18). Se även Bridges v. Wixon, 326 U.S.
135, 64 S.Ct. 1443 (1945) där utlänningar som uppehöll sig i USA fastslogs ha skydd av
First Amendment.
121 Se Nergelius s. 378.
122 Nowak/Rotunda s. 452. Nergelius behandlar detta på s. 453 f. utan att explicit anknyta
till "state action" läran, varför skäl kan finnas att här utveckla denna något.
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undersöka vad som utgör state action.123 Den första frågan är då om alla
tillägg endast gäller mot staten. Svaret är ja, med ett undantag. Thirteenth
Amendment, som förbjuder slaveri, är uttryckligen riktat också till
enskilda. De övriga tilläggen har endast staten som adressat.

Frågan om state action aktualiseras egentligen inte förrän man tvekar
om huruvida det är staten som agerar. Detta kan ske i fall när statliga
myndigheter agerar men också när förmåner eller kompetenser rättsligt
kopplats till privaträttsliga subjekt, såsom t.ex. advokatsamfund eller
fackföreningar.124 Supreme Court har konstaterat att även om enskilda
kan ägna sig åt diskriminerande eller rättighetsbegränsande verksamhet
inom ramen för avtalsfriheten så är det allmänna förhindrat hjälpa till
med att genomdriva sådana avtal i domstol. Statens domstolar och deras
dömande verksamhet är nämligen del av state action.125 Rättsordningen
kan därför inte vara en enskild behjälplig i att beröva andra enskilda
deras rättigheter om samma agerande, företaget av staten, hade varit för¬
bjudet enligt konstitutionen.126 En domstol kan däremot medverka till att
neutralt utformade principer om t.ex. ägande genomdrivs. Detta gäller
även om motsatsen skulle ha gynnat etniska/politiska minoriteter eller
medlemmar därav.127

Nu innebär inte state action-läian bara att domstolar och myndigheter
i sin egenskap av "statens förlängda arm" är förhindrade att genomdriva
privaträttsliga avtal med visst innehåll. Den innebär dessutom (och kanske

123 Jfr med den svenska RF:s "det allmänna", se avsnitt 7.2.5 och frågan om Drittwirkung
m.m. i tysk rätt, avsnitt 2.2.4 och 3.4.6.
124 Se t.ex. Konigsberg v. State Bar of California, 366 U.S. 36, 81 S.Ct. 997 (1961) och
Keller v. State Bar of California, 496 U.S. 1,110 S.Ct. 228 (1990).
125 Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1, 68 S.Ct. 836 (1948) "State action refers to exertions of
state power in all forms". Se också Barrows v. Jackson, 346 U.S. 249, 73 S.Ct. 1031
(1953).
l26Nowak/Rotunda s. 465. Det är värt att notera att de fall Supreme Court haft att avgöra
rört sig om ett underliggande avtal eller överenskommelse som varit klart diskriminerande
och som legat till grund för rättsprocessen. Det grundläggande rättsfallet Shelley (se ovan)
kan därför inte tolkas så att det skulle vara omöjligt för en enskild att få rättssystemets
hjälp att upprätthålla en diskriminerande hållning visavi t.ex. vilka som tillåts komma hem
till vederbörande - där finns inget diskriminerande avtal i botten utan endast en innehålls¬
ligt neutral straffbestämmelse om olaga intrång (tresspass). Inte ens skadeståndsklausuler
kan upprätthållas visavi en person som bryter mot ett "grundlagsstridigt" kontrakt, efter¬
som Supreme Court uppfattat sådana sanktioner som ekvivalenta med ett tvång att diskri¬
minera, se Barrows (se ovan). Jfr Westberg, Privaträttsliga kontrakt och regeringsformen,
FT 1992 s. 309, se även avsnitt 7.2.4 och 7.2.5.
127 Se Evans v. Abney, 396 U.S. 435, 90 S.Ct. 628 (1970) som gällde mark som testamente¬
rats till en kommun för att användas som park, men endast för vita. När inte kommunen
fick öppna en park med sådana regler innebar det inte enligt Supreme Court någon ytterli¬
gare diskriminering att låta egendomen gå tillbaka till testators arvingar för annat ända¬
mål.
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viktigare) att privatpersoners handlingar kan omfattas av de konstitutio¬
nella rättighetsskyddet om de har en sådan koppling till en statlig eller
offentlig verksamhet att de anses utgöra state action. Så är fallet om den
enskilde fullgör en statlig uppgift (public function) på uppdrag av staten
och denna uppgift vanligen utförs av staten.128 I andra fall än de som
behandlar enskilda som utför statliga uppgifter avgörs frågan om huru¬
vida den enskildes handlingar utgör state action av förhållandet mellan
staten och denne. I Burton v. Wilmington Parking Authority^29 hade en
man vägrats servering i en restaurang. Resturangen var belägen i en par¬

keringsanläggning som ägdes av staten. Domstolen fann det vara ett fall
av diskriminering som kunde prövas p.g.a. state action.l3() Man poäng¬
terade att när statens och enskildas aktiviteter blivit nära knutna till var¬

andra för ömsesidiga fördelar så kan den enskilde inte invända att han
endast agerat som privaträttsligt subjekt. Hans handlingar underkastas
samma konstitutionella gränser som handlingar som staten själv företar.
Slutsaten är att state action anses vara mycket mer omfattande än bara
det som staten företar genom försorg av sina myndigheter eller de privat¬
rättsliga subjekt som givits myndighetsuppgifter. Även mera lösa kopp¬
lingar till staten som t.ex. kontraktuella förhållanden mellan stat och
enskild inkluderas. Hur lösa får dessa förbindelser då vara?

I Moose Lodge No. 107 v. /ms131 drogs en gräns för hur långt doktri¬
nen om state action kan bära. Fallet avsåg en privat förening som endast
tillät vita medlemmar och en svart man som vägrades servering på ett av
föreningens etablissemang. Moose Lodge hade ett statligt utskänknings-
tillstånd för att servera alkohol. Klaganden menade att detta var tillräck¬
ligt för att staten måste anses ha del i föreningens diskriminerande age¬
rande och krävde att tillståndet drogs tillbaka tills dess föreningen änd¬
rade sitt agerande. Supreme Court var dock kallsinnig. Majoriteten

128 Valförfaranden, adminstration av kommuner eller städer samt hållande av offentliga
faciliteter såsom parker kan tas som exempel på sådana traditionellt statliga uppgifter som
kan överlämnas till enskilda med då inte förlorar sin koppling till state action. Se Smith v.
Atlwright, 321 U.S. 649, 64 S.Ct. 757 (1944) där politiskt partis valförfarande befanns
strida mot konstitutionen, Marsh v. Alabama, 326 U.S. 501, 66 S.Ct. 276 (1946) där en

privatägd stad inte utgjorde hinder för utövande av First Amendment och Evans v. Newton,
382 U.S. 296, 86 S.Ct. 486 (1966) där en stiftelseägd park inte kunde upprätthålla rasdis¬
kriminering för tillträde. För ytterligare utveckling av relationen mellan privatägd mark
och First Amendment se avnsitt 4.7.4.
129 365 U.S. 715, 81 S.Ct. 856 (1961).
130 Man fäste därvid vikt vid att restaurangen drevs på statlig egendom, uthyrd av en stat¬
liga myndighet. Platsen och det förhållandet att staten var motpart i hyresförhållandet gav
intryck av att staten auktoriserat restaurangens agerande. Både staten och restaurangen
drog dessutom nytta av avtalet.
131 407 U.S. 163, 92 S.Ct. 1965 (1972).

53



menade att om varje statlig förmån eller reglering medförde att staten
ansågs inblandad skulle snart distinktionen mellan en privat och en stat¬
lig sfär helt förlora sin mening. Tillhandahållandet av el, vatten och
avlopp, brandskydd, polis m.m. skulle i så fall kunna vara grund för state
action. Detta vore att utveckla denna doktrin så långt att den suddade ut
gränserna mellan den enskilde och det offentliga. Läran om state action
skulle därigenom bli oanvändbar.132 Klaganden förlorade eftersom till¬
handahållandet av utskänkningstillstånd inte kunde anses som en till¬
räcklig inblandning från statens sida.133

Slutsatsen synes vara att klara kriterier för hur mycket statlig inbland¬
ning det krävs innan state action är för handen inte riktigt står att finna.
Precis som Rehnquist konstaterar i Moose Lodge så kan man se statens
hand i nästan varje aspekt av dagens samhälle. Till sist kan frågan om
state action troligen bara avgöras genom en värdering av de intressen
som står mot varandra i det konkreta fallet. Avgörandet om rättighets¬
skyddet omfattas av handlingen sker alltså i praktiken efter man tagit
hänsyns till de konstitutionella frågor som aktualiseras, något som
typiskt sett bör avgöras efter att statlig inblandning konstaterats.134 Det
faktum att domstolen nästan alltid funnit brott mot konstitutionen efter
att man konstaterat state action talar också för att denna beskrivning är
riktig.135 Är de konstitutionella värdena (yttrandefrihet, likabehandling
etc.) i ett enskilt fall tillräckligt viktiga kommer domstolen med all säker¬
het att anse att state action föreligger, annars inte.

2.3.4 Fourteenth Amendment och Bill of Rights tillämplighet visavi
delstaterna

Redan 1833 konstaterade Supreme Court att rättighetskatalogen i Bill of
Rights inte var bindande för delstaterna.136 Medborgarna kunde endast
åberopa de konstitutionella rättigheterna visavi unionen, inte mot lag-

132 Minoriteten, Douglas, Brennan och Marshall, hävdade å sin sida att nära nog ingen stat¬
lig reglering var så omfattande och detaljerad som den gällande utskänkningstillstånd. Sta¬
ten var bland annat av detta skäl delaktig i den diskriminering som skett.
133 Som framgår av Abraham, Freedom and the Court s. 491 ff., och Feeley/Krislov, s. 703
så spelar state action-läran inte så stor roll numera, eftersom Supreme Court funnit stöd i
federal lagstiftning för att åtgärda privatpersoner eller privata institutioners diskrimine¬
rande handlingar, t.ex. Civil Rights Act 1866 §§ 1981 och 1982 samt Civil Rights Act
1964 och Civil Rights Act 1968.
l34Nowak/Rotunda s. 484 f.
135 Det enda riktigt viktiga fall där state action konstaterats men Supreme Court trots detta
godkänt agerandet var Public Utilities Com'n v. Pollak, 343 U.S. 451, 72 S.Ct. 813 (1952).
136 Barron v. Baltimore, 32 U.S. (7 Pet) 243 (1833).
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stiftning eller åtgärder som delstaterna företog sig. Därmed var saken
klar till tiden efter det amerikanska inbördeskriget. Då antogs nya tillägg
till konstitutionen och av särskilt intresse är det fjortonde, Fourteenth
AmendmentP1 Det består av fem sektioner varav det egentligen endast är
den första som är intressant i just detta sammanhang.138 I korthet kan
sägas att den första sektionen består av två delar, en första som behandlar
medborgarskap och en andra som sätter gränser för delstaternas lagstift¬
ningsmakt. Den senare är ytterligare indelad i tre led. Det första garante¬
rar de medborgerliga privilegierna. Det andra förbjuder delstaterna att
beröva enskilda liv, frihet eller egendom utan att det sker i laga ordning,
s.k. due process. Det tredje ger varje person equal protection och är en
spärr mot diskriminering.139 De första två är av intresse när det gäller frå¬
gan huruvida rättigheterna i Bill of rights är applicerbara visavi delsta¬
terna.

Genom Fourteenth Amendment skulle sådan bundenhet lätt ha kunnat
fastställas med hänvisning att delstaterna inte får lagstifta i ärenden som
inskränker unionsmedborgares privilegier eller immuniteter (den s.k. priv-
ileges and immunities-clause). Om domstolen hade funnit att rättig¬
heterna i Bill of rights var sådana privilegier och immuniteter skulle
saken ha varit klar. Så skedde dock inte. I stället valde domstolen att helt
förkasta denna, kanske naturligaste, grund för inkorporering av Bill of
rights i Fourteenth Amendments skydd visavi delstaterna. Detta skedde
genom en mycket snäv tolkning av vilka privilegier och immuniteter som
avses i Fourteenth Amendment.140 Problemet med delstaternas obunden¬
het av rättighetskatalogens regler kvarstod.

Vid en närmare analys av hur domstolen därefter tacklat detta problem
utkristalliseras tre olika uppfattningar med olika förespråkare i såväl
äldre som modern tid. Ett sätt att lösa frågan om hur man kan inkorporera

'"Fourteenth Amendment antogs 1866 och trädde i kraft 1868 efter en hel del politiskt
bråk, se Abraham s. 44.
138 Tilläggets första sektion lyder i sin helhet: "All persons born or naturalized in the United
States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the
State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the
privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any
person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within
its jurisdiction the equal protection of the laws".
139 Motiven bakom att skapa ett nytt tillägg till konstitutionen med detta innehåll, en defini¬
tion av medborgarskap, skydd mot processuella oegentligheter och mot diskriminering var
att söka stärka de nyligen frigivna slavarnas ställning i det amerikanska samhället. Till
mångas besvikelse kom det dock att dröja nästan hundra år innan Fourteeth Amendment
verkligen kom att spela denna roll, se t.ex. Barron/Dienes s. 112 f., jfr Tribe/Dorf s. 10 f.
14,1 Se Slaughter-House fallen, 83 S.Ct. (16 Wall) 36 (1873). Se LaRue, Constitutional Fic-
tion s. 101 ff.
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rättighetskatalogen i Fourteenth Amendment är att ta sikte på den s.k.
due process klausulen. Man kan i skyddet av frihet (... life, liberty and
property ...) tolka in de fri- och rättigheter som Bill of rights räknar upp.
På så sätt skulle hela rättighetskatalogen kunna inkorporeras genom ett
trollslag.141 Bland Supreme Courts domare hade redan den äldre Harlan
denna uppfattning i slutet av det förra seklet, men då i ständig minori¬
tet.142 Den domare som i modern tid förknippas med uppfattningen är
Black.143 Ett mer begränsat synsätt förespråkades av domarna Cardozo144
och Frankfurter.145 Enligt deras synsätt skall bara de rättigheter i Bill of
rights som är fundamentala inkorporeras i due process regeln. Ett tredje,
alternativt angreppssätt är att acceptera den totala inkorporation som
Black förespråkade men med ytterligare en öppning mot rättigheter som
inte finns medtagna i Bill of rights. 1 domstolen var denna åsikt företrädd
av Douglas.146

Den väg som majoriteten i Supreme Court valt är formellt sett den som

förespråkats av Frankfurter, den som kan kallas för selektiv. Domstolen
har steg för steg valt ut vissa av rättigheterna i Bill of rights och sagt att
dessa skyddas av due /^rocess-klausulen. Urvalet har skett genom att
fråga vilka rättigheter som är fundamentala. Är en rättighet fundamental
ingår den i Fourteenth Amendments frihetsbegrepp och är följaktligen
tillämplig visavi staterna, den är s.a.s. inkorporerad i Fourteenth Amend¬
ments frihetsbegrepp.'47 Efter 1936 har domstolen följt denna princip.14*
141 Se Blacks skiljaktiga mening i Adamson v. California 332 U.S. 46 s. 68, 67 S.Ct. 1672,
s. 1684 (1947). Det bör anmärkas att undertiden 1880-1930-talet tycks domstolen ha tolkat
Fourteenth Amendments "frihets"begrepp så omfattande att det inte alls blev aktuellt att
diskutera de särskilda rättigheterna i Bill of rights. Exempel på detta angreppssätt är Pierce
v. Society ofSisters, 268 U.S. 510, 45 S.Ct. 571 (1925), där domstolen ogiltigförklarade en
delstatslag som förbjöd privata religiösa skolor m.h.t. due process, inte till First Amend¬
ments religionsfrihet. Samma resonemang i Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, 43 S.Ct.
625, som gällde en lag som förbjöd undervisning i främmande språk vid såväl allmänna
som privata skolor och där domstolen inte stödde sig på First Amenments yttrandefrihet.
142 Se Hurtado v. California, 110 U.S. 516, 4 S.Ct. 292 (1884), Maxwell v. Dow, 176 U.S.
581 (1900), Twining v. New Jersey, 211 U.S. 78, 29 S.Ct. 14 (1908).
143 Se t.ex. Adamson v. California, 332 U.S. 46 (s. 68), 67 S.Ct. 1672 (s. 1684) (1947) och
Rochin v. California, 342 U.S. 165, 72 S.Ct. 205 (1952).
144 Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319, 58 S.Ct. 149 (1937).
145 Se Adamson v. California, 332 U.S. 46 (s. 59), 67 S.Ct. 1672 (s. 1679) (1947).
146Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479, 85 S.Ct. 1678 (1965). Douglas metod kan kan¬
ske beskrivs som en hybrid av de andra, han anser att alla de rättigheter som ingår i Bill of
rights också skyddas av due process regeln - precis som Black, han vill också skydda fun¬
damentala rättigheter men på ett sätt som i motsats till Frankfurters begränsande tolkning
utvidgar Fourteenth Amendments tillämpningsområde också utanför Bill of rights.
l47Nowak/Rotunda, s. 384.
l4xSe t.ex. Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145, 88 S.Ct. 1444 (1968).
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Domstolen har alltså prövat var rättighet för sig och därigenom sökt
avgöra om just den varit så djupt rotad i traditionen och i det allmänna
medvetandet att den kunnat sägas vara fundamental. I början var detta
test utformat så att domstolen frågade sig om den frihet eller rättighet
man prövade var så fundamental att den kunde sägas vara implicit i före¬
ställningen om en ordnad frihet.144 I detta angreppssätt ligger en före¬
ställning om att rättighetsreglerna är av särskild betydelse för den ameri¬
kanska demokratin. På senare tid har Supreme Court frågat sig huruvida
rättigheten är "fundamental to the American scheme ofjustice".150 Ord¬
valet tyder på att domstolen är villig att upprätthålla rättigheter som den
anser har särskild betydelse för den enskildes frihet i det amerikanska
samhället, utan att rättigheten för den skull måste vara fundamental för
det demokratiska samhällssystemet som sådant. I dagens läge är nästan
alla rättigheterna i Bill of Rights inkorporerade i Fourteenth Amendment
och därmed tillämpliga visavi delstaterna. Man kan kanske säga att även
om Frankfurter vann slaget om vilken metod domstolen skulle använda
för inkorporeringen så vann Black kriget.151

Alla de för detta arbete viktiga friheterna i First Amendment är inkor¬
porerade. En kort genomgång av de fall där detta skett kan vara på sin
plats för att få en viss överblick över utvecklingen. Innan dess kan bara
konstateras att, förutom det första, har även fjärde, femte, sjätte och
åttonde tilläggen alla befunnits var tillämpliga visavi delstaterna genom
inkorporering i Fourteenth Amendment.152

First Amendments freedom of religion inkorporerades i Fourteenth
Amendments due process-klausul genom Cantwell v. Connectucut153 och
Everson v. Board of Education.[>4 Ereedom of speech inkorporerades

mPalko v. Connecticut, 302 U.S. 319 (s. 325), 58 S.Ct. 149 (s. 152) (1937).
]™Duncan s. 148 f./s. 1446 f.
151 Även Douglas kan antecknas för en partiell seger. Rättigheter som inte explicit finns
uttryckta i konstitutionen har nämligen kommit att erkännas av Supreme Court, mest väl¬
känt torde den s.k. right to privacy vara som grundat domstolens avgöranden i abort¬
frågan.
152 Fourth Amendment gäller t.ex. för delstatligt och lokalt polisväsende, se Wolf v. Colerado,
338 U.S. 25, 69 S.Ct. 1359 (1949). För en utförlig genomgång av Fourteenth Amendments
gradvisa genomslag se Cortner, The Supreme Court and the Second Bill of Rigths, se även
Nowak/Rotunda s. 386 f., Nergelius s. 376 f. och 410 f. (not 215).
153 3 1 0 U.S. 296, 60 S.Ct. 900 (1940), avsåg religionsfriheten (free exercise) och gällde en
grupp Jehovas vittnen som utan erforderligt tillstånd försålt religiöst material under försök
att samla in pengar till sin församling. Tillståndsregeln befanns vara så utformad att den
gav myndigheten fritt skön att avgöra vem som skulle få tillstånd eller ej och var därför
ogiltig enligt voidfor vagueness-regeln, se avsnitt 2.3.6.
154 330 U.S. 1, 67 S.Ct. 504 (1947), gällde ett statligt stöd för busstransporter till och från
skolor - även privata, religiösa sådana. Supreme Court fann att stödet inte stred mot upp-
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gradvis. Det första tydliga tecknet var majoritetens domskäl i Gitlow v.
New York 1925.155 Där sägs uttryckligen att yttrandefriheten är en av de
fundamentala rättigheter och friheter som skyddas av due process regeln
i Fourteenth Amendment även i förhållandet till delstaterna.156 Detta
bekräftades ytterligare fem år senare i Strömberg v. California,157 Mötes¬
friheten, freedom of assembly, inkorporerades för första gången i Four¬
teenth Amendments due /?rocess-klausul genom De Jonge v. Oregon.158
De Jonge hade dömts till sju års fängelse för att ha deltagit i ett, i övrigt,
helt lagligt möte i kommunistpartiets regi. Den regel enligt vilken han
fälldes var konstruerad så att det inte ens var nödvändigt att vara medlem
i detta parti för att straffas. Att närvara och (i vid mening) medverka i
mötet var tillräckligt. Supreme Court konstaterade först hur utomordent¬
ligt vidsträckt denna regel var. Det skulle t.o.m. vara straffbart att i kom¬
munistpartiets regi delta i ett möte där det diskuterades skatter, utrikes¬
politik eller presidentkandidater.159 Domstolen påminde vidare om att
yttrandefrihet och tryckfrihet befunnits vara fundamentala rättigheter,
vilka skyddas av Fourteenth Amendments due process-regel. Mötesfri¬
heten, freedom of assembly, befanns vara en rättighet sammankopplad
med dessa och inte mindre fundamental.160

First Amendments explicita hänvisning till kongressen, den federala

rättanderegeln (establishment clause) i First Amendment trots att vissa religiösa etablisse¬
mang fick ekonomisk hjälp av stödet. Majoriteten i detta 5-4 beslut fann dock att stödet
inte primärt hade att göra med att stödja en religion framför en annan - något som First
Amendment förbjuder - utan avsåg att tillhandahålla säkra transporter för alla skolbarn,
ett allmänt intresse liksom brandkår, polis m.m. Se även LaRue s. 16 ff.
155 Gitlow v. New York, 268 U.S. 652, 45 S.Ct. 625 (1925).
I56"[...] we may and do assume that freedom of speech and of the press [...] are among
the fundamental personal rights and "liberties" protected by the due process clause of the
Fourteenth Amendment from impairment by the States", Gitlow s. 666 / s. 630.
157 283 U.S. 359, 51 S.Ct. 532 (1930). Fallet rörde en delstatlig lagstiftning som kriminali¬
serade användandet av röda fanor eller andra symboler för opposition mot regeringen.
Bakgrunden var att Yetta Strömberg, en nittonårig ungdomsledare vid ett ungdomsläger,
lett en daglig rutin som bestod i att hissa en röd flagga och svära trohet till arbetarklassen
och dess strävanden. För detta fälldes hon av de delstatliga domstolarna enligt den ovan
nämnda lagen. Supreme Court fann att Fourteenth Amendment var tillämplig och att lagen
i fråga var så vagt utformad att den kunde anses strida mot Fourteenth Amendments due
process regel i enlighet med void for vagueness-doktrinen (se 2.3.6). Innan Strömberg
avgjordes också Fiske v. Kansas, 274 U.S. 380, 47 S.Ct. 655 (1927) på liknande grunder.
158 299 U.S. 353, 57 S.Ct. 255 (1937).
159 De Jonge s. 363/ s. 259.
160De Jonge 364/ s. 260. Domstolen citerade vidare ett äldre fall: "The very idea of a
government, republican in form, implies a right on the part of its citizens to meet peace-
ably for consultation in respect to public affairs and to petition for a redress of grievances"
U.S. v. Chuikshank, 92 U.S. 542 (s. 552) (1875).
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lagstiftaren, uteslöt enligt Supreme Court inte tillämpning visavi delsta¬
terna. Mötesfriheten är nämligen en rättighet som inte kan inskränkas
utan att våldföra sig mot de grundläggande principerna om frihet och
rättvisa, principer som ligger till grund för samhällets sociala och poli¬
tiska institutioner. Dessa principer kommer i sin tur till uttryck i Four-
teenth Amendments due process-regel.161 Mötesfriheten kom på så sätt
att liksom de andra opinionsfriheterna att bli en naturlig del av den vida
tolkning av Fourteenth Amendments frihet (liberty) som domstolen före¬
tagit.162

2.3.5 Principen om likabehandling - equal protection
Som ovan konstaterats är Fourteenth Amendment av stor betydelse för
tillämpningen av yttrandefriheten i First Amendment. Det är inte bara
den s.k. due process-regeln som här har betydelse. Även det sista stad¬
gandet i Fourteenth Amendments första sektion, det om likabehandling,
s.k. equal protection, har spelat stor roll för skyddet av yttrandefriheten i
USA. Stadgandet utgör en spärr mot diskriminering och har tillämpats i
många fall med anknytning till yttrandefriheten. Det är dessutom så att
det i dagens läge torde vara omöjligt att ge ens en ytlig bild av ameri¬
kansk konstitutionell rätt utan att ta upp equal protection, det stadgande
som i modern tid sannolikt blivit det allra viktigaste för skyddet för
enskilda medborgares rättigheter.163

När helst fundamentala rättigheter begränsas måste de inskränkande
lagarna tillvarata centrala eller särskilt viktiga allmänna intressen för att
vara giltiga. Syftet med equal protection är att skydda enskilda från stat¬
lig diskriminering. Syftet är inte att förbjuda staten att göra skillnader
mellan människor. Vad som förbjuds är sådana åtskillnader som inte kan
motiveras rationellt eller som slumpmässigt lägger alltför stor börda på
endast en liten grupp enskilda.164 Equal protection är, sammanfattnings-

161 De Jonge s. 364/ s. 260.
162 Andra fall där Supreme Court fastslagit aUfreedom of assembly tillhör de inkorporerade
friheterna är: Hague v. C.I.O., 307 U.S. 496, 59 S.Ct. 954 (1939), Douglas v. Jeanette, 319
U.S. 157, 63 S.Ct. 877 (1943), Thomas v. Collins, 323 U.S. 516, 65 S.Ct. 315 (1945).
163 Nowak/Rotunda s. 568.
164 Nowak/Rotunda s. 570. Det som Supreme Court testar är inte om en enskild rätteligen
placerats inom en viss kategori utan frågan om kategoriseringen i sig är gjord på ett accep¬
tabelt sätt. Vill man undersöka den förra frågan får man använda sig av due process-klau¬
sulen, equal protection har endast med frågan vart gräsen skall gå att göra, inte med vem
eller vilka som hamnat innan- eller utanför gränsen i fråga. Helt riktigt är det dock inte att
påstå att equal protection inte har något med rättstillämpning att göra, en del rättsregler
har klassifikationer som domstolen kan bedöma giltigheten av in abstracto (on itsface). I
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vis, den amerikanska statsrättens garanti för att personer i liknande situa¬
tioner skall behandlas lika och att personer i skilda omständigheter skall
behandlas därefter.165

För att avgöra om en viss lag innehåller otillåten klassificering måste
man vanligtvis söka efter de syften som lagstiftaren haft. När ett konsti¬
tutionellt godtagbart syfte har konstaterats kan domstolen undersöka hur
klassificeringen skett för att nå detta syfte. Vanligtvis kan sägas att all
klassificering eller uppdelning drar inexakta skiljelinjer mellan de som
skall och de som inte skall omfattas av lagtexten. Supreme Court har ten¬
derat till att behandla dessa frågor olika beroende på vilket område som

reglerats. Domstolen har i praktiken förbjudit viss klassificering (såsom
åtskillnader baserade på ras), eller noga undersökt klassificeringens rim¬
lighet och legitimitet (såsom klassificeringar baserade på kön eller ålder)
eller presumerat att klassificeringen ligger inom de lagstiftande organens
exklusiva kompetens (såsom ekonomi- eller sociallagstiftning).166

1 det första fallet kan domstolens förhållningssätt karakteriseras som
en strikt undersökning (strict scrutiny) av vilken relation som en viss
klassificering har till ett konstitutionellt skyddat värde. En sådan strikt
undersökning sker endast om Supreme Court finner att en klassificering
på något sätt är "suspekt" i förhållande till de grundläggande konstitutio¬
nella principerna.167 Domstolen kräver i dessa fall mer än att staten bara
visar att man har ett intresse av att upprätthålla åtskillnaden i fråga.

Arlington Heights v. Metropolitan Housing Development Corp, 429 U.S. 252, 97 S.Ct. 555
(1977), prövades t.ex. om en områdesbestämmelse (zoning ordinance) var otillåten rasdis¬
kriminering utifrån om dess syfte och effekt var att utesluta medlemmar av etniska minori¬
teter från ett visst bostadsområde. I vissa fall kan en sådan undersökning alltså leda till
frågor om regleringens syften och effekter - dvs. frågor om dess tillämpning. Även i fall
då en reglering inte innehåller någon klassificering kan domstolarna undersöka hur admi¬
nistrativ praxis ser ut och där hitta klassificeringar som är otillåtna. Se t.ex. Yick W'o v.

Hopkins, 118 U.S. 356, 6 S.Ct. 1064 (1886) där en regel förbjöd tvätterier byggda av trä
men där regeln endast tillämpades på personer av kinesiskt ursprung, andra fick dispens
från förbudet.
165 Jfr med tysk statsrätt och Art. 3:s "gleichheitsgrundsatz" och den svenska regeln i RF
1:9. Det bör noteras att Fourteenth Amendments equal protection inte är tillämplig visavi
federala regleringar, där består rättighetsskyddet i stället av Fifth Amendments due pro¬
cess-klausul, Nowak/Rotunda s. 626, Nergelius s. 440 f. (not 372).
l66Naowak/Rotunda s. 574, Barron/Dienes s. 164 ff., Feeley/Krislov s. 694 f. Det kan råda
viss oenighet om Supreme Court verkligen använder sig av tre olika metoder eller standar¬
der eller om det bara är fråga om två metoder med en viss svängradie däremellan. Frågan
är väl snarast akademisk, såsom påpekas i litteraturen är domstolens angreppssätt inte
uppbyggt efter teoretiska konstruktioner utan snarare som en fall-till-fall metod där stor
vikt läggs vid särskiljande omständigheter. Se även Nergelius s. 439 ff.
167 Se t.ex. Korematsu v. U.S., 323 U.S. 214 (s. 216), 65 S.Ct. 193 (s. 194) (1944), se även
Nergelius s. 440 f.
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Intresset måste vara av överordnat slag (compelling, overriding). Därut¬
över kräver domstolen att staten kan visa att det föreligger ett nära sam¬
band mellan åtskillnaden och de mål man vill nå. Bevisbördan för sådana

suspekta åtskillnader kan alltså sägas ligga på staten och inte på den
enskilde.168 Finner domstolen att lagstiftningens syfte kan nås utan klassi¬
ficeringen i fråga eller att åstskillnaden inte är nödvändig för att uppnå
syftet, kommer den att underkänna lagstiftningen med hänvisning till
equal protection.m

Den mellanliggande standard som Supreme Court använt sig av kan
sägas vara strängare mot statsmakten än den som används på det ekono¬
misk/sociala området, men inte lika svår att leva upp till som den strikta
undersökning som domstolen företar om fundamentala konstitutionella
värden hotas. Lagstiftaren måste här visa på ett viktigt (substantiell,
important) intresse som befordras av åtskillnaden i fråga för att Supreme
Court inte skall underkänna regleringen. Lagstiftning som t.ex. tar sikte
på kön och utomäktenskapliga barns ställning ligger inom området för
denna standard, liksom troligtvis även positivt rasdiskriminerande reg¬
ler.170

I det sista fallet, dvs. när det är fråga om lagstiftning på det ekono¬
miska eller sociala området, kräver domstolen att staten kan redovisa ett

legitimt syfte med en viss åtskillnad. Domstolen frågar sig sedan bara om
det är möjligt att den gjorda åtskillnaden har ett rationellt samband med
detta syfte. Är detta, i realiteten mycket svaga, rationalitetstest (rationa-
lity reviexv) uppfyllt vägrar domstolen att överpröva lagstiftningen när-

168 Feeley/Krislov s. 695.
l69Nowak/Rotunda s. 575 f.
l70Nowak/Rotunda s. 576 f. Angående könsklassificering se t.ex. Stanton v. Stanton, 421
U.S. 7, 95 S.Ct. 1373 (1975). En underhållsskyldig far ville sluta betala underhåll till sin
dotter med hänvisning till att hon var myndig i en delstat där män blev myndiga vid 21 och
kvinnor vid 18. Domstolen ansåg att skillnader mellan könen inte rättfärdigade en skillnad
i en fars underhållsskyldighet. Kvinnors plats var inte längre i hemmet utan de var lika
beroende som män av att hinna skaffa sig en utbildning innan de själva kunde försörja sig.
Att skilja mellan könen vid avgörandet av huruvida underhållsskyldighet föreligger fann
Supreme Court vara stridande mot equal protection, se s. 17/s. 1379. Se också Craig v.
Boren, 429 U.S. 190, 97 S.Ct. 451 (1976) där fråga var om en reglering av bar- och restu-
rangverksamhet som tillät kvinnor att köpa med sig mellanöl för konsumtion på annan
plats redan vid 18 års ålder, medan män fick vänta till 21.1 detta mål uttrycktes tydligt den
mellanliggande standard som domstolen använt sig av. Angående utomäktenskapliga barn
se t.ex. Weber v. Aetna Casualty & Surety Co., 40 6 U.S. 164, 92 S.Ct. 1400 (1972) där
Supreme Court underkände en reglering som inte gav "oerkända" barn del av försäkrings¬
ersättningar då deras föräldrar skadats. Angående s.k. positiv rasdiskriminering, se Metro
Broadcasting Inc. v. Federal Communications Commission, 497 U.S. 547, 110 S.Ct. 2997
(1990), där dock viss osäkerhet råder om fallets värde eftersom Brennan, som skrev för
majoriteten (fem mot fyra), därefter lämnat domstolen.
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mare.171 I ett fall hade en delstat förbjudit icke-återvinningsbara förpack¬
ningar för vissa drycker, men inte för andra. Domstolen accepterade del¬
statens bedömning, att ett sådant begränsat förbud kunde leda till
(rationellt samband) allt vidsträcktare användning av miljövänliga för¬
packningar (ett legitimt syfte) och vägrade underkänna åtskillnaden.172
Rationalitetstestet kan därför sägas underkänna endast de åtskillnader
som framstår som helt godtyckliga.172

Sammanfattningsvis kan sägas att de frågor som är aktuella för detta
arbete, dvs. gällande First Amendment och yttrandefriheten, vanligtvis
granskas enligt den strikta standarden, eftersom de rör fundamentala
konstitutionella rättigheter.174

2.3.6 Vagueness och overbreadth - läror som berör
rättighetsskyddet

Det finns några konstitutionella läror (doctrines) som mycket nära berör
frågan om rättighetsskyddets omfattning. Det är framförallt lärorna om
förbud mot lagstiftning som är allt för vag (voidfor vagueness) och lagar

171 Nowak/Rotunda s. 574 f.
172 Minnesota v. Clover Leaf Creamery Co., 449 U.S. 456, 101 S.Ct. 715 (1981). Andra
exempel på åtskillnander som Supreme Court inte funnit skäl att granska närmare är
åldersgränser för tillträde till dansställen och för konsumtion av alkohol, se Nowak/
Rotunda s. 580 ff.
177 Nowak/Rotunda, s. 583. I Romer v. Evans, U.S. , 116 S.Ct. 1620 (1996) fann dock
domstolen att ett tillägg till Colorados konstitution, Amendment 2, stred mot Fourteenth
Amendments likabehandlingsskydd, trots att den minst stränga prövningsstandarden var
tillämplig. Fallet gällde en regel som, efter folkomröstning, införts i delstatskonstitutionen
för att förhindra att homosexuella skulle kunna stödja sig på icke-diskrimineringsregler.
Supreme Court (s. 1627) uttalade "[...] if a law neither burdens a fundamental right nor
targets a suspect class, we will uphold the legislative classification so long as it bears a
rational relation to some legitimate end. Amendment 2 fails, indeed defies, even this con-
ventional inquiry." Fallet har skapat en hel del debatt i USA, se t.ex. Amar, Attainder and
Amendment 2, 95 Mich.L.R. 203 (1996) och Hills, Jr, Is Amendment 2 Really a Bill of
Attainder?, 95 Mich.L.R. 236 (1996).
174 Man bör dock notera att senare tids praxis från Supreme Court inte helt entydigt anslu¬
ter till detta synsätt. Domstolen har i en del fall kommit att underlåta att precisera vilken
standard man använt sig av vid granskningen av ett enskilt fall, varför viss osäkerhet kan
sägas råda om domstolen är på väg ifrån ett absolut krav på strikt undersökning vid funda¬
mentala konstitutionella frågor, se t.ex. Zobel v. Willams, 457 U.S. 55, 102 S.Ct. 2309
(1982). Domstolen har t.ex. ansett att rösträtten tillhöra de fundamentala rättigheterna men
upprätthållit reglering av denna utan att kräva av staten att den uttryckligt visat på ett sär¬
skilt viktigt intresse, se Bali v. James, 451 U.S. 355, 101 S.Ct. 1811 (1981). Se också
avsnitt 4.6 och 4.7 för andra granskningsstandarder när det gäller reglering av tid, plats
och beteende.
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som träffar alltför stort område (overbreadth). Båda dessa har sin grund i
Fourteenth Amendments krav på laga ordning (due process of law)}15
Enligt domstolen följer ur stadgandet om laga ordning att höga krav skall
ställas på utformningen av lagstiftning som är av betungande karaktär,
framför allt strafflagstiftning. Lärorna ställer därför vissa materiella krav
på lagar som reglerar fundamentala rättigheter.

Vagueness och overbreadth har ett nära samband med varandra och
kan ibland vara svåra att skilja åt. Många av de konstitutionella frågor
som uppstått kring First Amendment har dock lösts med hjälp av dessa
två läror. De kan därför inte utelämnas vid en beskrivning av yttrandefri¬
het i USA. Till de två principerna hör också ett komplementerande pro-

portionalitetstest (least restrictive means test), vilken behandlas i slutet
av detta avsnitt.

I vanliga fall kan medborgarna endast åberopa First Amendment
visavi myndighets eller domstols tillämpning av en bestämmelse i ett
visst fall (as applied).176 Lärorna om vagueness och overbreadth möjlig¬
gör dock i frågasättandet av bestämmelser oavsett om de tillämpats
oklanderligt i det föreliggande fallet. En bestämmelse kan nämligen för¬
klaras stridande mot konstitutionen redan p.g.a. lagtextens utformning
(on its face).177

Vagueness-doktrinen gäller framför allt all strafflagstiftning och base¬
ras principiellt på argument som har med förutsebarhet och medborgar¬
nas rättssäkerhet att göra. En viss miniminivå av precisering eller
bestämdhet måste uppnås vid utformningen av straffbestämmelser. Ger
en lag p.g.a. sin vaga utformning inte klart besked om vilka aktiviteter
som den enskilde skall avhålla sig från för att undvika straff eller i vilka
fall ordningsmakten får ingripa med våld mot enskilda medborgare får
den inte tillämpas. Regeln är voidfor vagueness}1*

Domstolen har tillämpat vtfgwéwess-doktrinen särskilt strikt i samband
med First Amendment. Regler som begränsar fundamentala fri- och rättig¬
heter får inte vara vaga. Alltför vagt avfattad lagstiftning har nämligen en

175 Koleander v. Lawson, 461 U.S. 352 (s. 353)
176 Barron/Dienes s. 226.
177 Justice Brennan har utryckt det hela som följer: "Futhermore, the instant decree may be
invalid if it prohibits privileged exercises of First Amendment rights whether or not the
record discloses that the petitioner has engaged in privileged conduct. For in appraising a
statute's inhibitory effect upon such rights, this Court has not hesitated to take into
account possible applications of the statute in other factual contexts besides that at bar.",
NAACP v. Button, 371 U.S. 415 (s. 432), 83 S.Ct. 328 (s. 338 f.) (1963).
178 För svenska förhållanden skulle man närmast jämföra med det bestämdhetskrav som
anses vara en del av legalitetsprincipen, se avsnitt 8.2.2.
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avhållande effekt. Ar det kriminaliserade området vagt utformat, så att
det också inbegriper sådana yttranden som faktiskt har skydd av First
Amendment, kan medborgarna avhålla sig från egentligen tillåtna yttran¬
den av rädsla och osäkerhet för om de har skydd eller ej. Detta undergrä¬
ver yttrandefriheten och dess funktion. Denna avhållande effekt har
Supreme Court kallat för chilling effect}19

Ett andra och kanske viktigare motiv till en sträng tillämpning av

vagueness-doktrinen är behovet av klara riktlinjer för de som skall upp¬
rätthålla lag och ordning, främst polisen. Utan klara regler har de
enskilda polismännen en skönsmässig befogenhet att efter behag tillämpa
straffstadganden. Ett sådant skön kan bli beroende på polisens inställning
till den som begår en gärning. Det kan alltså befaras att ingrepp inte alltid
baseras på objektivt godtagbara skäl, utan på den enskilde polismannens
godtycke. Kolender v. Lawsonm) utgör ett exempel på detta. Fallet gällde
en lag som förpliktade personer att kunna styrka sin identitet på ett san¬
nolikt och pålitligt (credible and reliable) sätt om så tillfrågade av poli¬
sen. De skulle även kunna ange skäl för sin vistelse på platsen. Supreme
Courts majoritet (CTConner) skrev att vagueness-doktrinens viktigaste
funktion var att skydda mot godtycke och selektiv maktutövning på kon¬
stitutionellt suspekta grunder. I detta fall fann domstolen att det förelåg
en sådan risk med hänsyn till den potential för godtyckligt undertryck¬
ande av yttrande- och rörelsefriheterna som regleringen innebar.181
Lagen förklarades såsom alltför vag och obestämd för att få tillämpas.

Ett tredje skäl för att tillämpa vaghetsdoktrinen strikt i samband med
First Amendment är att yttrandefriheten måste ges gott om utrymme
(,breathing space). Regler som begränsar yttrandefriheten måste därför
vara snävt utformade med klara angivelser av vad som kriminaliseras.182
Smith v. Goguenmutgör ett tydligt exempel på hur Supreme Court till-
lämpat detta krav. En man hade dömts enligt en lag som bl.a. kriminalise¬
rade att behandla den amerikanska flaggan föraktfullt. Supreme Court
fann att det inte var klart framgick av lagtexten vilka beteenden som var

brottsliga, eftersom det var höljt i dunkel vad det kunde betyda att
"behandla flaggan föraktfullt". 1 praktiken kunde det bli upp till den

174 Se t.ex. Strömberg v. California 283 U.S. 359 (369 f.), 51 S.Ct. 532 (536) och Grayned
v. City of Rockford, 408 U.S. 104 (s. 108 f.), 92 S.Ct. 2294 (s. 2299) (1972). Jfr Axberger,
Tryckfrihetens gränser s. 91 f.
18,1461 U.S. 352, 103 S.Ct. 1855 (1983).
181 Kolender s. 357/s. 1858 f.
182 Cantwell v. Conneticut, 310 U.S. 296 (s. 311), 60 S.Ct. 900 (s. 906) (1940).
183415 U.S. 566, 94 S.Ct. 1242 (1974).
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enskilde polismannen (och senare domstolen) att skönsmässigt avgöra
om brott begåtts. Lagens utformning gav inte medborgarna chans att för¬
utse om ett beteende skulle komma att straffas eller ej. Lagen var därför
void for vagueness.

Läran om overbreadth utgår från att även när staten har ett godtagbart
skäl för att begränsa en rättighet, får denna befogenhet inte utnyttjas så
att man, i syfte att uppnå sitt ändamål, begränsar alltför mycket. En reg¬

lering är för omfattande (overbroad) om den inte bara begränsar aktivite¬
ter som saknar konstitutionellt skydd, utan också inom sitt tillämpnings¬
område innefattar skyddade aktiviteter, dvs. sådana som det inte finns
konstitutionellt godtagbara skäl att straffa.185 Den vida tillämpning som
overbreadth kan ges gäller emellertid inte på områden utanför yttrande¬
friheten, som alltså kan sägas ha ett särskilt skydd mot alltför omfattande
reglering.186

Som illustration av hur doktrinen om overbreadth fungerar kan fallet
Brandenburg v. Ohio tjäna.187 Ku Klux Klan-ledaren Brandenburg åtala¬
des för att i TV ha förespråkat våld som metod att åstadkomma politisk
förändring. Lagen han bröt mot kriminaliserade att förespråka brott,
sabotage, våld och terrorism som metoder att uppnå bl.a. politsk föränd¬
ring.188 Supreme Court fann att lagen inte gav utrymme för en åtskillnad
mellan fall då det förespråkades en abstrakt eller moralisk skydlighet
eller nödvändighet att bruka våld och fall då sådant våld faktiskt förbere-
des eller direkt åsyftades. Domstolen sa: "A statute which fails to draw
this distinction impermissibly intrudes upon the freedoms guaranteed by
the First and Fourteenth Amendments. It sweeps within its condemnation
speech which our Constitution has immunized from governmental con-

184 Goguen s. 572 ff./ s. 1247 ff.
185 Nowak/Rotunda s. 944.
186 U.S. u Raines, 362 U.S. 17 (s. 21), 80 S.Ct. 519 (s. 522) (1960). Frågan om vem som
kan attackera en reglering med yrkande på ogiltighet är i USA en fråga om talerätt, stan-
ding. I vanliga fall har man i amerikansk straff- och förvaltningsprocess samma typ av
talerättsregler som i Sverige, dvs. man måste vara berörd av frågan på ett tämligen konkret
sätt för att få föra talan i saken (jfr "den saken angår"). När det däremot gäller First
Amendment vänder man på detta och tillämpar en mycket genrösare talerättsregel, till för¬
mån för yttrandefrihetens genomslagskraft, se t.ex. Broadrick v. Oklahoma, 413 U.S. 601
(s. 610 ff.) (1973).
187 Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 447, 89 S.Ct. 1827 (1969).
188 Lagtexten förbjöd: "advocat[ing] the duty, necessity, or propriety of crime, sabotage,
violence, or unlawful methods of terrorism as a means of accomplishing industrial or poli-
tical reform." och hade sin främsta tillämpning visavi kommunister och socialistiska fack¬
föreningar.
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trol."189 Straffbestämmelsen var alltför omfattande för att vara konstitu¬
tionellt godtagbar.

Läran om overbreadth har en inneboende svaghet. En tilltalad kan ofta
hävda att en viss reglering är för vidsträckt eftersom den skulle kunna
tillämpas i rent hypotetiska situationer. Domstolen har insett att doktri¬
nen ibland är en väl "stark medicin". Man har därför krävt att felet i

regelns utformning måste vara substantiellt med hänsyn till den kontext i
vilken regleringen förekommer.190 Denna kvalifikation är inte särskilt
konkret, men anger att det krävs mer än bara att en regel, tagen för sig
själv, tycks vara alltför vidsträckt. En viss restriktivitet antyds således av
domstolen.191

I det vägledande rättsfallet Broadrick v. Oklahoma192 fann domstolen
att en regel (§ 818) som förbjöd vissa statligt anställda att bl.a. engagera

sig politiskt inte var overbroad redan p.g.a. denna utformning. Motive¬
ringen var att bestämmelsen tolkades snävare än vad texten gav intryck
av. Supreme Court avslutade med att säga: "[...] we do not believe that
§ 818 must be discarded in toto because some persons' arguably protec-
ted conduct may or may not be caught or chilled by the statute. Section
818 is not substantially overbroad and is not, therefore, unconstitutional
on its face."193

Även om en regel har ett legitimt syfte och är utformat på ett sådant
sätt att den vare sig har ett för vidsträckt tillämpningsområde eller en för
vag lydelse har Supreme Court ibland ändå ogiltigförklarat den. I dessa
fall har domstolen konstaterat att det lovvärda syftet kunnat uppnås med¬
elst mindre ingripande reglering. Konstitutionen kräver att de normgi¬
vande organen använder sig av det minst ingripande medel, the least res-
trictive means, som står dem till buds för att uppnå det som eftersträvas.
Principen om den minst ingripande åtgärden utgör en konkretisering av
kravet på proportionalitet. Det viktigaste fallet för att illustrera detta är

1X9 Brandenburg s. 448/ s. 1830.
19,1 Broadrick v. Oklahoma, 413 U.S. 601 (s. 613 ff.), 93 s. Ct. 2908 (s. 2916 ff.).
191

Supreme Court kan sägas ha hanterat overbreadth-doktrinen lite olika beroende på vil¬
ken typ av yttrandefrihetsmål man haft med att göra. Vid s.k. censurregler, dvs. rättsliga
regler som försöker rensa bort vissa typer av yttranden från att komma till allmänhetens
kännedom, har domstolen inte varit särskilt tolerant mot för "vid" lagstiftning, utan slagit
ned på sådan konsekvent, se t.ex. Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444, 89 s. Ct. 1827
(1969) och DeJonge v. Oregon, 299 U.S. 353, 57 S.Ct. 255 (1937). När det gäller en annan
typ av regler, förbudsregler, vilka har en neutralare karaktär visavi de typer av yttranden
som de berör, har domstolen varit försiktigare se The First Amendment Overbreadth Doc-
trine, 88 Harv. L. Rev. 844, s. 918 (1970).
192 413 U.S. 601, 93 S.Ct. 2908 (1973).
193 Broadrick s. 618.
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Shelton v. Tucker, där domstolen underkände en lag som krävde angi¬
velse av fler uppgifter än nödvändigt för att erhålla statlig anställning. 194

2.4 Domstolskontrollen i Tyskland

2.4.1 Inledning
1 detta avsnitt skall jag behandla domstolskontrollen av GG:s grundrättig¬
heter. Avsnittet kommer att ägnas åt den tyska författningsdomstolen.
Det är nämligen till denna som ansvaret främst lagts för att upprätthålla
författningens reglering. Domstolen har en mycket stark ställning och är
i mångt och mycket en förebild för senare tillkomna författningsdomsto¬
lar, främst då i de östeuropieska staterna.195 Domstolens organisation,
kompetens, dess jurisdiktion och dess position i dikotomin politik-juri¬
dik skall behandlas kortfattat.196

2.4.2 Bundesverfassungsgericht
Den tyska författningsdomstolen, Bundesverfassungsgericht (BVerfG),
utgör den tyska grundlagens främsta instrument för att kontrollera efter¬
levnaden av GG:s bestämmelser. Domstolens verksamhet regleras i GG
och i en särskild lag, Gesetz uher das Bundesverfassungsgericht
(BVerfGG). Utmärkande för domstolen är att den behandlar alla typer av

frågor så länge de har konstitutionell anknytning samt att den står utanför
den vanliga instansordningen. Den är sammansatt av två avdelningar, s.k.
senater, om åtta domare i varje. Dessa arbetar dels som en helhet och dels
i kammare om tre. En viss arbetsfördelning råder mellan de två sena-

194Shelton v. Tucker, 364 U.S. 479, (s. 488), 81 S.Ct. 247, (s. 252) (1960). Lagen gjorde
varje lärare skyldig att ange alla organisationer som han eller hon tillhörde eller gav eko¬
nomiska bidrag. Skyldigheten omfattade uppgifter upp till fem år tillbaka i tiden. Shelton
vägrade fylla i detta formulär och fick av detta skäl inte sin lärartjänst förlängd. Supreme
Court fann att det visserligen finns legitima intressen för den statliga arbetsgivaren att
undersöka sin anställdas kompetens och lämplighet. Den information som begärdes med
stöd av den aktuella regeln gick dock utöver sådana legitima ändamål. Regleringen krävde
angivelse av alla organisationer som man haft samröre med; politiska, sociala, yrkesrelate-
rade, idrottsliga m.m. Denna utformning fann domstolen gå långt utöver vad som var nöd¬
vändigt för att staten skulle kunna undersöka sina anställdas kompetens och lämplighet.
195 Se t.ex. Johnsson, Ungern, s. 165 och Zila, Tjeckien, s. 101, i Sterzel, (red) På väg mot
rättsstater i Östeuropa.
196 För en fylligare redogörelse, se Nergelius s. 225-241 och 262 ff.
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terna. Den första har företrädesvis hand om ärenden rörande regleringar
eller åtgärders förenlighet med grundrättigheterna. Den andra senater
behandlar kompetenskonflikter mellan stat och delstater, mellan olika
delstater samt frågor som partiförbud.

För att väljas till domare i BVerfG måste man ha fyllt 40 år och ha
domarbehörighet.197 Domartjänsten innehas i tolv år eller längst intill
dess innehavaren uppnått 68 års ålder. Tillsättningsförfarandet är så kon¬
struerat att hälften av domarna utses av förbundsdagen (Bundestag) och
hälften av förbundsrådet (Bundesrat).198 Man kan också påpeka att de
som väljs till domare ofta har långvarig politisk erfarenhet i mer eller
mindre framträdande positioner, inte sällan som ministrar eller lik¬
nande.199 Det handlar således inte sällan om personer som har god
renomé som jurister likväl som politiker.

Domstolens jurisdiktion och kompetens regleras huvusakligen i
Art. 93 och 100 GG.200 Den omfattar rent allmänt en rätt att avgöra
meningsskiljaktigheter avseende förbundsstatens och de olika delstater¬
nas rättigheter och förpliktelser visavi varandra, s.k. Bundesstaatsrecht-
liche Streitigkeiten.20] Vidare prövar BVerfG frågor om de olika stats¬
organens kompetens visavi varandra, t.ex. mellan förbundsdagen och
regeringen - s.k. Organstreitigkeiten.202 Som tredje kompetensområde
har domstolen att utföra normprövning, dvs. kontrollera om lägre rätts¬
regler är förenliga med högre (Normkontrolle).203 Det fjärde stora områ¬
det för domstolens verksamhet är prövningen av s.k. författningsbesvär
(Verfassungsbeschwerde).2M Domstolen är också den instans som konkret

197 Detta innebär inte ett krav på att man måste ha varit domare, många av domarna i
BVerfG har tidigare aldrig varit det, se v. Miinch, Justiz - Reparaturbetreib der Politik?,
NJW 1996 s. 2074 och Nergelius s. 266 not 94.
I9X Hesse s. 263 f., Maunz, Deuteches Staatsrecht s. 284 f., Nergelius, s. 226.
l99Som exempel kan förre ordföranden Roman Herzog tas, han var minister innan sin
period som domare och valdes därefter till president. Nuvarande ordföranden Jutta Lim-
bach var innan sitt tillträde borgmästare i Berlin.
20(1 Dessa kompletteras med vissa bestämmelser i BVerfGG.
201 Hesse s. 265 f., Schlaich, Das Bundesverfassungsgericht, s. 65 ff.
202 Hesse s. 266 f., Schlaich s. 53 ff.
2111 Hesse s. 267 f., Maunz, Deuteches Staatsrecht s. 286 ff., Schlaich s. 73 ff., Nergelius
s. 226 f. När det gäller normprövningen skall man inte glömma bort de olika delstaternas
författningsdomstolar. Dessa spelar också en viktig roll i detta sammanhang och är ibland
mera långtgående i sina bedömningar än BVerfG.
204

Volymmässigt torde detta vara domstolens huvudsakliga arbetsuppgift, se Schlaich
s. 53. Nergelius s. 236 not 136 uppger att nära 96000 författningsbesvär inlämnats till
domstolen. Se även Weyers i Författningsdomstol och lagprövning, s. 31. Detta att jäm¬
föra med att domstolen under samma tid slutgiltigt avgjort ca 400 mål med full motive¬
ring, se v. Miinch, Justiz - Reparaturbetreib der Politik?, NJW 1996 s. 2073.
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beslutar om förverkande av grundrättigheter enligt Art. 18.205 Då dom¬
stolen endast handhar dessa typer av konstitutionella frågor har det inte
funnits anledning att utveckla särskilda regler om prövnings- och talerätt
m.m. Som framgår nedan kan alla typer av ärenden inför tysk domstolen
som aktualiserar konstitutionella frågeställningar komma under BVerfG
prövning. Domstolens jurisdiktion kan i den meningen sägas vara allom¬
fattande.

Processen inför domstolen är vanligen skriftlig, muntliga förhand¬
lingar tillhör undantagen.206 När det gäller domstolens domar kan i kort¬
het sägas att dessa är tämligen utförliga i både redovisningen av sakom¬
ständigheter och vad gäller domstolens resonemang. Domstolen går ofta
pedagogiskt igenom den aktuella frågeställningen steg för steg. Inte säl¬
lan förekommer detaljerade skiljaktiga meningar. Hänvisningar till tidi¬
gare avgöranden och till doktrin är också vanligt förekommande.

2.4.3 Normprövning och författningsbesvär
Det är genom normprövningen som domstolen konkret skyddar medbor¬
garnas grundrättigheter. BVerfG normprövning sker i princip på ett av
tre olika sätt; abstrakt normprövning, konkret normprövning eller genom
författningsbesvär.207 Abstrakt normprövning sker på initiativ av reger¬
ingen eller viss del (1/3) av förbundsdagen när tvivel eller menings-
skiljaktligheter uppstår om en föreslagen reglerings grundlagsenlighet.208
Konkret normprövning sker inom ramen för en vanlig process. Om dom¬
stolen finner att en reglering av central betydelse för målets utgång stri¬
der mot högre rätt kan frågan hänskjutas till BVerfG.200 Vid båda dessa
former av normprövning är BVerfG tvingad att ta upp frågan till materiell
prövning.

Författningsbesvär är ett komplement till dessa former av normpröv¬
ning. Den som uttömt instansordningen kan i sista hand vända sig till
BVerfG genom författningsbesvär.210 En förutsättning är dock att dom¬
stolen finner klagomålen värda att ta upp till prövning. Detta prövas av
en kammare bestående av tre domare. Kammaren beslutar att antingen

205 Se Hesse s. 271.
206 Schlaich s. 46 f.
207 Hesse s. 267 ff.
:<IS Även delstatsregeringarna kan initiera en dylik prövning.
209 Detta implicerar också att varje domstol i princip har en skydlighet att pröva om den
reglering den tillämpar är grundlagsenlig, s.k. "richterliche Priifungsrecht".
:i" Hesse s. 267 ff., Maunz s. 288 ff., Nergelius s. 230 ff. BVerfG kan medge undantag från
kravet på att ordinära rättsmedel skall ha uttömts om domstolen finner starka intressen tala
därför.

69



avvisa besvären eller ta upp dem till prövning i respektive senat.2" Det
föreligger ett krav på att klaganden utsatts för en rättighetskränkning
genom en lagregel, en dom, myndighets beslut eller handlande. Klagan¬
den måste göra sannolikt att han eller hon drabbats personligen, omedel¬
bart och direkt av kränkningen för att vara berättigad att föra talan.212

Med att "drabbas personligen" avses att det måste finns en reell möj¬
lighet att personens grundrättigheter kränkts.212 Med "omedelbart" avses
att de nackdelar som uppstår eller kommer att uppstå till följd av lager
eller beslutet är konkreta. "Direkt" avser att denna nackdel måste uppstå
inom viss kortare tid och alltså inte vara alltför avlägsen eller långsökt.21"
Dessa krav innebär normalt inga problem vid klagomål av parter i t.ex.
en domstols- eller förvaltningsprocess. Vem som är direkt berörd m.m
framgår där tydligt. Värre är det att avgränsa kretsen klagoberättigade
när klagomålet gäller mer generella beslut och lagar. Här kan behovet av
rättsskydd (Rechtschutzbediirfnis) komma att spela en avgörande roll för
frågan om BVerfG tillåter klagomålet eller ej.215 Avsaknad av rätts¬
skyddsbehov kan ibland föranleda att domstolen avvisar besvären. Så är
t.ex. fallet om rättighetskränkningen är avslutad och kan korrigeras på
annat sätt. På de s.k. frihetsrättigheternas område (där bl.a. Art. 5 och 8
hör hemma) saknas rättsskyddsbehov endast undantagsvis, eftersom
dessa anses särskilt grundläggande.216 Saken kan därför normalt prövas
även om kränkningen t.ex. inte längre pågår. Det finns alltså en generö¬
sare hållning i talerättsfrågor när särskilt centrala rättigheter aktualiseras.

Resultatet av BVerfG:s normprövning kan i princip bli ett av följande
tre alternativ. För det första kan domstolen finna att regleringen i fråga
inte strider mot högre rätt. Då ogillas besvären. BVerfG kan också finna
att lagen eller lagregeln är oförenlig med GG och därför ogiltigförklara
den (s.k. Nichtigerklärung). I dessa fall får domstolens ställningstagande
samma status som lag och upphäver den tidigare gällande regleringen.217
En något mindre långtgående åtgärd, som blivit allt vanligare, är att dom-

211 Stein, Staatsrecht s. 227 f., Nergelius s. 239.
212 Se B VertGE 64 367 (s. 375), Stein s. 224 f„ Nergelius s. 237 f.
2l3"Möglichkeitstheorie", BVerfGE 64 367 (s. 375).
214 Stein s. 225.
213 Stein s. 225 f.
216 BVerfGE 75 318 (s. 325 f.), 76 363 (s. 381).
217 Domstolens avgöranden publiceras Bundesgesetzblatt (BGB1) och ersätter den ogiltig-
förklarade lagen. Inget hindrar dock att regleringen senare antas på nytt (se BVerfGE 77
84) såsom skedde i det s.k. Kruzifix-Urteil (NJW 1995 s. 2477). Orsaken till detta är att
man ej för all framtid velat frysa lagstiftningen genom en ogiltighetsförklaring. Vad som är
ogiltigt idag kan p.g.a. ändrade omstänigheter vara godtagbart i framtiden. Resonemanget
är i grund och botten förnuftigt men inbjuder onekligen till chikanöst beteende, såsom
Bayern gav prov på i Kruzifix-fallet. BVerfG ogiltigförklarade där ett påbud att krucifix
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stolen inte ogiltigförklarar lagen utan förklarar den oförenlig med högre
rätt (Unvereinbarerklärung).218 En förklaring om oförenlighet med högre
rätt kombineras vanligen med en uppmaning till lagändring och en åtföl¬
jande tidsfrist.219 Särskilt inom skatte- och socialrätten kan denna avgö¬
randeform vara värdefull, eftersom plötsliga förändringar på dessa områ¬
den kan ha långtgående följder såväl för enskilda som för statsfinanserna.
Oförenlighetsförklaring med en stipulerad övergångstid för lagändringar
kan sägas vara BVerfG:s sätt att kombinera upprätthållandet av GG med
återlämnandet av initiativet till den lagstiftande församlingen.

2.4.4 Juridik och politik
Detta leder oss naturligt in i den sista frågeställningen i detta avsnitt, för¬
hållandet mellan juridik och politik i BVerfG verksamhet. Helt klart är
att BVerfG är en domstol som prövar brännbara politiska frågor såsom
möjligheten att ansluta Tyskland till EU eller att skicka trupper utom¬
lands.220 Domstolen känner ingen begränsning av typen av frågor som
kan behandlas, GG är i denna mening normerande för hela det tyska
samhället i alla dess delar. Någon skarp gräns mellan juridiska och poli¬
tiska frågor erkänns inte och domstolen är inte hindrad att pröva frågor
av lämplighetsnatur så länge dessa anknyter till GG. En orsak till dom¬
stolens starka legitimitet kan vara dess förankring i den politiska världen.
Domarnas bakgrund är ofta politisk och domstolen uppfattas inte som en
juridisk instans som "stjäl" makt från de politiska församlingarna, utan
kanske snarare som ett komplement till politiska sätt att lösa problem.

Det saknas inte kritik mot domstolens maktposition, men då kanske
inte så mycket riktat mot dess avgöranden som sådana. Att meningarna
går isär om "riktigheten" i vissa beslut är inte att förvånas över. Många
som kritiserar ett kontroversiellt avgörande hyllar däremot ett annat. Här
tycks inte de tyska erfarenheterna avskräcka. Allvarligare är kanske den
kritik som tar sikte på att BVerfG alltmer kommit att ta över de vanliga
domstolarnas roll som primär rättighetsskyddsinstans. Eftersom BVerfG,
till skillnad från de vanliga domstolarna, är en domstol som inte ser

skulle hänga på väggen i varje skolsal i Bayern. Strax efter beslutet antog Bayern ånyo
samma regel på ren trots.
218 Oförenlighetsförklaring synes ha sin största användning vid tillämpningen av Art. 3:s
likhetsprincip. Det tycks i modern tid ha blivit allt vanligare att BverfG i dessa fall använ¬
der sig av detta alternativ, se Seer, Die Unverienbarheitserklärung des BVerfG am Beispiel
seiner Rechtsprechung zum Abgabenrecht, NJW 1996 s. 285 ff.
2,9 Se t.ex. BVerfGE 87 153.

22l)BVerfGE 89 155, 90 286.
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klaganden, som inte upptar egen bevisning och där domarna ofta saknar
långvarig domarerfarenhet, uppfattas detta som en oroväckande ten¬
dens.221

2.5 Domstolskontrollen i USA

2.5.1 Inledning
I detta avsnitt skall den amerikanska domstolskontrollen av konstitutio¬
nens regler presenteras. Framställningen av amerikansk rätt tar i senare
avsnitt främst sikte på den praxis som utvecklats i den högsta federala
domstolen, the Supreme Court of the United States (Supreme Court).
Domstolen skall därför presenteras, dels i sitt sammanhang med det
övriga domstolsväsendet och dels avseende dess organisation, jurisdik¬
tion och kompetens. Även möjligheten att föra talan inför domstolen i fall
av påstådda rättighetskränkningar skall uppmärksammas. Då Supreme
Courts avgöranden är att betrakta som en primär rättskälla vid sidan av
själva konstitutionens text måste också vissa särdrag hos domstolens
domskrivning behandlas.

Redan här bör påpekas att den amerikanska konstitutionen är upp¬
byggd efter tanken om maktdelning, separation of powers.222 Supreme
Court är en del av detta system och måste också ses i det sammanhanget.
Dess uppgift är dels att verka som motvikt till de övriga statsorganen;
kongressen och presidenten och dels att så långt som möjligt överlåta till
dem att sköta de uppgifter som konstitutionen lagt i deras händer. Sam¬
spelet mellan dessa två funktioner är viktigt att bära i minnet vid studiet
av Supreme Court.

2.5.2 Instansordning och the Supreme Court
För att besvara hur ett mål kan komma att pröva av Supreme Court måste
två delfrågor behandlas. Dels måste instansordningen beskrivas och dels

221 Hesse, Verfassungsrechtsprechung im gesichtlichen Wandel, JZ 1995, s. 265 (särskilt
s. 268), Sendier, Bliiten richterlicher Unabhängigkeit und Verfassungsgerichtsschelte,
NJW 1996, s. 825, Zuck, Verfassungsrecht. Strafreccht. Anmerkung, JZ 1996 s. 364, v.
Miinch, Justiz - Reparaturbetieb det Politik?, NJW 1996, s. 2074.
222 Nowak/Rotunda s. 126 ff., Nergelius s. 378 ff. Maktdelningstanken i sig kan härledas
till Locke och Montesquieu. Idén är att om ingen person eller institution besitter all makt
motverkas förtryck och maktfullkomlighet. Maktdelningen är ett sätt att skydda medbor¬
garna mot makt som korrumperar.
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måste anges vilka krav som gäller för att ett mål, som gått genom alla
instanser, kan tas upp till prövning i högsta instans.223 Som en följd av
landets federala indelning är instansordningen i USA komplex. Det finns
inte bara vanliga, delstatliga, domstolar utan också ett parallellt system
med federala domstolar. Den klagande har ofta två alternativa vägar att
föra sin process. Via de delstatliga domstolarna eller via de federala.224

På lägsta nivå finns lokala domstolar, s.k. trial courts. Dessa benämns
United States Districts Courts i delstaterna och Federal District Courts i
det federala systemet. I första instans bestäms normalt sakfrågorna, dvs.
vilka fakta som skall anses ha förelegat. Det är därför vanligtvis inte
möjligt för högre instanser att ompröva bevisningen. Det är således,
utom i undantagsfall, endast rättsfrågor (issues of law) som kan prövas i
högre instans.225 Nästa steg i instansordningen är en s.k. appellate court
eller court of appeal, vilka de flesta delstater håller sig med. 1 det fede¬
rala systemet motsvaras denna nivå av en Circuit Court ofAppeals. Det
finns det tretton sådana Circuit Courts.226 Slutinstans i det delstatliga sys¬
temet är en högsta domstol (t.ex. the Supreme Court of Florida). Denna
motsvaras på den federala sidan av the Supreme Court of the United States.
Här uppstår dock en viss överlappning för att den sistnämnda domstolen
i praktiken skall kunna fungera som överordnad instans för hela unionen.
Från den delstatliga högsta domstolen kan part överklaga till den federala
högsta domstolen för ett slutgiltigt avgörande. Det ställs dock ett krav på
att de inomstatliga rättsmedlen härvid skall vara uttömda för att överkla¬
gande till Supreme Court skall kunna ske.227

Supreme Court består av en chefsdomare, ChiefJustice, och åtta andra

223 Det bör noteras att jag valt att inte behandla allmänna frågor om de federala domstolar¬
nas visavi de delstatliga domstolarnas jurisdiktion. Det federala systemets kompentens att
ta upp mål till behandling grundas på ett komplext samspel mellan artikel III i konstitutio¬
nen (som ger s.k. original juridiction) och den lagstiftning som kongressen antagit som
utvecklar denna jurisdiktion. Den grundläggande tanken är att de federala domstolarna
skall ha jurisdiktion i de fall federala frågor uppstår, dvs. sådant om rör konstitutionen,
federal lagstftning och internationella fördrag som unionen biträtt samt fall där staten, uni¬
onen själv, är part eller där parterna är från olika stater.
224 Detta är visserligen en sanning med modifikation, men torde vara korrekt för det rätts¬
område som detta arbete behandlar.
223 Det finns naturligtvis undantag från denna regel. Om Supreme Court t.ex. finner att
fakta i målet fastställts på ett sådant sätt att konstitutionella värden som due process och
equal protection hotas, kan domstolen göra en egen bedömning av sakfrågorna, se t.ex.
Fiske v. Kansas, 21A U.S. 380, 47 S.Ct. 655 (1927).
226 Elva av dessa har flera delstater inom sin jurisdiktion, District of Columbia Circuit har
bara Washington D.C som domsaga och en Federal Circuit Court tar särskilda måltyper
som överklaganden av tull, patent m.m.
227 Barnum, The Supreme Court and American Democracy s. 21 ff.
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domare, Associate Justicies,22x Domarna nomineras av presidenten och
valet konfirmeras av en omröstning i senaten.229 De innehar i praktiken
sina platser på livstid eller tills de väljer att frånsäga sig ämbetet.220
Rekryteringen av domare sker inte bara från de som haft lång tjänst inom
domarkåren utan även representanter från andra grupper kan komma i
fråga.231 Åklagare, framstående advokater och rättsvetenskapsmän inne¬
har också från tid till annan det högsta juridiska ämbetet USA.232 Per¬
sonsammansättningen i Supreme Court är föremål för en omfattande
debatt och forskning. Enskilda domare har också kommit att ha stor bety¬
delse för hur domstolen arbetat och uppfattats utåt, såsom t.ex. Oliver W.
Holmes, Felix Franfurter, William O. Douglas, Earl Warren, William J.
Brennan, William H. Rehnquist och Antonin Scalia. Domstolen torde
allra bäst kunna karakteriseras, inte som nio domare som intimt arbetar
tillsammans, utan som nio små juristbyråer som samarbetar med varan¬
dra. Av stor betydelse i detta arbete är de skrivbiträden, law clerks, som
är knutna till varje domare personligen. Dessa är unga jurister som utför
rättsfallsforskning, skriver domsförslag, håller kontakt med övriga
domares clerks m.m. Processen inför Supreme Court är till största delen
skriftlig, men parterna har vanligtvis möjlighet att hålla kortare muntliga
pläderingar inför domstolen och därvidlag även svara på frågor m.m.233

Vad krävs då för att Supreme Court skall ta upp ett mål till saklig
prövning? Det finns två olika rättsmedel för att få en överprövning till
stånd i Supreme Court: appeal och petition for a writ of certiorari.
Appeal motsvarar det svenska överklagandet och det är obligatoriskt för
den högre instansen att pröva målet på nytt. Fall av certiorari liknar mer
en ansökan om prövningstillstånd, domstolen kan med ett visst skön

228 Annan sammansättning kan förekomma, men nio domare har varit gällande i över 100
år. Kongressen fastställde detta antal 1869 och fast försök har gjorts att utöka antalet
domare (främst Roosevelts s.k. court-packing 1937) har antalet förblivit detsamma. Vik¬
tigt att konstatera är att kongressen kan ändra domstolens sammansättning om så önskas.
22'' Här krävs bara enkel majoritet, Thomas konfirmerades 1991 t.ex. med röstsiffrorna 52-
48! Se Barnum s. 223.
230 Formellt har de sina platser så länge de uppför sig väl. Art. III i konstitutionen säger att
federala domare "hold their Offices during good Behaviour." I realiteten betyder detta att
de sitter på livstid. Det är inte alls ovanligt med domare i Supreme Court som suttit i 30 år
eller däromkring, t.ex. Black, Douglas (36 år!), Marshall och Brennan.
231 Som kuriosa kan nämnas att vare sig konstitutionen eller någon federal lag ställer några
som helst minimikrav på medlemmar av Supreme Court, inte ens en åldersgräns såsom för
Presidentämbetet (35 år), se Barnum s. 225 ff. Frånvaron av formella krav har dock inte
medfört att vem som helst kan komma i fråga för en domarplats i Supreme Court. Alla
som suttit i domstolen har t.ex. haft juridisk utbildning, trots att detta inte krävs.
232 Det tycks också vara vanligt i USA att en person byter karriär mellan domare, advokat
och andra tjänster eller politiska uppdrag.
233 Det kan omnämnas att det finns en tidsgräns på 30 minuter per part, se Barnum s. 75 f.
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avgöra om målet bör prövas ånyo eller ej.234 I praktiken avgör Supreme
Court själv om den vill ta upp ett fall till prövning eller ej. Domstolen har
vanligtvis full jurisdiktion i federala frågor.233 Förhållandet till delstatlig
lagstiftning är mer komplicerat. När det gäller First Amendment har
Supreme Court jurisdiktion över delstaterna. Detta följer av Fourteenth
Amendment. Där sägs att delstaterna inte får lagstifta på sådant sätt att de
rättigheter och immuniteter som medborgarskap i unionen medför
inskränks. De rättigheter som First Amendment ger medborgarna skall
enligt domstolen ses som sådana rättigheter och privilegier som Four¬
teenth Amendment hindrar staterna att inskränka till nackdel för unions¬

medborgare. Rätten att mötas, att diskutera politik, att skapa opinion
måste enligt domstolen ses som ett privilegium inneboende i det medbor¬
garskap som Fourteenth Amendment skyddar. Detta innebär i korthet att
Fourteenth Amendment skyddar yttrandefriheten såsom en med medbor¬
garskap i unionen förknippad rättighet. I sin tur har detta den viktiga följ¬
den att de federala domstolarna har juristdiktion i de fall där dylika
inskränkningar påstås ha skett.236

Supreme Courts chefsdomare sammanställer inför det kommande
verksamhetsåret en lista på mål som han eller hon anser vara värda att ta
upp till prövning. Till denna lista kan sedan de andra domarna göra till-
lägg.237 Därefter prövas slutgiltigt vilka mål som skall behandlas. Denna
prövning företar domstolen i sin helhet. För att domstolen skall behandla
ett mål krävs att fyra av de nio domarna, alltså en mindre än den majoritet

2,4
Reglerna om den högsta domstolens jurisdiktion finns i 28 U.S. C. A. §§ 1253 (obliga¬

torisk prövning), 1254 (prövning a certiorari av mål från federala Court of Appeals) och
1257 (prövning a certiorari av mål från delstatliga domstolar). Det finns endast ett fåtal
områden där det numera, efter en ändring 1988, är obligatoriskt för Supreme Court att ta
upp ett överklagat mål. Se Barnum s. 49 f.
235 Kongressen kan genom lag begränsa Supreme Courts jurisdiktion och har gjort så i ett
antal särfall, se Nowak/Rotunda, s. 36 ff. Domstolen saknar också jurisdiktion inom de
s.k. politiska frågorna, se 2.5.4.
236 Hague v. C/O, 307 U.S. s. 509 ff., 59 S.Ct. s. 961 ff. (1939). Det måste medges att detta
resonemang ter sig underligt mot bakgrund av Supreme Court tillbakavisande av privile¬
gium och immunitets- klausulen som grund för inkorporerande av Bill of rights i Four¬
teenth Amendment (se avsnitt 2.3.4). Som jag förstår saken måste man skilja diskussionen
om jurisdiktion, frågan vilka fall som de federala domstolarna är behöriga att ta upp, från
frågan om rättighetsregleringens ställning. Även om så görs kan man något förvånat kon¬
statera att Supreme Court till synes har dubbla standarder för avgörandet av jurisdiktion
och för frågan om inkorporering. Antagligen är detta en följd av prejudikatbundenheten.
Ett helt acceptabelt argument, såsom det baserat på privilgieklausulen i Fourteenth
Amendment, kan användas i frågan om jurisdiktion eftersom det inte förtar tidigare praxis
dess prejudikatvärde. Man är däremot bunden av de mål där samma argumentation avfär¬
dats i andra sammanhang, såsom frågan om Bill of rights ställning.
237 Barnum s. 51 f.
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som krävs för att avgöra målet i viss riktning, vill ta upp det till prövning.
Detta kallas the Rule ofFour. Är domstolen ej fullsutten räcker det dock
med tre av de närvarande, varför regelns namn kan sägas vara smått
missvisande. Domstolen tar årligen upp cirka 150 fall till full pröv¬
ning.238 Att få certiorari är inte en rättighet utan en fråga om en rättslig,
skönsmässig bedömning (judicial discretion) och kommer endast i fråga
när särskilda och viktiga skäl talar därför.239 En konsekvens av detta är
att domstolen inte behöver motivera sitt ställningstagande att inte ta upp
en fråga och att man därför inte kan dra några som helst slutsatser vad
avser prejudikatvärdet av dylika avgöranden.240

Vad som kanske främst kännetecknar Supreme Courts domar är det fli¬
tiga citerandet av tidigare avgöranden. Det är inte ovanligt att börja redan
på 1800-talet och arbeta sig fram till nutid, en process som kan ta några
sidor i anspråk.241 Det är naturligtvis prejudikatbundenheten som sätter
sina spår. Man talar i USA om stare decisis,242 dvs. läran om att domslu¬
tet (the holding) i ett avgörande är vägledande i andra mål där rättsliga

238 Domstolen prövar idag ca 5000 överklaganden, varav ca 250 tas upp men där endast ca
150 fall avgörs efter såväl skriftlig som muntlig framställan och med skriftlig dom, Barnum
s. 48, Feeley/Krislov, Constitutional Law s. 20.
239 Supreme Court Rules, Rule 10 (Jan: 1990) anger de skäl som kan beaktas (not control-
ling norfully measuring the courts discretion) vid beviljandet av certiorari.
240 Nowak/Rotunda s. 29.
241 Ett relativt typiskt exempel på detta skrivsätt utgörs av domskälen i Broadrick v. Okla¬
homa 413 U.S. s. 611 ff. (1973): "It has long been recognized that the First Amendment
needs breathing space and that statutes attempting to restrict or burden the exercise of First
Amendment rights must be narrowly drawn and represent a considered legislative judge-
ment that a particular mode of expression has to give way to other compelling needs of
society. Herndon v. Lowry, 301 U.S. 242, 258 (1937); Shelton v. Tucker, 364 U.S. 479,
488 (1960); Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. at 116-117. As a corollary, the Court
has altered its traditional rules of standing to permit - in the First Amendment area -

"attacks on overly broad statutes with no requirement that the person making the attack
demonstrate that his own conduct could not be regulated by a statute drawn with the requi-
site narrow specificity." Dombrowski v. Pfister, 380 U.S. at 486. Ligitants, therefore, are
permitted to challange a statute not because their own rights of free expression are viol-
ated, but because that the statute's very existence may cause others not before the court to
refrain from constitutionally protected speech or expression. Such claims of facial over-
breadth have been entertained in cases involving statutes which, by their terms, seek to
regulate "only spöken words". Gooding v. Wilson, 405 U.S. 518, 520 (1972). See Cohen v.
California 403 U.S. 15 (1971); Street v. New York, 394 U.S. 576 (1969); Brandeburg v.
Ohio, 395 U.S. 444 (1969), Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942).
[...] Facial overbreadth claims have also been entertained where statutes by their terms,
purport to regulate the time, place, and manner of expressive conduct, see Grayned v. City
of Rockford, supra, at 114-121; Cameron v. Johnson, 390 U.S., at 617-619; Zwickler v.
Koota, 389 U.S. 241, 249-250 (1967); Thornhill v. Alabama, 310 U.S. 88 (1940).".
242 Stare decisis et non quieta movere. Översätts ungefärligen med "att följa tidigare avgö¬
randen och inte ändra i det som fastslagits".
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frågor och fakta till övervägande del är liknande.243 Domslutet kan van¬
ligtvis summeras i en enda deklamatorisk mening. Allt annat i en dom är
att anse som sådant som sägs på vägen eller vid sidan av, s.k. obiter dicta
(eller enbart dicta). Det viktiga med denna distinktion är att det enligt
stare decisis-läran endast är domslutet som är bindande, inte vad som

sägs vid sidan av detta. Dicta är nu inte utan värde. Där anges skälen för
domslutet. Vidare kan rättsliga frågor som anknyter till, men inte precis
berör, den konkreta frågeställningen behandlas på ett sätt som ger upp¬
slag och inspiration till framtida avgöranden.

Domstolens domskäl (the Courts opinion) är vanligen författade av en
namngiven domare till vilken de andra domarna anslutit sig.244 Eventu¬
ella skiljaktiga meningar (dissenting opinion) eller särskilda yttranden
(concurring opinion) i anledning av domen anges därefter. Eftersom
majoritetens domskäl avfattas av en enskild domare kan det vid studiet
av rättspraxis vara av betydelse vem som skrivit domskälen och vem som
skrivit sig skiljaktig.245 Av särskild betydelse vid studiet av rättspraxis

243 Läran om stare decisis tillhör en av de mera omdebatterade inom amerikansk statsrätt.
Inte för att den i frågasätts som sådan utan till vilken grad domstolarna är bundna av tidi¬
gare avgöranden och då särskilt i vilken grad Supreme Court är bunden av sina egna avgö¬
randen. Formellt finns inget hinder mot att bryta mot ett eget prejudikat, s.k. overruling,
men domstolen gör ogärna detta. För ett tydligt exempel på den kraft som stare decisis
läran har på domstolens tänkande, se Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992),
som gällde huruvida domstolens hållning i abortfrågan skulle ändras. Majoriteten fann
där, trots att den i princip höll med om att staterna borde få förbjuda abort om de så öns¬
kade, att det inte framkommit tillräckligt starka skäl för att avvika från det vägledande
utslaget i samma fråga, Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 93 S.Ct. 705 (1973). Se även Peters,
Foolish Consistency, 105 Yale L.J. 2031 (1996).
244 Det händer att domen anges som per curiam, dvs. från domstolen som sådan. Man bör
vidare notera att Supreme Courts chefsdomare har en viktig roll att spela vid fördelningen
av mål på de olika domarna. Normalt håller domstolen en preliminär konferens om varje
mål där domarna "känner sig för" om vad de andra anser. En majoritetsmening brukar
utkristalliseras vid dessa sammanträden och om Chief Justice är med i denna majoritet så
är det han som fördelar skrivandet av domskälen till någon domare. Är han inte med i
majoriteten så är det den äldste medlemmen i majoriteten som avgör vem som skall skriva
domen. Se Barnum s. 76 f.
245 Man kan notera att domskälen och de olika skiljaktiga meningarna från Supreme Court
är skriva på mer personlig prosa än vad en svensk jurist är van vid när det gälles HD:s
alster. Kennedys särskilda yttrande i flaggbrännarfallet Texas v. Johnson 491 U.S. 397
(s. 421) (1989) är ett utmärkt exempel: "Our colleagues in dissent advance powerful argu¬
ments why respondent may be convicted for his expression, reminding us that among
those who will be dismayed by our holding will be some who have had the singular honor
of carrying the flag in battle. And I agree that the flag holds a lonely place of honor in an
age when absolutes are distrusted and simple truths are burdend by unneeded apologetics.
With all respect to those views, I do not believe the Constitution gives us the right to rule
as the dissenting Members of the Court urge, however painful that judment is to announce.
Though symbols often are what we ourselfs make of them, the flag is constant in expressing
beliefs Americans share, beliefs in law and peace and that freedom which sustains the human
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från Supreme Court är den vikt som läggs vid skiljaktiga meningar och
särskilda yttranden. I vissa fall kan det förekomma att de flesta av de del¬
tagande domarna önskar ge sin bild av hur den rättsliga frågan lösts eller
borde ha lösts.246 Detta förhållande kan göra det utomordentligt svårt för
betraktaren att avgöra vilken eller vilka argument som är de verkligt
bärande, dvs. vilka som kommer att forma framtida praxis. I vissa fall
finns t.ex. inte en majoritetsmening med avseende på domskälen utan
endast enighet om domslutet.247 Inte sällan kan dessutom en väl motive¬
rad skiljaktig mening komma att över tid bli accepterad som majoritets¬
mening i kraft av sina övertygande argument och p.g.a. förändringar i
domstolens sammansättning.24X

2.5.3 Normprövning -judicial review
Det amerikanska normprövningsinstitutet kallas judicial review. Det är
den behörighet eller kompetens (och skyldighet) som domstolarna har att
ogiltigförklara författningar med hänvisning till konstitutionen. Stora
delar av amerikansk konstitutionell rätt kretsar kring judicial review.
Nästan alla frågor av betydelse inom konstitutionell rätt har varit föremål
för domstolarnas prövning. I detta avsnitt skall endast det grundläggande
rättsfall som fastslog de amerikanska domstolarnas kompetens att avgöra
frågor av konstitutionell art behandlas samt några mindre följdfrågor
kring denna prövningsrätt.

Efter att den amerikanska konstitutionen trätt i kraft var det ingalunda
klart att dokumentet skulle ha den genomslagskraft och betydelse för
samhällslivet som det har fått idag. Det fanns delade meningar om

Supreme Courts möjligheter att påverka de andra delarna av konstitutio¬
nens institutioner; kongressen och presidenten. I Marbury v. Madison246

spirit. The case here today forces recognition of the costs to which those beliefs commit
us. It is poignant but fundamental that the flag protects those who hold it in contempt."
246 Se t.ex. de på sin tid mycket uppmärksammade fallen om dödsstraffets konstitutionella
ställning visavi förbudet i Eighth Amendment mot cruel and unusual punishment, Furman
v. Georgia 408 U.S. 238 (1972) och Woodson v. N. Carolina, 428 U.S. 280 (1976), där alla
nio domare skrev ett eget yttrande.
247 1 vissa fall finns det skiftande majoriteter inom ramen för samma fall, där man i en fråga
kunnat samla en majoritet och i en annan fråga en annan, se t.ex. Planned Parenthood v
Casey, 505 U.S. 833 (1992) som illusterar detta väl.
24XSe t.ex. Holmes clear and present danger - lära som under nästan tjugo års tid var
minoritetsuppfattning intill dess den lyckades samla en majoritet, se avsnitt 4.4.
2495 U.S. (1 Cranch) 137 (1803).
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från 1803 slog domstolen fast att konstitutionen var gällande rätt och att
den skulle tillämpas av domstolarna före lägre rätt om en regelkonflikt
uppstod.250

Man kan säga att Supreme Court tog sig rätten att pröva de norm¬

givande organens verksamhet, utan uttryckligt stöd i konstitutionen. Dom¬
stolen har dock utvecklat en rad begränsande faktorer för utövandet av
denna normprövning. Supreme Court normprövning omfattar för det för¬
sta endast riktiga fall, s.k. cases offlesh and blood. Det måste alltså vara
fall där det finns en reell konflikt mellan parterna.251 Staten kan av detta
skäl t.ex. inte vara part i mål där den klagande och staten har samma
intressen.252 Domstolen ger av samma skäl inte heller förhandsbesked till
lägre instanser eller yttranden i förväg över föreslagen lagstiftning.253
Endast frågor som konkret rör två parter kan prövas av domstolen.254

250Fallet gällde Marburys utnämning till fredsdomare, en utnämning som aldrig verkställ¬
des. Han förde därför talan mot den ansvarige minstern, Madison. Chief Justice Marshall
fann att den avgörande frågan var om den lag som gav domstolen jurisdiktion var förenlig
med konstitutionen och besvarade den frågan nekande. Lagen kunde därför inte tillämpas
och Marshall fann att domstolen saknade jurisdiktion och avvisade ärendet. Slutsatsen för
lagprövningens del var att konstitutionen var en bindande lag och att domstolarna var de
institutioner vars uppgift och skyldighet det var att slutgiltigt uttolka landets lagar. Se 5
U.S. (1 Cranch) s. 176 f. Referatet är mycket svårtolkat, den bästa beskrivningen har jag
funnit i LaRue, Consitutional Law as Fiction s. 42 ff. Se även Nergelius s. 398 f.
251 Jfr Art. 111 sec. 2. där det talas om "Cases" och "Controversies" som avgränsande för
domsmakten.

252Muskrat v. U.S., 219 U.S. 346, 31 S.Ct. 250(1911).
253 Förslag i form av brev till presidenten har dock förekommit, särskilt under republikens
tidiga år. Se även Nowak/Rotunda s. 54 ff. och Nergelius s. 384 ff.
254 Det finns ytterligare begränsningar i Supreme Courts villighet att pröva fall. t.ex. kan
fall avvisas p.g.a. otjänlighet s.k. mootness. Även här gör dock domstolen undantag.
Främst gäller detta fall som kan upprepas ett flertal gånger men alltid undgår prövning,
särskilt då beslut med kort verkningstid (t.ex. kortvariga fängelsestraff). Även när det gäl¬
ler fundamentala rättigheter kan mootness genombrytas, t.ex. hade prövningen av abort¬
förbuden aldrig kunnat utföras vid en strikt tillämpning av mootness-läran då klaganden
sedan länge nedkommit med barnet vid den tidpunkten då Supreme Court fått upp fallet,
se Roe v Wade, 410 U.S. 113 (s. 125), 93 S.Ct. 705 (s. 712 f.) (1973). Tillämpningen av
mootness kan därför ses som en logisk följd av kravet på riktiga konflikter, men även som
ett uttryck för domstolens självpåtagna återhållsamhet, self-restraint. Denna hållning kan
luckras upp i frågor om fundamentala rättigheter, se Nowak/Rotunda, s. 60 f. Jfr Arizo-
nans for Official English v. Arizona, U.S. , (No. 95-974, 97-03-03) (1997) där dom¬
stolen i ett fall gällande yttrandefrihet inte medgav prövning p.g.a. mootness. Klaganden
hade bytt anställning och berördes inte längre av den reglering som i frågasattes. En mot¬
sats till mootness är s.k. ripeness, dvs. kravet på att en konflikt skall vara aktuell, mogen,
innan Supreme Court tar upp den. Praxis på detta område är mycket svåröverskålig, se
t.ex. United Public Workers v. MitcheU, 330 U.S. 75, 67 S.Ct. 556 (1947) och Cramp v.
Board of Public Instruction, 368 U.S. 278, 82 S.Ct. 275 (1961). Slutsatsen tycks vara att
rent hypotetiska farhågor om framtida kränkningar eller ingrepp normalt inte övertygar
domstolen om att fallet bör tas upp.
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Överhuvudtaget utövar domstolen vanligtvis en viss avhållsamhet,
judicial self-restraint, när det gäller normprövning. Detta innebär att man
söker avgöra uppkomna tvister på andra grunder än konstitutionella om
så är möjligt.255 Denna återhållsamhet gäller dock primärt visavi lagstift¬
ning på det ekonomiska och sociala området. I fråga om det som domsto¬
len uppfattar som fundamentala konstitutionella värden är respekten för
de folkvalda betydligt mindre.256 I vissa frågor har domstolen ansett sig
sakna rätt att utöva normprövning, enligt den s.k. political question-dok¬
trinen.257 Dessa frågor ligger utanför domstolens jurisdiktion och kan
inte tas upp oberoende av faktiska omständigheter. Till detta återkommer
jag nedan.

När det gäller frågan om talerätt, standing, gäller som huvudregel att
klaganden måste vara personligt berörd för att få föra talan inför
Supreme Court.25* Talerättsreglerna i amerikansk rätt är alltför inveck¬
lade för att ens kortfattat kunna beröras här.2VJ När det gäller fall rörande
First Amendment kan dock sägas att domstolen vanligen varit generös.
Yttrandefrihetens fundamentala betydelse för såväl enskilda som för
samhället i sin helhet har fått Supreme Court att lätta på kravet att den
klagande skall vara personligen berörd. Det räcker därför ibland med att
någon kan drabbas negativt av en rättsregel, även om detta inte är fallet

255 Nowak/Rotunda, s. 88 f. Denna hållning kan sägas stödja sig på såväl auktoritets- som
sakskäl. I Marbury uttalar Chief Justice Marshall att normprövning är en motvilligt utövad
kompentens, endast tillämpad för att domstolarna måste avgöra mål i enlighet med konsti¬
tutionen. Mer pragmatiska skäl finns också, såsom hänsyn till den demokratiska majorite¬
ten. Utövas normprövningen mycket ofta undergrävs domstolarnas legitimitet med en
förtroendekris mellan folkvalda och domare som följd. En konflikt som domarna svårligen
kan vinna i längden. Den s.k. abstention-doktrinen är ett kompletment till denna allmänna
avhållsamhetsregel. Den berör dock endast det fallet att federala domstolar avstår från att
utöva jurisdiktion över delstatlig lag i fall där en konstitutionell fråga är beroende av tolk¬
ningen av en delstatslag och denna tolkning är föremål för skiljaktliga meningar. Det
ledande fallet är Railroad Commission v. Pullman Co., 312 U.S. 496, 61 S.Ct. 643 (1941).
Det avgörande är att den delstatliga regeln skall vara oklar, den federala domstolen kan
inte avstå jurisdiktion om delstatsregeln är otvetydlig, se Nowak/Rotunda, s. 95 ff.,
Bickel, The Least Dangerous Branch s. 125 f., jfr Nergelius s. 390 not 129.
^Nowak/Rotunda s. 574.
2,7 Se Nowak/Rotunda s. 104 f., Nergelius s. 391 f. och avsnitt 2.5.4.
258 Nowak/Rotunda s. 75 f.
259 "Generalizations about standing to sue are largely worthless as such,", Douglas i Asso¬
ciation of Data Processing Service Organization Inc. v. Camp, 397 U.S. 150 (s. 151), 90
S.Ct. 827 (s. 829) (1970).
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med den klagande.260 Detta är särskilt tydligt i fall gällande overbreadth
och vagueness,261

Om Supreme Court i ett fall finner en rättsregel stridande mot konsti¬
tutionen så förklarar man regeln i fråga strida mot konstitutionen och
undanröjer de beslut som fattas med stöd av bestämmelsen. Någon for¬
mell ogilighetsförklaring eller liknande förekommer ej. Läran om stare
decisis medför dock att lägre instans inte heller kan tillämpa den under¬
kända regeln, varför den i praktiken kan sägas vara ogiltig.262

2.5.4 Juridik och politik
Domstolarnas politiska roll har varit mycket uppmärksammad i USA.
Med en så mäktig domstol som Supreme Court har intresset naturligt
kommit att fokuseras på om dess avgöranden skall ses som "ren" juridik
eller som förklädd politik. Frågan om vad domstolarna egentligen får
besluta om inom ramen för judicial review besvaras av den s.k. political

260"[•••] the Court has altered its traditional rules of standing to permit - in the First
Amendment area - "attacks on overly broad statutes with no requirement that the person
making the attack demonstrate that his own conduct could not be regulated by a statute
drawn with the requisite narrow specificity." Ligitants, therefore, are permitted to chal-
lange a statute not because their own rights of free expression are violated, but because
that the statute's very existence may cause others not before the court to refrain from con-
stitutionally protected speech or expression."se Broadrick v. Oklahoma 413 U.S. s. 611 ff.,
se även Sectretary of State v. Joseph H Munson Co., Inc., 467 U.S. 947 (s. 956), 104 S.Ct.
2839 (s. 2847) (1984). Supreme Court har också i andra fall rörande fundamentala rättig¬
heter tillämpat standing-reglerna generöst, se t.ex. fall om Fourteenth Amendment och
rasdiskriminering, t.ex. Barrows v. Jacksson, 346 U.S. 249, 73 S.Ct. 1031 (1953) där något
liknande tysk rätts Drittwirkung kan skönjas.
261 Se avsnitt 2.3.6.
262 Nergelius s. 393. En intressant frågan i sammanhanget är vad som gäller för avgöranden
där domstolen utnyttjat sin rättsskapande (rättsutvecklande) kompetens visavi liknande
fall där talan väckts men som ännu inte avgjorts. Har domstolens avgöranden (retroaktiv)
inverkan också på dessa? Frågan har besvarats jakande. De skall således bedömas enligt
den "nya" regel som domstolen funnit gälla, trots att denna inte "fanns" vid processens
början; detta gäller t.o.m. i brott- och skattemål, se James B. Beam Distilling Co. v. Geor¬
gia, 501 U.S. 529 (1991), Griffith v. Kentucky, 479 U.S. 314 (1987), U.S. v. Johnson, 457
U.S. 537 (1982), Linkletterv. Walker, 381 U.S. 618 (1965).
263 Bickels bok The Least Dangerous Branch bär undertiteln The Supreme Court at the Bar
of Politics och kan sägas utgöra en av de centrala arbeten där domstolens politiska roll och
inflytande analyseras. För en närmare redogörelse av debatten kring normprövningens
legitimitet, se Nergelius s. 465 ff. Se även Barnum The Supreme Court and American
democracy, McKeever, Raw Judicial Power? och Marshall, Public Opinion and the
Supreme Court för utvärderingar av domstolens politiska inflytande, betydelse och funk¬
tion. I Romer v. Evans 116 S.Ct. 1620 (1996) avslutar Scalia sin skarpa dissens med föl¬
jande, för denna fråga, illustrativa ord: "Striking [Amendment 2] down is an act, not of
judicial judgment, but of political will. 1 dissent."

81



t/w^hon-doktrinen.264 Mera precis borde man kanske i stället tala om

icke-rättsliga frågor och därför om doktrinen om nonjusticiability. Exakt
vad som domstolarna inte får lägga sig i är oklart men det finns rättsfall
som anger ganska tydliga gränser för deras inflytande.

Först och främst står det klart att domstolarna i princip inte har något
att göra med frågor om utrikespolitik, nationell säkerhet, makten att för¬
klara och utkämpa krig samt proceduren för hur konstitutionen får nya
tillägg. Dessa områden utgör den hårda kärnan av politiska frågor som
står utanför judicial review.2'"5 Därefter kommer dock flera områden som

visserligen innehåller ett tydliga inslag av politik men som Supreme
Court ändå funnit vara inom ramen för dess normprövningsmakt. I Baker
v. CarrM föreskrev domstolen en omdragning av vissa valkretsar med
hänvisning till att dessa gav ett missvisande valresultat och i praktiken
berövade väljarna den fundamentala basen för demokratin; en man, en
röst. Avgörandet är särskilt intressant eftersom domstolen försöker
beskriva de faktorer som avgör om en fråga är "icke-rättslig". Det avgö¬
rande, säger domstolen, är att political question-doktrinen i slutänden
handlar om maktdelning, separation of powers. Av detta följer att en
icke-rättslig fråga föreligger i de fall konstitutionen uttryckligen gett
makten åt en annan del av statsmakten. I fall där det saknas rättsliga stan¬
darder, eller möjligheter att finna sådana, är det också fråga om icke¬
rättsliga problem. Även fall där frågan är omöjlig att avgöra utan ett före¬
gående ställningstagande av klart icke-rättslig natur och fall där domsto¬
lens avgörande skulle visa bristande respekt för andra grenar av stats¬
makten faller inom denna grupp. Till sist omfattas också fall där stats¬
makten kunde framstå splittrad till följd av oförenliga beslut av olika
grenar av densamma.267

Ett exempel på gränslandet mellan de icke-rättsliga frågorna och de
klart juridiska utgörs av U.S. V. Nixon,26X Åklagaren i den s.k. Watergate-
affären utkrävde där visst bevismaterial från regeringen. Presidenten sva¬
rade med att hävda att den exekutiva delen av statsmakten var skyddad
från sådana krav p.g.a. dess politiska karaktär. Det var dessutom fråga
om en tvist mellan två organ på olika nivå inom samma del av statsappa¬
raten, den exekutiva. Presidenten menade att en lägre del av den exeku¬
tiva statsmakten inte kunde förplikta en högre del något. Presidentens

264 Nowak/Rotunda s. 104 f., Nergelius, s. 391 f.
265 Nowak/Rotunda s. 108 ff. Det vägledande fallet är Luther v. Borden, 48 U.S. (7 How.) 1
(1849).
266 369 U.S. 186, 82 S.Ct. 691 (1962).
267 Bakers. 217.
268 4 1 8 U.S. 683, 94 S.Ct. 3090 (1974).
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argument avvisades av en enig Supreme Court som slog fast att den exe¬
kutiva statsmaktens privilegier vid bevissäkring fastställdes av domstol
och inte av den exekutiva makten själv.269

Det finns dock ett viktigt undantag från doktrinen om politiska frågor,
ett undantag som rör själva grundfrågan här. I de fall som har anknytning
till Bill of Rights använder domstolen sällan detta sätt att undvika att ta
ställning. De funktionella sakskäl som ligger bakom doktrinen anses inte
väga lika tungt när de konfronteras med fundamentala individuella rättig¬
heter.270 Det är samma resonemang som gör judicial self-restraint till
mindre användbart inom rättighetsområdet. Detta innebär att frågor kring
First Amendment endast undantagsvis kan undvikas genom att påstå att
de är politiska frågor.

När det gäller frågan om domstolens politiska roll kan sammantaget
sägas att den inte skall överdrivas eller i vart fall inte sättas i ett alltför
starkt motsatsförhållande till den reprensentativa demokratin. Det har
visats att Supreme Court oftast avgör frågor på ett sätt som ligger nära
hur majoriteten av det amerikanska folket anser att de skall avgöras.271
Särskilt kan framhållas att det finns demokratiska kontrollinstrument
över domstolen, att valproceduren ger demokratiska krafter inflytande
över domstolens sammansättning, att konstitutionen innehåller regler till
skydd för minoriteter som domstolen upprätthåller samt att Supreme
Court inte utövar sin makt att "övertrumfa" majoritetsviljan särskilt
ofta.272

2.6 Grundlagstolkning i Tyskland

2.6.1 Inledning
Det har länge förts en intensiv debatt i Tyskland om den roll som tolk¬
ningen av författningen spelar och bör spela i utformandet av gällande
statsrätt. Diskussionen har främst kretsat kring frågan om grundlagen
skall tolkas på samma sätt som vanlig lag eller om den skall tolkas exten-

269Nixon s. 703 ff., särskilt s. 706 f.

27(lScharpf, Judicial Review and the Political Question, 75 Yale L.J. 517 (s. 584) (1966).
271 Barnum s. 276 ff., Marshall s. 68 ff.
272 Barnum s. 312. Barnum anger (s. 92) att domstolen mellan 1803-1988 förklarade 130
federala lagar och 1 058 delstatsbestämmelser stridande mot konstitutionen. När det gäller
delstatsbestämmelser kan sägas att dessa ofta inte var representativa för landet som helhet,
varför det "demokratiskt" bör fästas störst vikt vid underkännandet av federala bestäm¬
melser.
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sivt, restriktivt, historiskt eller teleologiskt. För det första måste dock
påpekas att tolkning inte alltid är nödvändig. Det behövs naturligtvis
ingen tolkning där inget tvivel råder om betydelsen av ett författnings¬
stadgande.273 Inte heller utgör varje förverkligande av författningen en

tolkning av densamma. Detta gäller särskilt sådana "vardagliga" frågor
som när parlamentet väljs eller på det sätt vilket lagar offentliggörs.
Endast då säregna situationer dyker upp, då bedömning och värdering av

lagtexten träder i förgrunden för rättstillämpningen är det aktuellt att
pröva olika tolkningsgrepp.

Tolkningsuppgiften kan beskrivas som att med hjälp av ett rationellt
och kontrollerbart tillvägagångssätt finna meningen med ett stadgande
och på detta sätt tydliggöra rättsläget och främja förutsebarheten. Om
detta råder knappast någon egentlig oenighet. Snarare handlar stridsfrå¬
gorna om vad som kan anses vara ett rationellt tillvägagångssätt och vad
det betyder att ha funnit den riktiga meningen med ett lagstadgande. Man
kan här urskilja en utveckling över tid, där en (i huvudsak) äldre skola
har ett mer statiskt synsätt på tolkningsuppgiften. Denna uppfattning
kallas här för den traditionella tolkningsläran. En modernare uppfattning
betonar det dynamiska i tolkningen av lagtext. Denna sammanfattas här
som kritik mot den traditionella läran. Kärnfrågan har alltså varit om för¬
fattningen skall uppfattas som statisk eller föränderlig.274

2.6.2 Den traditionella tolkningsläran
Forsthoff kan få representera det första av dessa perspektiv.275 Han beto¬
nar i en artikel från 1959 författningens stabiliserande effekt på samhälls¬
livet och den statiska karaktär som tillämpningen av författningen däri¬
genom har. Han vill begränsa tolkningen till de klassiska tolkningsgrepp
som vanlig lagtolkning omfattar. Forsthoffs uppfattning har i den delen
udden riktad mot de ansatser till topisk tolkning som följde på Viehwegs
"återupptäckt" av den artistoteliska topiken.27'1 Forsthoff betonar riskerna
med att låta enskilda domare tolka författningen efter egna värderingar
och ge den nytt innehåll från domare till domare och från tid till annan.
Rättsstaten skulle genom domarnas subjektiva medverkan i bestämmandet

271 BVerfGE 1 263 (s. 264).
274 Dreier, Zur Problematik und Situation der verfassungsinterpretation, i Dreier/Schweg-
mann, Probleme der Verfassungsinterpretation s. 23 ff., Larenz, Methodenlehre der
Rechtwissenschaft s. 360.
275 Forsthoff, Die Umbildung des Verfassungsgesetzes, i Dreier/Schwegmann s. 51 ff.
276 Se Viehweg, Topics and Law (Topik und Jurisprudenz, 1953).
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av gällande rätt kunna förvandlas till en juriststat, med fara för hela
demokratin.

Den traditionella tolkningsskolan utgångspunkt är att söka efter det
objektiva ändamålet (den objektiven Willen der Norm) eller det subjek¬
tiva syftet (den subjektiven Willen des Normgebers) med en regel.277 I
sökandet efter denna vilja fästs särskild uppmärksamhet på stadgandets
ordalydelse, dess tillkomsthistoria, dess systematiska sammanhang,
regelns historiska sammanhang, dess syfte och ändamål. Dessa element
återkommer inom all tysk tolkningslära och kan nog betraktas som den
förhärskande läran om hur tolkning går till.278 Metoden är helt oberoende
av det faktiskt föreliggande problemet, det som utlöst själva tolkningen. 1
teorin är den därför ett objektivt sätt att närma sig tolkningen. Med detta
avses att tolkningsresultatet inte beror på uttolkarens läggning eller per¬
sonlighet, utan på det samvetsgranna användandet av generellt godtag¬
bara tolkningsgrepp. På detta sätt kan man hävda att den traditionella
tolkningsläran uppfyller grundläggande krav på vetenskaplighet (objekti¬
vitet) och rättssäkerhet (förutsebarhet). Den traditionella tolkningslärans
ståndpunkt är att när regelns innehåll väl fastställts jämförs detta med de
konkreta sakförhållanden som råder i det föreliggande fallet. Genom när¬
mast syllogisk slutledning, en subsumtion, ger denna jämförelse ett
materiellt riktigt avgörande.

Detta traditionella synsätt på tolkningsuppgiften gör alltså anspråk på
att kunna abstrahera fram en objektiv eller subjektiv vilja med hjälp av
särskilda, objektiviserade metoder. Metoderna för tolkning har i sig inget
att göra med det konkreta problemets konfiguration, men ger, efter att ha
jämförts med de faktiska sakförhållandena, en objektiv och säker kun¬
skap om regelns tillämpning och mening. BVerfG kom tidigt att accep¬
tera den traditionella tolkningsläran och dess grunder. Domstolen har i
valet mellan en subjektiv och en objektiv metod valt det senare, dock inte
helt reservationslöst.279 De s.k. tolkningselement som BVerfG fäst sär¬
skilt vikt vid är de grammatiska, de systematiska, de teleologiska och de
historiska.280

Dessa tolkningselement kompletterar och fyller ut varandra. Från en
regels meningssammanhang eller tillkomsthistoria kan man med hjälp av
ordalydelsen sluta sig till regelns ändamål eller ordens exakta betydelse.

277 Dessa begrepp torde väl svara mot de i svensk tolkningslära använda begreppen objek¬
tiv (teleologisk) lagtolkningsmetod - inriktad på stadgandets ändamål - och subjektiv
(förarbetskoncentrerad) lagtolkningsmetod - inriktad på dess syfte.
278 Larenz s. 320 ff. För tysk skatterätts del, se Kellgren, Mål och metoder vid tolkningen
av skattelag s. 125 ff.
279 BVerfGE / 299 (s. 312), 62 1 (s. 45).
280 BVerfGE 11 126 (s. 130).
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Det skall poängteras att de olika tolkningselementen mycket väl kan
användas i varierande utsträckning beroende på det konkreta tolknings¬
problemet. Ibland ger t.ex. inte en tolkning av ordalydelsen något resultat
alls och ibland kan man inte utifrån tillkomsthistoria m.m. få någon klar¬
het om intentionerna bakom ett stadgande. I dessa fall måste man
använda de tolkningselement som ger resultat medan de andra får stå till¬
baka. Den traditionella tolkningsläran är i denna mening inte så stelbent
som dess värsta kritiker ibland vill göra gällande.

2.6.3 Kritik av den traditionella tolkningsläran
För en annan och mer dynamisk syn på författningstolkning står bl.a.
Häberle.I en artikel från 1974 skriver han att författningen inte är en
för alla tider bestämd norm. I stället betonar han den öppna process som
utmärker förfättningsrätten. I denna process är författningsdomstolen
ledande genom sin praxis. BVerfG kan genom sina avgöranden sägas
forma författningsrättens utveckling i enlighet med tidens krav. De klas¬
siska tolkningsmetoderna är inte helt utmönstrade enligt Häberle. De kan
liknas vid ringar på stammen av de levande författningen. Genom
utvecklingen ändras dessa med nya lager av perspektiv och tolkningsele¬
ment. Detta medför enligt Häberle bl.a. att den historiska tolkningen får
allt mindre betydelse och därigenom förlorar en del av sin legitimitet.2X2
Användningen och förverkligandet av författningen genom domstolens
praxis är en fortgående process där tolkningsgreppen är de faktorer
genom vilka normer ges nytt, till samtiden anpassat, innehåll.

Även Hesse bygger sin kritik på liknande synpunkter som Häberle, men
för kritiken längre. Han angriper den traditionella tolkningsläran på i prin¬
cip två olika sätt, med ett teoretiskt och ett praktiskt argument. Dels vill
Hesse förkasta dess grundföreställningar och dels påstår han att den inte
används på det sätt som hävdas av lärans företrädare, BVerfG inbegripet.

Hesse påpekar till att börja med den rent vetenskapliga/empiriska bris¬
ten i att hålla fast vid en uppfattning som förutsätter en vilja av något slag
(objektiv eller subjektiv) som preexisterande själva tolkningstillfället. En
sådan vilja kan helt enkelt inte finnas.283 Detta beror på det orimliga i att
tillskriva den månghövdade lagstiftarinstansen en enhetlig vilja och bort¬
seendet från att lagarna de facto utformas av enskilda individer, vars
eventuella viljor i och för sig kan spåras i lagarna. Vidare kritiserar Hesse

281 Häberle, Zeit und Verfassung, i Dreier/Schwegmann s. 293 ff.
282 Häberle s. 311.
282 Hesse s. 22 där han argumenterar för att denna traditionella syn härstammar från pandekt-
rättens dagar.
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också det än orimligare antagandet att en norm, en av människor skapad
teknikalitet, skulle ha ett eget liv, ehuru fiktivt, och en egen vilja eller ett
högre ändamål än det som förespeglat den som utformat regeln. Normer
kan, enligt Hesse, inte vilja något.

I det andra ledet av kritiken menar Hesse att BVerfG dessutom använ¬

der de traditionella tolkningselementen på ett inkonsistent sätt. Ibland
låter domstolen ordalydelsen bilda ram för hur långt tolkningen av en
regel kan tas,284 andra gånger låter domstolen ordalydelsen helt träda till¬
baka när detta krävs för att nå meningsfull rättstillämpning285 eller när
detta bättre återspeglar författningens värderingar.286 Någon enstaka
gång har BVerfG till och med helt avvikit från ordalydelsen och tolkat
lagen fritt från denna.287 Detta visar, enligt Hesse, att de olika tolknings¬
elementen inte får stöd i BVerfG:s praxis, trots att domstolen uttryckli¬
gen bekännt sig till dessa.

Hesse framhåller för egen del att en mångfald av olika synpunkter
(inte bara de klassiska tolkningselementen) framträder vid tolkningstill¬
fället och att existensen av fasta, objektiva regler för användandet av
dessa synpunkter bara kan erkännas i begränsad utsträckning. Han anser
inte att denna uppfattning är ett tecken på en inkorrekt juridisk metod,
utan endast att någon allmän (i betydelsen alltid giltig) regel för tolk¬
ningsförfarandet inte existerar. När man finner att domstolarna ofta utför
sak- och problembunden tolkning är detta ingen tillfällighet, utan uttryck
för, och en följd av, den traditionella tolkningslärans begränsningar.
Hesse framhåller nödvändigheten av att inte låta ett stelt förfarande pos¬
tulera vad som skall och inte skall beaktas vid tolkningen. Det är de verk¬
liga verkningarna, möjligheterna och gränserna för författningstolkning
som måste beaktas.288

Författningstolkning blir utifrån detta perspektiv intimt förknippat
med konkretisering. När författningen inte är entydig skall betydelsen av
densamma bestämmas med hänsyn till den verklighet som omger nor¬
men.289 I denna mening är juridisk tolkning av skapande karaktär, inne¬
hållet i de tolkade normerna fulländas först genom tolkningen. Detta ska¬
pande är dock inte helt fritt, det som tolkats fram förblir bundet till normen.

284 BVerfGE 8 38 (s. 41).
285 BVerfGE 9 89 (s. 104 f.).
286 BVerfGE 8 210 (s. 221).
287 BVerfGE 2 347 (s. 374 f.).
288 Hesse s. 24.
289 Hesse framhåller att varje författningsnorm måste förstås utifrån en viss verklighet,
konkreta omständigheter. Som exempel ger han författningens egendomsskydd, Art. 14,
som inte kan tolkas till ett reellt innehåll utan insikt i vilken ekonomisk och social roll

egendom har i den moderna välfärdsstaten, s. 17 f.
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Konkretisering förutsätter därför en förståelse av den norm som skall
konkretiseras. En följd av detta är att det inte går att särskilja själva
lösandet av ett konkret problem från tolkarens "förförståelse" av den
aktuella normen. Uttolkaren förstår innehållet i en oklar norm utifrån en

"förförståelse" med utgångspunkt i de vägar som ordalydelsen leder tan¬
ken, i de allmänna kunskaper han besitter och i den första uppfattning
han fått av problematiken. Detta ger vissa förväntningar och gör det möj¬
ligt att komma fram till ett första utkast till lösning av problematiken.
Utkastet tillåter sedan ett djupare penetrerande av tillförlitligheten, kor¬
rektheten och kontrollerbarheten av denna preliminära lösning. Resultatet
är ett ständigt närmande till "saken" vid varje reviderat utkast tills en
övertygande tolkning kan fastställas.290

Hesse anser att författningen inte utgör ett slutet och enhetligt system,
vare sig logiskt-axiomatiskt eller värdehierarkiskt.291 Själva processen att
konkretisera normer måste kunna spegla detta förhållande. Tolkningen
bör därför företas på ett "topiskt" sätt, dvs. förfarandet måste finna de
viktigaste synpunkterna och kunna bevisa dessas relevans för problema¬
tiken. På detta sätt kan domen grundas i en klar uppfattning av problema¬
tiken och på ett övertygande resonemang. Hesse framhåller att inte varje
synpunkt är beaktansvärd. Endast sådana synpunkter som är relevanta,
dvs. problemanknutna, skall beaktas.292 1 denna mening är Hesses synsätt
normativt bundet.292 Genom den normanknutna problemformuleringen
utesluts sakfrämmande synsätt. 1 konkretiseringen av vad en vag eller
betydelsemässigt oklart utformad norm egentligen har för mening i rela¬
tion till ett praktiskt problem är de klassiska tolkningselementen åter till
nytta. Med hjälp av grammatiska, historiska, systematiska och teleolo-
giska tolkningsgrepp kan konkretseringselement hittas. Att konkretisera
normen är alltså att ställa den i relation till verkligheten och i denna pro¬
cess är de olika tolkningselementen vägvisare.

Hesse menar att ett sådant tolkningsförfarande är anpassat till författ-

21,11 Hesse bygger hela detta sitt resonemang på Gadamer, se s. 24 not 23. För en redogö¬
relse av dennes tankar se avsnitt 6.2. Hesse medger att det inte är lätt att för sig själv klar¬
göra innehållet i den förförståelse som föregår tolkningen. Att medvetandegöra sig om
dess existens och att begrunda dess betydelse menar han dock vara grundläggande för all
lagtolkning. På så sätt kan man avskärma sig från hugskottens godtycke och vanetänkan¬
dets inskränkningar och rikta blicken på "saken i sig". Det finns, enligt Hesse, inte någon
författningstolkning oavhängig av konkreta problem. Ett angripande av problemet förut¬
sätter ett "förstående" och är på detta sätt avhängigt av tolkarens "förförståelse" som i sin
tur beror på den författningsteoretiska grund tolkaren gjort till sin. Författningsteori tjänar
på detta sätt såväl norm- som problemförståelse. Se Hesse s. 25 ff.
291 Hesse s. 25, Stern, Sinn und Form der Grundrechte, § 109 HdBStR V s. 65.
21,2 Hesse s. 26.
293 Hesse menar att han därför skiljer sig från "ren" topik av t.ex. Viehwegs typ.
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ningens egenart. Det är ett problembaserat förfarande, normativt följsamt
och begränsat topiskt (i den meningen att det erkänner och beaktar bety¬
delsen av förförståelsen men fortfarande är normbundet i förhållande till
relevanta synpunkter). Det är vidare produktivt, rationellt grundat och
ger kontrollerbara resultat. Hesse trycker på att beviskrav såsom de inom
naturkunskapen inte kan ställas på de resultat som uppnås med ett sådant
förfarande. Föreställningen att så skulle vara fallet för någon metod eller
teknik att lösa juridiska problem torde vara en fiktion. Uppfattningen om
en absolut sanning eller en objektiv riktighet ersätts i genom förfarande
med en relativ riktighet, som klart förtäljer sina begränsningar. Inom
dessa begränsningar ger förfarandet dock möjlighet till insyn, rationell
argumentation och viss förutsebarhet. Med detta anser Hesse mycket
vara vunnet, inte minst i form av juridisk uppriktighet, men också, och
kanske främst, avseende rättssäkerheten.294

2.6.4 Syntes av tolkningslärorna
Det läge som tysk tolkningslära idag befinner sig i kan kanske beskrivas
i det hegelianska schema som rubriken antyder. Efter en tid av mycket
hårt kritik, främst mot BVerfG:s tolkningsmetoder, har den värsta oenig¬
heten klingat av och det har blivit möjligt att analysera var debatten fört
läran om författningstolkning.

Larenz har kommenterat de motstående synsätten med att bejaka
Forsthoffs rädsla för en upplösning av den juridiska tolkningen. Han
menar dock inte att inflytandet från (de övriga) samhällsvetenskaperna är
att lasta för denna utveckling, utan snarare flykten från metod till topiska
ansatser.21^ Han konstaterar vidare att det finns mycket att säga också för
den dynamiska uppfattningen. Tolkningen spelar en viktig roll i anpas¬
sandet av författningsnormena till samtiden. Dock framhåller Larenz att
Häberle trots detta tycks underskatta den stabiliserande roll som författ¬
ningen spelar.296 Användandet av de klassiska tolkningsgrundsatserna
måste vara en åtminstone principiell utgångspunkt också vid grundlags¬
tolkning. Han vill därför inte heller acceptera ett generellt avvisande av
lagstiftningshistorien som relevant tolkningskriterium inom författnings¬
rätten. Denna har sin plats bredvid de andra tolkningsmetoderna, även
om viss försiktighet bör iakttas.297

Larenz framhåller också att det för annan juridisk argumentation så

294 Hesse, s. 28 f.
295 Larenz s. 362.
296 Larenz, s. 362 f.
297 Larenz, s. 363.
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vanliga exkluderandet av ett besluts följder inte gäller på grundlagstolk¬
ningens område. Här är tvärtom hänsyn till ett besluts konsekvenser nöd¬
vändigt och således ett önskvärt och normalt inslag.298 Sammanfattnings¬
vis kan nog sägas att Larenz representerar den traditionella tolknings¬
läran, men tagit till sig en del av den kritik som representanter för ett mer
dynamiskt synsätt fört fram.299 Ett än tydligare försök att sammansmälta
de äldre tolkningsgreppen med de nyare står Böckenförde för.300 Han har
försökt sammanjämka BVerfG:s praxis med fastare hållpunkter för tolk¬
ningen. Att praxis därvidlag ger ett topiskt intryck kan inte förnekas, men
hindrar honom inte från att vilja styra tolkningen efter den rättighetsteori
som GG, enligt hans uppfattning, ger uttryck för.301

Herzog verkar till största del vara positivt inställd till de "nya" tolk¬
ningsgrepp som debatten framfört.M)2Kitnig förhåller sig mera strikt
enligt den traditionella skolan utan att därför helt bortse från de synpunk¬
ter som kritiken framfört.303 Den traditionella tolkningsläran har onekli¬
gen fått träda tillbaka något.304 Men trots detta kvarstår till stor del de
klassiska synpunkternas relevans. Stern uttrycker saken som att tolkning
(i klassisk mening) och konkretisering av grundrättigheter numera kan
ses som nycklarna till förståelse av grundrättigheterna.303 Karpen upp¬
manar passande nog: "Deshalb sollte man die Antithese Kodex-Systema-
tik-Axiomatik vs. Fallrecht-Topik-induktive Rechtfindung aufgeben und
zur pragmatisch angezeigten Synthese ubergehen, [...]".306 BVerfG har
också tagit hänsyn till kritiken, inte minst beroende på att några av dess
fränaste kritiker kommit in i domstolen.307 Domstolen använder därför
numera en nyanserad kombination av tolkningsmetoder, precis som
Stern och Karpen ovan gett uttryck för.

298 Larenz, s. 365.
299 Se Larenz s. 205 ff. och 245 ff. för synpunkter på förhållandet mellan juridisk metod¬
lära och allmänna hermeneutiska insikter.
3(K) Böckenförde, Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation, i i Dreier/Schweg-
mann s. 266 ff.
301 Böckenförde s. 288 ff.
302 Se t.ex. dennes resonemang om maskerade sammankomster (Art. 8 s. 30), kritiken av
begränsningen av Art. 8 till att gälla endast tre eller fler personer (Art. 8 s. 19 f.), etc.
303 Se t.ex. resonemangen om underhållningsevenemang, Kunig, Art. 8, i Miinch/Kunig
s. 544.
304 Stern, § 109 HdBStR V, s. 64.
305 Stern s. 66.
306 Karpen, Auslegung und Anwendung des Grundgesetzes s. 55.
3117 Både Hesse och Herzog har t.ex. suttit i domstolen.
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2.6.5 Kort om tolkningsprinciper och avvägning
En viktig aspekt av grundlagstolkningen är de allmänna principer för för¬
fattningstolkning som anses gälla. Hit hör bl.a .principen om författning¬
ens enhet.m Med denna avses att författningen utgör ett system med
inbördes sammanhang och beroende mellan normerna. En norm skall
därför aldrig betraktas som ensamstående, utan som i samspel med den
övriga regelmassan. All tolkning av författningsnormer skall företas så
att motsägelser visavi andra normer undviks i möjligaste mån. En följd
av detta synsätt är att lägre rätt skall tolkas i ljuset av författningsreg¬
lerna, s.k. författningskonform tolkning (Verfassungskonforme Ausle-
gung).

Den s.k. Prinzip praktischer Konkordanz innebär att när olika författ-
ningsrättsligt skyddade intressen kolliderar skall de ordnas så att inget
intresse förlorar på att förverkligas (realiseras).309 Vid kollisioner mellan
författningsskyddade intressen skall dessutom intresseavvägningen inte
få medföra att ett sådant intresse realiseras på bekostnad av ett annat.
Vidare skall man i ett sådant fall sträva efter optimering av alla inblan¬
dade intressen. Proportionalitetsprincipen gäller också i gränsdragningen
mellan olika konkreta intressen och begränsar den vikt som kan åläggas
ett visst intresse. Denna kompletteras av att BVerfG ett flertal tillfällen
uttalat sig för en vid eller generös tolkning av GG:s grundrättigheter.310
Detta innebär dock inte att grundsatsen om en generös hållning visavi
rättigheterna (in dubio pro libertate eller den s.k. Freiheitsvermutung)
gäller som en strikt tolkningsregel. Snarare är det fråga om en prima
facie attityd till rättighetsinskränkningar.311

En aspekt på grundlagstolkning som kan förtjäna att ytterligare poäng¬
teras är den intresseavvägning som är kännetecknande för många mål
från BVerfG. Att en intresseavvägning krävs impliceras av den ovan
nämnda principen om praktisk konkordans. Mera allmänt brukar man
tala om avvägning (Abwägung) som en metod att angripa tolkningspro¬
blem i samband med GG.312 Särskilt gäller detta i fall av kollisioner mellan
olika rättigheter, något som i en detaljerad författning som den tyska är
tämligen vanligt förekommande. Då måste rättigheterna vägas mot var¬
andra för att avgöra vilken som skall få genomslag i det konkreta

308 Hesse s. 30.
309 Hesse s. 27. Hesses uppfattning i denna fråga synes ha stor uppslutning, se v. Miinch
s. 49 f. och Nergelius s. 244 not 184.
310 BVerfGE 39 1 (s. 38), "der Grundsatz der grossmöglichen Grundrechtseffektivität".
3,1 Hesse 27 f., v. Miinch s. 52.
312

v. Miinch s. 49 f., Nergelius s. 243 f.
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fallet.313 BVerfG har vanligen varit ovillig att principiellt låsa sig till
vissa lösningar vid tolkningen av GG. Vanligen är domstolens tolkning
utpräglat situationsbunden.314

2.7 Grundlagstolkning i USA

2.7.1 Inledning
Ett avsnitt om grundlagstolkning i USA kommer främst att handla om
två skilda sätt att se på den amerikanska konstitutionen; som statisk eller
föränderlig. Frågeställningen känns igen från avsnittet om grundlagstolk¬
ning i tysk rätt ovan. I USA brukar striden något förenklat sägas stå mel¬
lan de som vill tolka konstitutionen som dess författare avsåg, s.k. orgi-
nalists, och de som menar att konstitutionen antar olika betydelser i olika
tider allt eftersom samhället förändras, s.k. nonorginalists.315 Det är
främst mellan dessa två läger som debatten om den amerikanska konsti¬
tutionens tolkning står.316 Kampen har beskrivits som en strid mellan
rättsvetenskapens Newton och Darwin.317 Den ena sidan står för eviga
och stabila lagar, den andra för evig förändring. Djupare frågor än bara
vilken tolkningsmetod som skall användas aktualiseras genom dessa två
perspektiv. Går det t.ex. att nå objektiva grunder för tolkningen av lag?
Hur man skall hantera faran för subjektiva/politiska ställningstaganden i
konstitutionella frågor? Det är sådana spörsmål som ligger bakom den
heta debatten om grundlagstolkning i USA.318

1 praktiken kan konstateras att Supreme Court aldrig konsekvent hän-
gett sig till det ena eller det andra lägret i denna debatt. Det finns därför
också stöd från praxis för båda sidor. Domstolen kan sägas vara mer eller
mindre mottaglig för ett föränderligt perspektiv. Under liberalt domine-

313 Så kallad konkret intresseavvägning, exempel på att ett abstraktare angreppssätt finns
dock.
314 BVerfGE 30 173 (s. 195), 67 213 (s. 228).
3l5Chemerinsky, Interpreting the Constitution s. 1.
3l6Horwitz, The Constitution of Change, 107 Harv.L.R. 30 (1993) s. 41 ff., Chemerinsky,
s. 45 ff. Man kan identifiera även andra frontlinjer, t.ex. den mellan "interpretivisim" och
"noninterpretivism, (Ely, Democracy and Distrust s. 1 f.), den mellan "dis-intergration"
och "hyper-intergration" (Tribe/Dorf, On Reading the Constitution s. 20 ff.), och den mellan
rule-based law och common law (Popkin, An "Internal" Critic of Justice Scalia's Theory
of Statutory Interpretation, 76 Minn.L.R. s. 1133 (1992) s. 1133 f.).
317 Horwitz s. 52.
318 Horwitz s. 34 f.
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rade tider är domstolen mer mottaglig för denna typ av argument, i kon¬
servativa tider mindre. Detta är dock en sanning med flera undantag.319

2.7.2 En evig eller föränderlig konstitution?
Orginalisterna betonar faran av att låta domarens personliga värderingar
inverka på tolkningen av konstitutionen. Konstitutionen kan i så fall bli
ett slagträ för politisk reform utan demokratisk förankring. Orginalis¬
terna vill undvika detta till varje pris och söker därför efter säker mark
för tolkningen av konstitutionen. En orginalistisk tolkning kan se ut på
flera olika sätt men går i princip ut på att tolka en bestämmelse i ljuset av
den ursprungliga avsikten (original intent) vid tiden för författandet av
normen.320 Lagtexten är alltid den självklara utgångspunkten för att söka
fastställa denna avsikt. En mer måttlig orginalism söker efter den mening
som en lång tradition gett en bestämmelse. Den ursprungliga avsikten
spelar då en viktig roll men är inte det enda sättet att bestämma stadgan¬
dets mening.

Orginalismen är strängt textbunden, det är främst i ordalydelsen som
den ursprungliga avsikten anses komma till uttryck. Ytterligare kunskap
om avsikter eller bestämmelsers traditionella mening kan nås genom his¬
torisk forskning. Invändningarna mot detta synsätt är dock många. Svå¬
righeterna med att fastställa historiska fakta objektivt och säkert är väl
känd. Orginalisterna utgår från antagandet att det går att finna en sann
tolkning av konstitutionen bara man vet tillräckligt mycket om omstän¬
digheterna vid dess tillkomst eller hur den traditionellt kommit att upp¬
fattats. En sådan tolkning uppfattas sedan som objektiv, evig och fredad
från politiskt färgade ställningstaganden. Detta antagande är en av de
faktorer som gör läran så attraktiv. Det har dock inte kunnat fastställas
någon säker kunskap om vad grundarna av konstitutionen avsåg med alla
dess stadganden. Tvärtom råder en konflikt mellan olika historiska fors-
karläger som inte står konflikten jurister emellan efter.321 Inte heller när
det gäller fastställandet av traditionella meningar är detta något som kan

,|9 Under de 20 år som gick mellan 1971 och 1991 ändrade en alltmer konservativ
Supreme Court själv sin praxis (overruled) i 33 fall. Detta gjordes inte sällan med hänvis¬
ning till att de tidigare avgörandena inte tillräckligt tagit hänsyn till de konstitutionella
reglenas urspungliga mening (original intent). Se Horwitz s. 35.
i:°Tribe/Dorf s. 8 ff., Chemerinsky s. 45 ff. Chemerinsky s. 57 ff. ger ytterligare exempel
på "orginalister". Nergelius s. 476 f. (not 551) påpekar att den kände orginalisten Bork i
sina senare skrifter framfört att original intent inte är synonymt med subjektiv lagstiftar-
vilja utan snarare med hur lagtexten vid lagstiftningstillfället objektivt tolkats eller skulle
ha tolkats.
,21 Horwitz s. 49, 58 och 67 f.
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företas utan problem. Det finns motstridiga traditioner, olika traditioner
inom olika grupper eller delar av samhället samt det faktum att inte alla
traditioner är särskilt tilltalande för dagens betraktare/22 Användandet av
traditionen som kunskapskälla om en bestämmelses mening har alltså
flera brister.

Till de historiska problemen kommer det kunskapsteoretiska proble¬
met. Att söka fastställa vad sedan länge avlidna personer (eller kollektiv)
egentligen avsåg med vissa formuleringar av rättsregler är svårt. Man
kan t.ex. visa på att det redan då förelåg skilda uppfattningar, att domine¬
rande personer senare bytte ståndpunkt samt att politiskt kompromiss¬
ande gjorde att minoritetsuppfattningar kom att få oproportionerligt stort
genomslag.222 Det innebär också ett demokratiskt problem att låta sedan
länge avlida personer bestämma vilka villkor som dagens människor
skall leva under, något som aktualiseras av den orginalistiska ståndpunk¬
ten. Ett tydligt, om än något extremt, exempel på vart orginalism kan
leda ges i Olmstead v. United States från 1928.224 Där ställdes frågan om
Fourteenth Amendments integritetsskydd gällde även vid telefonavlyss¬
ning. Supreme Court fann att så inte var fallet med hänvisning till att
telefoner inte funnits vid Fourteenth Amendments tillkomst och därför
inte kunde ha avsetts falla in under skyddet. Det omfattades inte av det
ursprungliga syftet med bestämmelsen.225

Icke-orginalisterna utgår från att konstitutionen är ett dokument vars

mening och betydelse förändras med samhällsutvecklingen. Visst stöd
för denna uppfattning går att hämta så tidigt som i Chief Justice Marshalls
uttalande i McCulloch v. Maryland. Konstitutionen måste: "[be] adepted
to the various crises of human affairs".326 Det finns tillfällen då ändrade

omständigheter gör att omtolkningar av vedertagna uppfattningar är nöd¬
vändiga. Chief Justice Warrens domskäl i Brown, det berömda fall där

322 Ely s. 60 ff., citerar Garry Wills: "Running men out of town on a rail is as much an
American tradition as declaring unalienable rights.", se även Tribe/Dorf s. 98 ff.
323 Barnum s. 256 ff, Brown, Tradition and Insight, 103 Yale L.J. 177 (1993), s. 186 f. För
ett bra exempel se LaRues diskussion av motiven bakom First Amendments förbud av
statligt stöd till religioner s. 25 och 39.
324 277 U.S. 438 (1928).
325 Många ytterligare exempel kan dras fram för att visa på extrem orginalisms orimlighet.
Konstitutionens artikel II hänvisar till presidenten som he, dvs. som av manligt kön. Det
finns dessutom gott om belägg för att konstitutionens författare ansåg att kvinnor inte
borde blanda sig i politiken. Att från detta dra slutsatsen att en kvinna idag inte kunna bli
president torde dock vara alltför långtgående, se Chemerinsky s. 67 f.
326 17 U.S. (4 Wheat) 316, s. 407, 415 (1819). Horwitz s. 41, påpekar dock att detta i sig
knappast räcker som stöd för detta synsätt. Supreme Court hade t.o.m. 1945 citerat Marshall
endast sex gånger och då vanligen i typiska krislägen, t.ex. under depressionen och vid
andra världskrigets början.
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Supreme Court underkände sydstaternas segregerade skolväsende (base¬
rat på läran om separate hat equal), är ett av de tydligaste exemplen på
denna tolkningslära. Avgörandet baserades på Fourteenth Amendments
bestämmelse om equal protection, men det kan inte hävdas att denna
bestämmelse avsåg att hindra segregerade skolor när den infördes 1868.
Supreme Court kan alltså sägas ha avgjort målet utan hänsyn till den
ursprungliga avsikten med bestämmelsen.327 Warrens domskäl under¬
kände det tidigare prejudikatet på området, Plessy v. Ferguson2*, med
hänvisning till de förändrade omständigheter som inträtt sedan slutet av
1800-talet.

Det problem som anhängare av denna tolkningslära brottas med är
anklagelsen om att den leder till en politisering av domstolarnas verk¬
samhet. Med detta synsätt blir det legitimt att bedriva t.ex. social reform¬
politik i det fördolda, from the bench. Att överge antagandet om att kon¬
stitutionen har en given mening lämnar fältet fritt för farhågor om att
domarnas personliga egenskaper och preferenser är mer avgörande för
utgången av rättsliga tvister än konstitutionens lydelse. Den så kallade
Warren-Court (Supreme Court under Chief Justice Earl Warren, 1953—
1969) anklagades ofta av mer konservativa (eller försiktiga) betraktare
för att bedriva politik.329 Än så länge har inget tillfredsställande svar kun¬
nat ges för att stilla farhågorna om en politiskt aktiv domstol, annat än att
andra tolkningsmetoder, främst den orginalistiska, är oförmögna att han¬
tera det föränderliga samhället på ett sådant sätt att domstolarnas legiti¬
mitet kan bevaras.330

Under 1980-talet har orginalismen kommit att dominera Supreme
Courts praxis. Detta har varit en motreaktion till Warren-domstolens
liberala tolkning av konstitutionens bestämmelser.331 Supreme Courts
numera konservativa sammansättning har i orginalismen funnit ett sätt
att angripa Warrentidens domar och legitimera brott med tidigare preju-

327 Jfr dock nedan 2.7.3 om problemet med generalitetsnivå. Avsikten med Fourteenth
Amendment var att göra de svarta i USA jämlika med de vita, Abraham s. 400. På den
abstrakta nivån är det inget problem med att konstatera att segregerade skolor inte är jäm¬
likt. Om man däremot går ner i detalj så kan konstateras att avsikten inte var att desegre-
gera skolor, se Abraham s. 421 not 83 och s. 424 not 93. Vilken nivå man argumenterar på
är avgörande för vilket resultat man når.
328 163 U.S. 537, 16 S.Ct. 1138(1896).
329 Jfr Barnum s. 300 f. som konstaterar att domstolens s.k. activism låg väl i linje med den
allmänna opinionen under 1950-60 talet och därför knappast kan beskyllas för att gå emot
majoritetens vilja.
330 Horwitz s. 116 f.
331 McKeever s. 278 antyder t.o.m. att domstolens försök att leda den sociala utvecklingen
kan ha varit kontraproduktivt, i vart fall i ljuset av den konservativa "revolution" som
domstolens avgöranden om abort och dödsstraff medfört.
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dikat. Om konstitutionen har eviga meningar kan man nämligen frångå
prejudikat som avviker från dessa utan att vara "politisk". Man återställer
bara den riktiga ordningen. Främste representant i Supreme Court för
denna "nyorginalism" i domstolen får Justice Scalia (nominerad av presi¬
dent Reagan 1986) anses vara.332 Denne söker i konstitutionella samman¬
hang efter det traditionella perspektivet. Om ett påstående om en rättig¬
het kan vinna stöd i en studie av traditionen godtar Scalia det, annars
inte.333 Ett annat framträdande drag i Scalias tolkningsmetod är bunden¬
heten till lagtextens ordalydelse och dess logiska-grammatiska mening.
Även detta kan ses som ett försök att objektivisera lagtolkningen och
undvika anklagelser om politiska avgöranden.334 Scalias orginalism kan
därför sammanfattas som betonandet av text och tradition.3

En följd av den orginalistiska ståndpunkten i dess olika skepnader är
att konstitutionen inte kan ändra mening, dess innehåll är alltid det¬
samma. Detta ger inte bara dagens Supreme Court möjlighet att ändra
"felaktiga" prejudikat. Det medför också svårigheter att förklara exakt

332 Horwitz, s. 65 ff., som kopplar återuppväckandet av orginalismen till 1985 och Reagans
generaladvokat (Attorney General) Meese. Se även Nergelius s. 450 ff.
333 Exempel på sådana fall är nedan diskuterade Michael H v. Gerald D, 491 U.S. 110. 109
S.Ct. 2333 (1989) där pappor till barn födda inom andras äktenskap inte kunde stödja sig
på något traditionellt skydd för tillvaratagandet av sina föräldraintressen och ISKON-fallet
(se avsnitt 4.7.3) där majoriteten fann att flygplatser inte traditionellt (tirne out of mind)
var en plats för First Amendment-aktiviteter, eftersom flygplatser inte funnits så länge. Se
Ely s. 60 ff., Tribe/Dorf s. 98 ff. för allmänna synpunkter på problematiken med att
använda traditionen som bestämmande för tolkningen. Brown ger en djupare analys av
användandet av traditionen som bestämmande för innehållet i konstitutionella regler. Sär¬
skilt intressant (för svenska förhållanden) är diskussionen huruvida konstitutionell praxis
binder domstolen vid en viss tolkning av konstitutionen (s. 192 ff., Brown finner att så kan
vara fallet i kompetenskonflikter mellan statsorganen, men inte i fråga om huruvida en
kompetens överhuvudtaget föreligger) och om tolkningen av lagstiftarens underlåtenhet
att agera (s. 197 ff., Brown finner att starka skäl talar emot att tillmäta lagstiftarens inak¬
tivtet någon särskild vikt vid avgörandet om ett förhållande är konstitutionellt acceptabelt
eller ej).
334 Popkin påpekar att Scalia stödjer sig på traditionen i frågor om due process och annars
vanligen är starkt bunden till ordalydelsen. För rättigheterna i Bill of Rights innebär detta
att då dessa är tillämpliga på delstaterna via Fourteenth Amendments due process klausul
så tolkar Scalia vanligen rättigheterna utifrån traditionen. Är de traditionellt skyddade så
omfattas de av due process, annars inte.
335 Det finns dock som så ofta inom ett område så brett som juridiken exempel på fall där
Scalia inte tyckts använda sig av vare sig ordalydelsetolkning eller historisk tolkning. I
Lucas v. South Carolina Coastal Council, 112 S.Ct. 2886 (1992) skrev Scalia för domsto¬
len att den amerikanska konstitutionens ersättningsregel för expropriation var tillämplig
också när statlig reglering endast begränsade nyttjandet av mark. Inget i vare sig texten
eller historien gav stöd för denna slutsats, snarare synes ändamålshänsyn ha varit avgö¬
rande. Se även Michelman, Construing old texts, i Constitutional Jusitice, Smith (red)
s. 235 ff. Jfr debatten i svensk rätt avseende RF 2:18 tillämplighet på nyttjandeinskränk-
ningar, t.ex. Bengtsson, Grundlagen och fastighetsrätten.
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när äldre fall skall följas och när de inte skall följas. Så kallad overruling
kan utifrån orginalistisk ståndpunkt nämligen aldrig motiveras med att
konstitutionen ändrat mening över tid. Den har alltid sagt samma sak.
Lösningen för orgnialisterna är att det iställer är fakta som ändrats och
därigenom medfört en ändrad bedömning av samma regel. Dagens
Supreme Court synes ansluta sig ett sådant synsätt eller i vart fall ligga
nära det.336 Mycket talar dock för att detta synsätt är alltför konstrue¬
rat.337 För icke-orginalisterna är det lättare att motivera avsteg från preju¬
dikatbundenheten. Konstitutionen är för dem ett levande dokument vars

innehållsliga mening skiftar allt eftersom tiderna förändras. Den fastslår
endast principer vars tillämpning kan ändras när samhällets behov för¬
ändras.338 Detta gör det enklare att förklara förändring inom konstitutio¬
nell rätt.

2.7.3 Kategorisering, avvägning och det s.k. generalitetsproblemet
Jag skall inte närmare gå in på hanterandet av olika tolkningsgrepp i
amerikansk rätt. Den amerikanska synen på tolkning av lagtext skiljer sig
inte nämnvärt från lagtolkningsläran i Sverige när det gäller de olika
tolkningsmomenten. Supreme Court ser vanligen till ordens traditionella
betydelse, lagens historiska sammanhang och tillkomsthistoria samt syf¬
tet med lagstiftningen.334 Domstolen är inte heller främmande för att hän¬
visa till förarbeten eller till andra bevis för lagstiftarens syften eller till
allmänna ändamål med lagar.340

Det finns dock två tydliga drag i Supreme Courts sätt att hantera tolk¬
ning som är värda att uppmärksammas närmare. Det ena är benägenheten
för att kategorisera, dvs. för att dela in problem i olika fack och underav¬
delningar, s.k. categorization. Det andra draget som förtjänar att lyftas
fram är metoden att väga motstående intressen mot varandra, s.k. balan-

336 Se Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833, 112 S.Ct. 2791 (1992).
337 Horwitz, s. 71-98, visar övertygande att i de mål som i amerikank rättshistoria tydligast
varit "feldömda", "Lochnererans" laissez-faire-domar (se t.ex. Lochner v. New York, 198
U.S. 45 (1905)) och Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), saknade Supreme Court inte
kännedom om sociala fakta som att arbeterna utnyttjades under rådande förhållanden eller
att segregeringen var nedvärderande för de svarta, utan valde att inte se dem.
338 Horwtiz, s. 51 ff.
339 Se t.ex. United Steelworkers ofAmerica v. Weber, 443 U.S. 193 (1979). Brennan använ¬
der här förarbeten som en central del av sin tolkning av lagtexten i fråga (s. 201 ff.). I
Rehnquists skiljaktiga mening (s. 253 f.) används samma tillvägagångssätt, men med dia¬
metralt motsatt resultat!
34(1

Popkin s. 1134 f. visar att olika hänsynstaganden som ordalydelse och lagstiftarvilja tas
med i Supreme Courts domar.
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cing?M Dessa angreppssätt kan uppfattas som varandras motsatser. Mot¬
sättningen mellan kategorisering och avvägning är i sin tur kopplad till
om konstitutionens bestämmelser skall ses som eviga eller föränderliga.
Kategorisering ger upphov till relativt strikta regler. När ett nytt problem
dyker upp, analyseras det för att se inom vilken kategori det hamnar.
Sedan löses problemet inom den ramen, lösningen är så att säga given
när man väl funnit rätt kategori. Avvägning mellan intressen ger i stället
upphov till vissa standarder som kan förändras. Man kan vid avväg¬
ningar inte i förväg med säkerhet veta resultatet av tillämpningen av en
viss standard. Nya problem kan inte lösas enligt givna mallar.

Kategorisering i form av regler ger således mindre utrymme för
avvägningar än vad standarder gör.342 Kategorisering är mer "objektiv"
och stämmer även därför bättre överens med en orginalistisk syn. Avväg¬
ning som tolkningsmetod är mer flexibel och kan anpassa rättsliga lös¬
ningar efter ett föränderligt samhälle. Metoden stämmer därför bättre
med en icke-orginalistisk grundsyn. Supreme Courts praxis på senare tid
synes alltmer använda sig av kategorisering och uppställandet av regler
inom olika områden.343

Ett ofta återkommande problem vid grundlagstolkning är frågan om
hur generellt (eller abstrakt) ett tolkningsproblem skall hanteras.344 Sär¬
skilt framträdande är detta i fall om equal protection och due process.
Resultatet av en tolkning är till stor del bereonde av vilken grad av gene-
ralitet man väljer att behandla problemet på. Detta kan illusteras av fallet
Michael H v. Gerald D.345 Fallet gällde en delstatslag som angav att en
gift kvinnas barn skall anses ha maken till far. Lagens presumtion kunde
endast angripas av kvinnan eller mannen i äktenskapet, men inte av en
utomstående man som påstod sig vara förälder. Den utomstående mannen

341 Sullivan, The Justices of Rules and Standards, 106 Harv. L R, 22, (1992), s. 59 f. Alein-
koff, Constitutional Law in the Age of Balancing, 92 Yale L.J. 943 (1987), s. 964 ff.
menar att kategorisering inte längre är en del av Supreme Courts praxis. Sullivan håller
inte med och på goda grunder. När det gäller First Amendment är Supreme Courts analys
av public forum ett tydligt exempel på kategorisering i modern tid, se avsnitt 4.7.£ Om
balancing, se även Nergelius s. 455 ff.
342 Sullivan s. 57 f., Dworkin, Taking Rights Seriously s. 22 ff., använder regler och princi¬
per för att beskriva ungefär samma förhållande. Sullivan, s. 96 ff., påpekar att regler och
standarder inte nödvändigtvis är kopplade till politisk konservatism respektive liberalsim
samt att orginalism inte nödvändigtvis innebär att man föredrar regler framför standarder,
t.ex. kan Rehnquist och Scalias attityd till stare decisis ses som en standard; "overrule
when wrong". På en mer specifik nivå torde de dock följa regler som "följ den klara orda¬
lydelsen och den samtida tradtionen", s. 74.
343 Horwitz s. 98 ff. För en kritisk utvärdering av kategorisering på yttrandefrihetens
område, se Tribe, Constitutional Choises s. 218.
344 Tribe/Dorf s. 101 ff., Brown s. 203 f„ Ely s. 61
345 491 U.S. 110, 109 S.Ct. 2333 (1989).
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i fallet (och tillika de facto fadern) hävdade att hans frihet att utöva sitt
faderskap kränktes av delstatslagen, bl.a. därför att han inte medgavs rätt
att träffa sitt barn, ej heller utöva föräldrarätt vad gäller skolgång etc. och
att detta inte ens kunde prövas rättsligt. Han menade att detta innebar en
kränkning av Fourteenth Amendments equal protection. Brennan höll
med och framhöll att föräldraskapet är en sådan relation som konstitutio¬
nen vanligvis skyddar. Det ingår i konstitutionens (och då särskilt i due
process) frihetsbegrepp att föräldrarelationen inte skall berövas någon
utan en möjlighet till rättslig prövning. Följdaktligen ansåg Brennan att
denne förälder måste kunna få sitt föräldraskap prövat innan det (rätts¬
ligt) upphörde.

Supreme Courts majoritet höll inte med. Det mest intressanta i majori¬
tetens ställningstagande var Scalias angrepp på Brennan för att denne
valt "föräldraskapet" som skyddsobjekt. Scalia undrade bl.a. varför inte
än mer omfattande grupper, såsom "familjerelationer" eller t.o.m. "känslo¬
mässiga bindningar", utpekats som skyddade av konstitutionen. Han
menade att Brennan saknade sakskäl för sitt val av generalitetsnivå,
något som däremot majoriteten hade. Majoritetens val av generalitet
begränsade nämligen domarnas valfrihet och var därför i bättre överens¬
stämmelse med the rule of law,346 Majoriteten valde att betrakta fallet
som rörande, inte "föräldrar" i gemen, utan "fäder till barn inom andras
äktenskap". Scalia fann sig sakna kunskap om något enda fall där sådana
fäder ansetts ha ett så skyddsvärt intresse av sitt föräldraskap att de till¬
erkänts rättslig hjälp för att genomdriva det. Inom den smala kategorin
"fäder till barn i andras äktenskap" fanns ingen av traditionen erkänt
skyddsvärd relation. Inom den större kategorin "föräldraskapet" var fal¬
let det omvända. Vid avgörandet av många tolknings- och jämförelsefrå¬
gor är det av största vikt vilken nivå man placerar sin tolkning på, med
vilken generalitet denna företas. Detta är en viktig iakttagelse av allmän¬
giltigt värde.347
346 Scalia skriver i fotnot 6 (s. 127 ff.) "The need, if arbitrary decisionmaking is to be avio-
ded, to adopt the most specific tradition as the point of reference [...] is well enough
exemplified by the fact that in the present case Justice Brennan's opinion and Justice
CTConneFs opinion [...] both appeal to tradition, but on the basis of the tradition they
select reach opposite results. Although assuredly having the virtue (if it be that) of leaving
judges free to decide as they think best when the unanticipated occurs, a rule of law that
binds neither by text nor by any particular, identifiable tradition is no rule of law at all."
McKeever s. 276, är dock skeptisk till om Scalias val av generalitetsnivå verkligen är mer
neutralt än Brennans.
347 En ytterligare exemplifiering kan kanske visa detta. Jämför påståendet "yttrandefriheten
skyddar de som har andra uppfattningar än den rådande majoriteten" med "yttrandefri¬
heten skyddar de som har andra åsikter än majoriteten om hur det demokratiska samhället
skall ordnas". I det första påståendet var graden av generalitet hög, tar man det påståendet
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2.8 Sammanfattning
I detta kapitel har det konstitutionella rättighetsskyddet i Tyskland visats
vara avsevärt mer detaljerat än det amerikanska. I Tyskland finns konsti¬
tutionellt skydd för klassiska friheter som religionsfrihet och åsiktsfrihet
likväl som skydd för skolgång och för yrkesfrihet. Grundgesetz är helt
enkelt en modernare och mer utförlig författning än den amerikanska
konstitutionens Bill of Rights. Inom tysk statsrätt har man en nyanserad
uppfattning om rättigheternas roll i samhällslivet. De uppfattas inte bara
som rättigheter som skyddar mot statens makt utan också som grundpe¬
lare i samhällsordningen. I den amerikanska traditionen är rättigheterna
mer explicit riktade mot staten, men vad som utgör staten, eller dess "för¬
längda arm", är tämligen omfattande. Det amerikanska rättighetsskyddet
innefattar vidare flera konkreta principer som inte går att utläsa direkt ur
den konstitutionella texten. Dessa behandlar framför allt frågor om lega-
litet och förutsebarhet och ställer vissa minimikrav på lagstiftningen.
Lagstiftning som begränsar rättigheter inte får vara vag eller alltför
omfattande. Den tyska Grundgesetz bekänner sig också till vissa grund¬
läggande principer, såsom t.ex. människovärdets okränkbarhet, principen
om proportionalitet och rättsstatsidealet. Även dessa principer har bety¬
delse för det konkreta innehållet i såväl grundrättigheterna som lägre rätt.

När det gäller domstolskontrollen är det två mycket starka och mäk¬
tiga domstolar som presenterats. Det finns dock mycket som skiljer dem
åt. Den tyska Bundesverfassungsgericht är enbart en konstitutionell dom¬
stol, vars prövning initieras genom särskilda rättsmedel. USA:s Supreme
Court är däremot en "vanlig" högsta instans, där såväl civilrättsliga som
offentligrättsliga frågor avgörs. Bundesverfassungsgericht känner inga
hinder för att bedöma vad som kan kallas utpräglat politiska frågor,
såsom t.ex. utrikespolitk och försvarsfrågor. Supreme Court är däremot
del av en delikat konstitutionell maktbalans och det finns områden som

ligger utanför dess kompentens att bedöma, s.k. political questions. Bun¬
desverfassungsgericht prövar konkreta klagomål, men även abstrakta frå¬
gor inom ramen för sin normprövning. Prövningen kan ske antingen på
förfrågan av lagstiftaren, på begäran av en domstol eller genom enskilds
klagomål. Supreme Court prövar däremot endast "riktiga" fall som klätt¬
rat hela vägen upp till högsta instans. Fallen måste innehålla konkreta
konflikter mellan berörda parter och domstolen har i princip full frihet att
välja vilka fall som prövas. Bundesverfassungsgericht kan antingen för-

som utgångpunkt torde det vara omöjligt att säga att nazister inte har yttrandefrihetens
skydd. I de andra fallet är generalitetsnivån något lägre, de vars åsikter inte har att göra
med demokrati kan utifrån det perspektivet uteslutas från skyddet.
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klara lagar ogiltiga eller förklara dem oförenliga med grundlag och ge en
tidsfrist inom vilken ändring skall företas. Supreme Court kan egentligen
endast förklara att tillämpningen av en bestämmelse strider mot konstitu¬
tionen. I praktiken medför prejudikatbundenheten att även Supreme
Courts domar får en ogiltighetseffekt.

När det gäller grundlagstolkning har visats att även där finns likheter.
En central frågeställning i båda länderna är om konstitutionen skall ses
som en gång för alla fixerad i sin betydelse eller om dess mening kan
ändras över tid. I båda länderna handlar denna stridsfråga ytterst om det
legitima i domstolsbeslut som inte direkt stödjer sig på det som går att
utläsa av lagtexten. I båda länderna använder man sig av de normala
tolkningsverktyg som juridisk metod tillhandhåller, grammatisk, syste¬
matisk och teleologisk tolkning m.m. 1 Tyskland ger Bundesverfassungs-
gerichts praxis ofta uttryck för avvägning mellan motstående intressen. 1
USA förekommer detta också men Supreme Court får under senare tid
sägas gå mot en rigidare hållning i tolkningssammanhang. Hänsyn till
traditioner och olika juridisk-tekniska grepp har alltmer ersatt ett mer
formlöst vägande av intressen.
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3 Mötes- och demonstrations¬
friheten i Tyskland

3.1 Inledning
1 detta kapitel skall skyddet för mötes- och demonstrationsfriheten i tysk
rätt presenteras. Främst uppmärksammas två bestämmelser i Grund-
gesetz (GG), Art. 5 och Art. 8. Art. 5 skyddar åsikts- och yttrandefrihet
(.Meinungsfreiheit) och behandlas relativt kortfattat. Art. 8 skyddar
mötesfriheten (Versammlungsfreiheit) och beskrivs något mer fylligt.
Därutöver behandlas några bestämmelser i vanlig lag med nära koppling
till utövandet av mötes- och demonstrationsfriheten.1 Kapitlet är till
största delen deskriptivt. Syftet är att ge material till diskussionen av
svensk rätt nedan2, inte att självständigt utvärdera fördelar och nackdelar
med den tyska ordningen.

Åsiktsfriheten i vid bemärkelse skyddas av Art. 5 GG. Förhållandet
mellan Art. 5 och Art. 8 kan delvis beskrivas som en lex specialis-rela-
tion och delvis som en komplementär relation. När det gäller jämförelsen
med svensk statsrätt kan redan nu påpekas att demonstrationsfriheten
som sådan inte grundlagsskyddas i tysk rätt. Demonstrationer som är
sammankomster (möten/församlingar) skyddas av Art. 8, medan demon¬
strationer som inte (definitionsmässigt) kan anses vara sammankomster
skyddas av Art. 5.

Det kan noteras de nedan behandlade regelverken endast utgör en del
av de normer som reglerar mötes- och demonstrationsfriheten i tysk rätt.
De är ett urval som speglar de mest centrala bestämmelserna på området.
För detta arbetes del är det en alltför grannlaga uppgift att försöka göra
en systematisk genomgång av hela regelverket i den tyska regleringen av

1 Det rör sig dels om några förvaltningsrättsliga regler i den tyska regleringen av samman¬
komster, Versammlungsgesetz (VersG) och dels om några straffbestämmelser i den tyska
strafflagen, Strafgesetzbuch (StBG). Någon bestämmelse i BGB med avseende på skade¬
ståndsrättsliga aspekter kommer också att beröras flyktigt.
2 Se kapitel 7-9 för statsrättsliga paralleller, 10 vad gäller förvaltningsrättsliga och 11 för
straffrättsliga jämförelser.
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mötes- och demonstrationsfriheten. En antydan om hur omfattande detta
regelverk är kan ges genom att påpeka att det berör bestämmelser i del¬
statsförfattningar,3 federal politirätt4 och delstatlig politirätt5.

O

3.2 Åsiktsfriheten i Art. 5

3.2.1 Inledning
I Art. 5 stadgas om åsiktsfrihet, Meinungsfreiheit. Bestämmelsen inne¬
håller tre stycken. För detta arbetes del är de första två av störst intresse.
Dessa lyder (i relevanta delar):

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äus-
sern und zu verbreiten [...].Eine Zensur findet nicht statt.

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in der Vorschriften der allgemeinen
Gesetze, den gesetzliche Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in
dem Recht der persönliche Ehre.

Man kan inledningsvis konstatera att åsikts- och yttrandefriheten i Art. 5
I är en s.k, mänsklig rättighet (Menschensrecht), bestämmelsen gör ingen
åtskillnad mellan olika rättighetsbärare. Detta till skillnad från Art. 8,
vars rättighetsbärare är tyskar.6 Det synes vidare stå klart att åsiktsfri¬
heten också gäller barn och unga, men att utövandet av rättigheten kan
omgärdas av snävare gränser än vad som gäller för vuxna.7 Vid så kallad
grundrättighetskonkurrens mellan Art. 8 I och Art. 5 I GG anses Art. 8 I
GG, såsom speciell kommunikationsrättighet, ha företräde.8 Oaktat en
sammankomsts anknytning till åsiktsfriheten i Art. 5 är alltså Art. 8 II
exklusiv grund för ingrepp mot sammankomsten som sådan. I den mån
yttranden vid sammankomsten riktar sig till en vidare grupp av intresse¬
rade, såsom vid demonstrationer och offentliga sammankomster, kan

1
Exempelvis Bayer Verf Art. 113, Berliner Verf Art. 18 I, Bremer Vert" Art. 16, Hesseische

Verf Art. 14, Rheinland-Pfältz Verf Art. 6.
4 T ex Versamlungsgesetz, Bannmeilengesetz och Sonn - und Feiertagsgesetze.
5 Exempelvis Bad-Wiirtemberg Bannmeilengesetz, Bayer Gesetz iiber die Befriedung des
Landtagsgebäudes, Berliner gesetz iiber die Vereins- und Versammlungsfreiheit, Gesetz
iiber die Befriedung des Tagungortes des Abgeordnetenhauses von Berlin, Gesetz iiber die
Befriedung des Rathauses in Hamburg,
6 Se avsnitt 3.4.2.
7 Schmidt-Jortzig, Meinungs- und Informationsfreiheit, HdBStR VI, § 141 s. 642 f.
8 Dietel/Gintzel/Kniesel, Demonstrations- und Versammlungsfreiheit s. 76.
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dock Art. 5 II inskränkningsgrunder komma att aktualiseras. Eftersom
intresset i detta arbete främst är inriktat på just sådana offentliga sam¬
mankomster och demonstrationer är det nödvändigt att studera Art. 5.

3.2.2 Begreppet åsikt
Begreppet "åsikt" skall enligt BVerfG tolkas vidsträckt.9 Detta innebär
att varje åsikt, uppfattning, övertygelse, värdering, ställningstagande eller
fördom omfattas av begreppet. Avgörande är att det rör sig om ett element
av ställningstagande om fakta eller värderingar inom ramen för social
kommunikation. Det är likgiltigt om åsikten yttras offentligt eller privat,
den omfattas i båda fallen av GG:s begreppsbildning.10 Skyddet i Art. 5 I
begränsas inte till värdefulla, rationella, nyttiga eller konstruktiva åsik¬
ter." Inte heller krävs någon saklig eller etisk lägsta kvalitet för grund¬
lagsskydd. BVerfG har uttryckt saken så att en avgränsning mellan värde¬
fulla och värdelösa åsikter vanligen är svår eller omöjlig att göra. I ett
pluralistiskt samhälle som bygger på frihet och demokrati är varje åsikt
skyddsvärd, även om den avviker från de förhärskande föreställningarna.12

En mycket omdiskuterad fråga angående Art. 5 är om skyddet för
åsiktsfriheten också gäller rena sakupplysningar (fakta). I strikt mening
är fakta naturligtvis inte att anse som "åsikter" och borde därför inte falla
inom Art. 5:s skyddsområde (Schutzbereich).13 En del författare påpekar
dock att en strikt åtskillnad mellan fakta och åsikter är svår att upprätt¬
hålla.14 BVerfG har i sin praxis också poängterat att fakta i sig ofta är
underlag för åsikter.15 Frågeställningen har på senare tid fått förnyad
aktualitet eftersom Tyskland 1994 kriminaliserade yttranden som för¬
nekar eller förringar det nazistiska folkmordet.16 Förbundsdagen synes i

9 BVerfGE 61 1 (s. 9), 71 162 (s. 179).
"'Jarass, Art. 5, i Jarass/Pieroth s. 155, Wendt, Art. 5, i von Miinch/Kunig s. 354.
" BVerfGE 93 266 (s. 289), Hoffman-Riem, Art. 5, i Wassermann (red.) Reihe Alternativ-
kommentare Band 1 s. 486 f., Jarass s. 155.
12 BVerfGE 33, 1 (s. 15) "[...] die Abgrenzung von "wertvollen" und "wertlosen" Mein-
ungen schwierige, ja oftmals unmöglich wäre [...]. [In] einem pluralistisch strukturierten
und auf der Konzeption einer freiheitlichen Demokratie beruhenden Staatsgefiige [ist
eben| jede Meinung, auch die von etwa herrschenden Vorstellungen abweichende,
schutzwurdig".
13 BVerfGE 90, 241 (s. 247), Jarass s. 155 f.
14 Se t.ex. Herzog, Art. 5 I, II, i Maunz/Diirig s. 16, Hoffman-Riem s. 487, Schmidt-Jortzig
s. 644 f„ Wendt s. 355 f.
15 BVerfGE 65, 1 (s. 41), 90, 241 (s. 248).
16 Se Frommel, Das Rechtgut der Volkverhetzung - oder ein "Ablasshandel" in drei Akten,
Kritische Justiz 1995 s. 402.
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lagstiftningsarbetet ha utgått från att Art. 5 inte omfattar uppenbart
osanna sakpåståenden och att Art. 5 därför inte var något hinder för kri¬
minaliseringen.17 Möjligen kan påstås att den tyska lagstiftaren här inte
tillräckligt uppmärksammat BVerG praxis. Det torde nämligen stå klart
att i de fall sakpåståenden står i samband med, eller utgör förutsättning
för, ett värderande påstående så omfattas också detta av Art. 5 I. I den
meningen skulle också "Auschwitzlögner" kunna komma in under Art. 5
skyddsområde. Dessa fall skulle i så fall vara att bedöma enligt begräns¬
ningsmöjligheterna i Art. 5 II.18

Helt falska påståenden synes enligt den förhärskande uppfattningen i
tysk rätt inte omfattas av Art. 5 I. Man kan därför säga att den tyska
åsiktfriheten postulerar en skyldighet att vara uppriktig, en plikt att hålla
sig till sanningen.19 BVerG har i princip gått på denna linje, dock med
reservationen att sanningsplikten inte får bli så omfattande att den förhin¬
drar åsiktsfrihetens funktion och hindrar tillåtliga yttranden att yppas av
fruktan för straff.20 Domstolen menar att om tvekan råder huruvida ett

sakpåstående har betydelse för en åsikt eller ej skall sakpåståendet anses
omfattas av Art. 5:s skydd.21 Här kan man se den s.k. rättighetspresum-
tionen (Freiheitsvermutung) i praktiken.22

Det saknas inte kritiska anmärkningar mot denna uppdelningen i sak¬
påståenden och rena åsikter. Undantaget av lögner från Art. 5 skydd
motiveras ofta med att dessa inte har något värde. Rättighetsskyddet bör
enligt kritikerna inte hängas upp på värdet eller värdelösheten av det ytt¬
rade. Detta är något som stödjs av BVerfG eget uttalande om svårighe¬
terna med att skilja det värdefulla från det värdelösa när det gäller åsikter.

l7Huster, Das Verbot der "Auschwitchluge", die Meningsfreiheit und das Bundesver-
fassungsgericht, NJW 1996, s. 487.
18 Huster, NJW 1996 s. 488. Huster konstaterar att endast det första av de tre begränsnings¬
grunderna är tillämpligt på detta fall, nämligen det om "allgemein gesetz". Denna behand¬
las nedan i avsnitt 3.3.2.
''BVerfGE 90 241 (s. 247 f.), där domstolen bl.a. uttalar; "Infolgendessen endet der
Schutz von Tatsachenbehaupungen erst dort, wo sie zu der verfassungsrechtlich voraus-
gesetzen Meinungsbildung nichts beitragen können. Unter diesem Gesichtpunkt ist
unrichtige Information kein schiitzenwertes Gut." Se även Hesse s. 161 och Wendt s. 356.
Denna uppfattning står inte oemotsagd. Se t.ex. Herzog s. 18 och Wendt s. 356 f. som
förespråkar att yttrandens sanningshalt och dettas relevans för yttrandets tillåtlighet bör
avgöras i konkreta fall med avvägningar visavi motstående rättsintressen och inte genom
stipulativa definitioner.
20 BVerGE 90 241 (s. 248), Jfr med amerikansk rätt och den s.k. "chilling effect" som man
där talar om vid regleringar som är för vaga eller omfattande.
21 BVerfGE 90 241 (s. 248), se även hur domstolen behandlat ett annat fall i BVerfGE 90 1,
där uttalanden i ett flygblad befanns vara till övervägande del åsikter och därmed omfatta¬
des av Art. 5 I.
22 Se avsnitt 2.6.5.
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Svårigheterna med att fastställa "det sanna" utgör också ett argument för
att låta Art. 5 1 omfatta såväl sanna som falska yttranden. Falska yttran¬
den skall, enligt kritikerna, behandlas på samma sätt som sanna. Om fal¬
ska yttranden sedan medför en kollision med andra skyddsvärda intres¬
sen så kan man vid en avvägningen tillmäta de falska yttrandena liten
vikt. Falska yttranden får i praktiken ett svagt skydd. Finns ingen sådan
kollision med andra skyddsvärda intressen är plikten att tala sanning sna¬
rast av icke-rättslig natur.23

Kritikens slutsats tycks vara att ett yttrandes skyddsvärde bäst bestäms
i konkreta fall, i konflikt med andra intressen och inte endast utifrån
dikotomin sant-falskt. BVerfG har inte slutgiltigt tagit ställning till denna
fråga, praxis säger inget klart om hur frågan skall behandlas. A ena sidan
kan konstateras att endast sakpåstående som har betydelse för bildandet
av åsikter skyddas av Art. 5 I.24 A andra sidan att uppenbart osanna sak¬
påstående inte omfattas av Art. 5 I.25 Utgör dessa uppenbart osanna sak¬
påståenden grund för åsikter synes de dock kunna omfattas av rättighets¬
skyddet. Domstolens praxis i denna fråga kan med fog kallas inkonsis-
tent.26

För mötes- och demonstrationsfriheten del betyder detta att vad som
yttras vid en sammankomst eller demonstration inte skyddas av GG
Art. 5 om det är att beteckna som fakta eller osanna påstående om fakta.
Denna "sanningsplikt" innebär en ganska omfattande begränsning av
skyddet för yttrandefriheten och påverkar därmed också med mötes- och
demonstrationsfriheten. Osanna eller starkt tillspetsade påståenden kan
falla utanför åsiktsfriheten, även om de yttras offentligt för att skapa
debatt eller opinion.

3.2.3 Att yttra och sprida i ord, skrift eller bild
Åsiktsfriheten innebär en frihet att yttra och sprida åsikter. När det gäller
dessa sätt att yttra sig på har en diskussion uppstått om det är någon skill¬
nad mellan att yttra (äussern) och att sprida (verbreiten) yttranden. I dok¬
trinen har vissa författare hävdat att det föreligger en skillnad, bl.a. Herzog
och Schmitdt-Jortzig.21 Så mycket är klart att det föreligger viss betydelse-

21 Hoffman-Riem s. 487, Schmidt-Jortzig s. 645, Wendt s. 357.
24 BVerfGE 90 241 (s. 249).
25 BVerfGE 90 1 (s. 15).
26Huster, NJW 1996, s. 490. Huster rekommenderar att BVerfG frångår sin distinktion
mellan sanna och falska sakpåståenden, då denna genom exemplet med § 130 StGB kom¬
mit att framstå som alltmer svårtillämpad och ogripbar, a.a. s. 491.
27

Herzog s. 21, Schmidt-Jortzig s. 647 f.
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mässig skillnad mellan dessa begrepp, de är inte helt synonyma. Att yttra
en åsikt kan t.ex. framstå mer personligt och direkt än att sprida den¬
samma. Yttrandet av åsikter kan sägas ske utan avseende på om någon
lyssnar, medan spridandet av åsikter har just detta kommunikativa syfte.
Som Wendt påpekat bör denna skillnad inte överdrivas, begreppen är
intimt sammanhängande och kan i praktiken knappast särskiljas.2S När
det gäller att yttra eller sprida en åsikt "fritt" betyder detta att kunna göra
det utan styrning, hinder eller inskränkning. Det är således otillåtet att
villkora yttranden med tillståndskrav, att skilja en talande från åhörarna
eller att rättsligt förbjuda någon att yttra sig (s.k. "munkavle").29Då är
yttrandena inte längre fria.

Hänvisningen till "ord, skrift eller bild" har i praxis och doktrin upp¬
fattats på olika sätt. Den förhärskande uppfattningen synes vara att upp¬
räkningen är en exemplifiering, inte en uttömmande uppräkning av
skyddsvärda sätt att yttra sig på.30 En annan ståndpunkt är att bestämmel¬
sens uppräkning faktiskt är uttömmande. De som förespråkar denna syn
kan dock meddelst en mycket vid tolkning av begreppen "ord, skrift och
bild" inordna företeelser som symboler och gester i bestämmelsens orda¬
lydelse. I båda fallen är resultatet detsamma, varför vilket synsätt man
intar snarast framstår som en smaksak.31 Slutsatsen är att formen för ytt¬
randen inte är av avgörande betydelse för frågan om de omfattas av
Art. 5:s skydd.32

3.2.4 Censurförbudet

Censurförbudet i Art. 5 I tydliggör betydelsen av "frihet" att yttra. Villkor
eller förhandgranskning av åsikter är uteslutna.33 Censur i Art. 5 I:s
mening omfattar dock bara förhandsgranskning. Detta betyder inte att
alla åtgärder i efterhand är tillåtna. Sådana ingrepp är dock att bedöma
enligt Art. 5 II, varom mer nedan. Censurförbudet riktas dessutom endast
mot en innehållslig prövning. Det betyder att förhandsgranskningar som
sker utan avseende på innehållet i ett yttrande inte omfattas av förbudet.
Dessa mera formalistiska granskningsmöjligheter bör tillämpas med viss

28 Wendt s. 364.
29 Wendt s. 364.
30

Herzog s. 25, Hesse s. 161, Jarass s. 156 f., Schmidt-Jortzig s. 647, Wendt s. 363.
31 Man kan notera att Weimarförfattningens stadgande om åsiktsfrihet, Art. 118, inte var
begränsat till dessa uttryckssätt utan också innehöll hänvisningen "oder in sonstiger
Weise". Det är mot denna bakgrund som GG Art. 5 I bör tolkas, se Muller, Wikrungs-
bereich und Schranken der Versamlungsfreiheit s. 70.

Hoffman-Riem s. 489.
33

Herzog s. 92.
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försiktighet så att denna tillåtna granskning inte blir ett sätt att kringgå
censurförbudet.34 Vidare har censurförbudet ingen Drittwirkung. Man
kan således inte åberopa denna bestämmelse mot t.ex. redaktörer eller
andra som förhandgranskar yttranden och av någon anledning inte vill
offentliggöra dessa. I samband med mötes- och demonstrationsfriheten
har tolkningen av denna bestämmelse betydelse för möjligheterna att för¬
handgranska plakat och dylikt. Detta inte är förbjudet så länge det sker
på sakliga och neutrala grunder, t.ex. för att kunna förutse reaktionen hos
åskådare.35

3.3 Begränsningar av åsiktsfriheten

3.3.1 Inledning
1 Art. 5 II anges förutsättningarna för att få göra begränsningar i åsiktsfri¬
heten. En första fråga är vad som utgör begränsningar av åsiktfriheten.
Negativa rättsföljder p.g.a. ett bestämt innehåll i en åsiktsyttring är en
begränsning, liksom försök att undangömma vem är upphovsman till ett
yttrande.36 Vidare omfattas också föreskrifter m.m. som försvårar själva
utövandet av rättigheten. Regler som har en faktisk, inskränkande effekt
anses som rättighetsbegränsande om denna effekt är tillräckligt omfat¬
tande.37

Begränsningarna är indelade i: inskränkningar i allmän lag, inskränk¬
ningar till skydd för unga och inskränkningar till skydd för den person¬
liga äran. Till detta kommer de inskränkningar i rättigheternas giltighets¬
område som följer av skyddet av andra rättigheter. Dessa s.k. författ-
ningsimmanenta inskränkningar avser alltså de inskränkningar som träffar
utövandet av en grundrättighet m.h.t. andra grundrättigheter och intres¬
sen skyddade av GG.38 Det är alltså fråga om systematiska hänsynstagan¬
den som kan medföra ytterligare begränsningsmöjligheter utöver vad
som framgår av Art. 5 II:s ordalydelse.

Främst två bestämmelser är här av särskilt intresse. Art. 1 I:s grundsats
om människovärdet är en bestämmelse som verkar begränsande på
åsikts- och yttrandefriheten i Art. 5 I. Den kan ha betydelse i fall som

34 Hoffman-Riem s. 517 ff. Wendt s. 398.
35 Jfr vad som gäller i svensk rätt, avsnitt 10.3.5.
36 Jarass s. 157.
37 Jarass s. 157, Wendt s. 364.
38 Herzog s. 90a., Hoffman-Riem s. 495.
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inte fullt ut täcks av begränsningsmöjligheterna i Art. 5 II. I sådana fall
kan den utgöra rättslig grund för ingrepp mot yttranden.39 Detta gäller
främst i fall som inte riktigt täcks av begränsningar m.h.t. skyddet för
den personliga äran men ändå framstår som kränkande. Vidare är Art. 33
V:s krav på trohet mot författningen som förutsättning för en offentlig
tjänst en begränsning av åsiktsfriheten som följer av GG självt.40

3.3.2 Inskränkningar i allmän lag
Med inskränkningar i allmän lag avses ingen in blanco-fullmakt att
genomföra vilken inskränkning som helst bara den har lagform. Begrep¬
pet "allmän" är kvalificerande och inskränker begränsningsmöjlighe-
terna. Begränsningar riktade mot en viss åsikt är inte möjliga att hänföra
under allmän lag och därför inte giltiga.41 Inte heller är ingrepp som
endast riktar sig mot en av de i Art. 5 nämnda grundrättigheterna tillåtna,
t.ex. en begränsning som enbart gäller radion. Så långt tycks kravet på
allmän lag överenstämma med Art. 19 I krav på att rättighetsbegräns¬
ningar måste ske form av allmän lag. Herzog menar vidare att Art. 5:s
"allmän lag" därutöver måste ha ett materiellt innehåll, annars är det bara
en upprepning av kravet i Art. 19 I 42 För denna slusats talar inte bara
denna systematiska synpunkt utan, enligt Herzog, även historiska koppli-
gar till hur begreppet användes i Weimarförfattningen. Kravet på allmän
lag skulle i så fall betyda att det krävs ett motiv till begränsningen som
inte har med innehållet i åsikten att göra, ett krav på innehållsneutrala
skäl.43

BVerfG har också framfört liknande tankar, utan att helt ansluta sig till
ett så strängt synsätt. Det är enligt domstolen inte tillräckligt att i kravet
på allmän lag endast se ett formellt krav. En avvägning mellan intressen
måste till för att avgöra om kravet på "allmän lag" är tillgodosett.44 Med
"allmän lag" i Art. 3 II förstås en bestämmelse vars bakomliggande
intresse är så starkt att det förmått "övertrumfa" åsiktsfriheten. Dessa
motstående intressen kan indelas i individualintressen och samhälls¬
intressen.43 Individualintressena omfattar t.ex. liv, hälsa, frihet och egen-

39
Herzog s. 90a.

40 BVerfGE 39 334 ff.
41 Hoffman-Riem s. 496, Schmidt-Jortzig s. 657, Wendt, s. 400 f.
42 Herzog, Art. 5 s. 83 f. Se även Hesse s. 164 och Schmidt-Jortzig s. 657.
43 Schmidt-Jortzig s. 657. Jfr svensk rätt, avsnitt 9.3, särskilt 9.3.4 och för amerikansk rätt,
4.6.2.
44 BVerfGE 7 198 (s. 208 f.).
4^

Herzog s. 85a. Se även avsnitt 6.4.
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dom. De är relativt lätta att avgränsa och kommer sällan i direkt konflikt
med yttrandefriheten i Art. 5. Annorlunda förhåller det sig med samhälls¬
intressena. De är svårare att avgränsa på ett tillfredställande sätt eftersom
de kräver en hög grad av abstraktion. Säkerhet och ordning (öffentlicher
Sicherheit und Ordnung) är exempel på ett sådant abstrakt samhälls¬
intresse. Om man med detta uttryck avser tysk rätts omfattande politi-
rättsliga begrepp så kan det inte automatiskt "övertrumfa" skyddet för
åsiktsfriheten i Art. 5.46 Ytterligare överväganden måste till. Ett annat
samhällsintresse som kan komma i konflikt med yttrandefriheten är
nationell säkerhet. Här är det klart att detta intresse vanligen väger tyngre
än intresset av fri samhällsdebatt.47

Först genom en långtgående avvägning mellan olika intressen kan lag¬
förbehållet i Art. 5 II få sitt egentliga innehåll. Av detta följer också att
kravet på att "allmän lag" inte får rikta sig mot en viss åsikt undantagsvis
kan luckras upp.48 Är det motstående intresset är tillräckligt tungt
vägande kan undantag accepteras. Förbuden mot nazistisk propaganda i
tysk straffrätt illustrerar detta förhållande tydligt.44 Kriminaliseringen
riktar sig direkt mot en viss åsikt, men en åsikt som hotar statens säkerhet
och som direkt strider mot GG:s principer. Dessa intressen kan anses
uppväga intresset av yttrandefrihet och därmed göra förbudet godtag¬
bart.50 Sammanfattningsvis tycks tolkningen av Art. 5 II "allmän lag"
bestå i prövningen av huruvida begränsningen har ett legitimt syfte och
prövningen av om sättet att nå syftet är legitimt.51

3.3.3 Inskränkningar till skydd för ungdom och personlig ära
Begränsningsgrunden till skydd för ungdomen har uppfattas som ett krav
på att regleringen verkligen skall ta sikte på ungdomar. Den får inte bli
en täckmantel för begränsningar av andra skäl. Regleringen måste därför
vara ett nödvändigt och adekvat medel för skydd av ungdomar.52 De
ämnesområden som typiskt sett omfattas av detta skydd är yttranden som
är vålds- och krigsförhärligande, rasistiska eller sexuellt och känslomäs-

46
Herzog s. 86.

47 BVerfGE 36 334 (s. 366 f.).
48 Jfr Schmidt-Jortzig s. 657 som menar att kravet på allmän lag måste vara uppfyllt innan
någon intresseavvägning kan komma i fråga.
49 Wendt s. 407 f. och StGB § 86 a och 130 III.
50 Huster s. 489 f.
51 Hoffman-Riem s. 496 ff.
52 BVerfGE 30 336 (s. 354).
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sigt förråande.53 Hur "farligt" ett material måste vara för att uppfylla
dessa kriterier tycks vara något oklart. Det står för det första klart att inte
bara de extrema fallen av omfattas av begränsningsmöjligheten. Även de
labila eller mer känsliga ungdomarna förtjänar skydd.54 Dessa kriterier
är, för det andra, tidsbundna. Det tolerabla förändras över tid.55 Vad som

typiskt sett kan kallas för små faror rättfärdigar inte heller ingrepp i ytt¬
randefriheten.56

Skyddetför den personliga äran är också en grund för ingrepp i yttrande¬
friheten. Tysk statsrätt har här i princip övertagit de begreppsdefinitioner
som används i straffrätt och civilrätt.57 BVerfG sätt att närma sig motsätt¬
ningen mellan yttrandefrihet och integritet kan allmänt beskrivas som en
metod av intresseavvägningar. Det är därför en metod som inte kan for¬
muleras på ett klart och entydigt sätt. Yttrandefriheten krockar här med
andra författningsskyddade intressen, främst Art. 2:s skydd för person¬

ligheten. Det är främst en bedömningsfråga om den ena eller den andra
skall få försteg. Ingen patentlösning finns att tillgå eller redovisa.58 I
huvudsak kan sägas att BVerfG tolkat denna begränsningsgrund restrik¬
tivt i de fall yttranden rört saker av intresse för den offentliga opinions¬
bildningen. I sådana fall föreligger i realiteten små begränsningsmöjlig¬
heter m.h.t. någons personliga ära.59

Yttranden som enbart tillgodser en större eller mindre krets med ytlig
underhållning anses inte vara lika skyddsvärda som yttranden som bidrar
till bildandet av offentlig opinion.60 Exempel på sådana yttranden kan
hämtas från den s.k. "skvallerpressen". BVerfG har vidare utvecklat en
lära om osaklig eller skadande kritik, s.k. Schmähkritikf1 Läran innebär
att skyddet för den personliga äran nära nog automatiskt väger tyngst om

yttrandet i fråga egentligen inte bidrar till att klargöra motsättningar i
sakfrågor utan endast framstår som i huvudsak elakt förtal av en viss per¬
son eller grupp av personer. BVerfG har dock använt denna lära med för-

53 BVerfGE 30 336 (s. 347). Se även Hoffman-Riem s. 531 ff.
54 BVerwGE 39 197 (s. 205).
55 BVerwGE 39 197 (s. 206).

BVerfGE 30 336 (s. 354), Hoffman-Riem s. 532. Se den skiljaktiga meningen i RÅ 1996
ref 4, avsnitt 5.6.6.
"7

Herzog s. 90.
58 Wendt s. 411.
59 BVerfGE 54 129,61, I.
60 BVerfGE 34 269 (s. 283).
61 BVerfGE 82, 272 (s. 283 f.), Hoffman-Riem s. 585.
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siktighet för att inte "kväva" polemiska eller engagerade inlägg i sam¬
hällsdebatten.62

3.3.4 Form, innehåll och yttrandens effekt
Art. 5 I gör i princip inte skillnad mellan olika yttranden p.g.a. deras
form.63 Det är irrelevant om ett yttrande haft formen av kyligt debattin¬
lägg eller ilsket vredesutbrott, det skyddas likväl. Även valet av tidpunkt
och plats för yttrandet omfattas av Art. 5 I:s skydd.64 Det betyder att även
den yttre formen för yttranden skyddas. Sammankomster (vare sig de är
möten eller demonstrationer) kan beskrivas som ett kollektivt nyttjande
av åsiktsfriheten.63 I praktiken betyder detta att sammankomsten är, eller
kan vara, en form för yttranden. Det Art. 8 skyddar är just formen.
Bestämmelsen är en specialreglering av formen, men rör inte innehållet i
yttrandena. Innehållet skall i stället bedömas enligt Art. 5 I och II.66
Detta innebär att straffbara yttranden som fälls inom ramen för en sam¬
mankomst inte får ett bättre skydd än vad de annars skulle ha haft. Exem¬
pel på sådana yttranden är ärekränkningar och författningsfientliga ytt¬
randen.

Ytterligare en distinktion värd att beakta är den mellan ett yttrande och
dess effekt. Man kan tänka sig att vissa yttranden är tillåtna, medan vissa
effekter inte är det. Man kan t.ex. förbjuda endast de yttranden som
väcker ilska. Kriminaliseringen tar då sikte på yttrandets effekt, väcker
det ilska är det straffbart, annars inte. BVerfG har dock fastslagit att det är
meningslöst att försöka skilja mellan ett yttrande och dess effekt.67 Vill
man förbjuda något p.g.a. dess effekter måste man också anses ingripa
mot själva yttrandet. Art. 5 1 skyddar i princip bara fredliga, icke-våld-
samma sätt att framföra åsikter. Det handlar om att ge någon en chans att
övertala någon annan. Så länge ett yttrande har en form som förstärker

621 Tyskland pågår en tämligen animerad debatt om BVerfG praxis på detta område. Dok¬
trinen verkar i stort vara kritisk till domstolens hållning och domstolen tycks i stort igno¬
rera doktrinen i denna del, se Glaeser, Meningsfreiheit, Ehrenschutz und Toleranzgebot,
NJW 1996 s. 873 ff. Mest omtalat är kanske det s.k. "Mörder-Entscheidung", BVerfGE 93
266. Där hade klaganden dömts för förtal efter att offentligt (bl.a. på plakat och i flygblad)
hävdat att "soldater är mördare". BVerfG fann att underrätterna inte beaktat Art. 5 I i till¬

räcklig utsträckning. Målen återförvisades för förnyad prövning.
63 BVerfGE 93 266 (s. 289), Jarass s. 156.
64 BVerfGE 93 266 (s. 289).
65 BVerfGE 69 315 (s. 345).
66Herzog, Art. 8 s. 11, Muller s. 73, Ladeur, Art. 8 GG, i Ridder/Breitbach/Ruhl/Steinme-
ier, Versamlungsrecht Kommentar s. 110, Ott, Gesetz iiber Versammlungen und Aufziige
s. 43.
67 BVerfGE 7 198 (s. 210).
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yttrandet, utan att för den delen innefatta våld, så omfattas även hand¬
lingen av åsiktfriheten.68 Att någon blir ledsen eller arg över ett yttrande
är inte en effekt som förtar Art. 5 I:s skydd. Däremot är effekter som
kropps- eller sakskador inte skyddade av GG:s yttrandefrihet.69 Yttran¬
den som kombineras med fysiskt våld faller därför utanför grundlags¬
skyddet. De är inte fredliga försök till övertalning och har inget att göra i
den fredliga, demokratiska staten.

3.4 Allmänt om Art. 8:s mötesfrihet

3.4.1 Inledning
I detta avsnitt behandlas skyddet för mötesfriheten i Art. 8 GG. Fram¬
ställningen syftar till att kortfattat redogöra för rättsläget vad gäller tolk¬
ning och tillämpning av Art. 8. Bestämmelsen innehåller två stycken
med följande lydelse:

(1) Alle Deutchen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis
friedlich und ohne Waffen zu versammeln.

(2) Fur Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.

Avsnittet behandlar endast det första av dessa stycken. I det efterföljande
avsnittet presenteras de begränsningsmöjligheter som det andra stycket
medger.

3.4.2 Ytterligare om åsiktsfrihet, mötesfrihet och
demonstrationsfrihet

Art. 8 omfattar till synes två olika sidor av ett skeende; meningsyttrings¬
sidan och mötessidan.70 Art. 5 är dock bestämmande för bedömningen av
ett yttrandes innehåll och Art. 8 för dess form. Detta innebär att Art. 8 är
exklusiv bedömningsgrund för inskränkningar av formen sammankoms¬
ten som medel att kommunicera. Art. 5 är å sin sida exklusiv bedöm¬

ningsgrund för innehållet i framförda åsikter. Detta medför också den
viktiga följden att Art. 8 II begränsningsmöjligheter inte är tillämpliga på

68Jarasss. 156.
69 Wendt s. 359. BVerfGE 25 256 (s. 264 f.), 62 230 (s. 244 ff.).
7llSchwäbele, Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit s. 102 f.
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innehållet i ett yttrande som framförs i form av en sammankomst. Här är
enbart Art. 5 II tillämplig.71 Denna inställning innebär i någon mån en
motsägelse. BVerfG har, som sagts ovan, konstaterat att det inte är sär¬
skilt meningsfullt att söka skilja mellan form och innehåll.72 Ändå är det
just det man måste göra vid sammankomster som för fram åsikter. För att
kunna göra en bedömning av ett konkret handlande måste både Art. 5
och Art. 8 beaktas, eftersom form och innehåll är intimt förknippade.
Detta medför också att mötesfriheten har fler "dolda" begränsningar än
vad Art. 8 ger intryck av. Så fort åsiktsbildning är med i bilden måste
Art. 5 tas med i bedömningen.73

En förklaring till indelningen kan vara att uppdelningen i form och
innehåll när det gäller just möten uppfattas som en positiv särbehandling.
Art. 8 ger ett bättre skydd för formkomponenten i ett yttrande än var
Art. 5 ger. En viss form av yttranden, de som sker i möten, är i den
meningen privilegierade visavi andra former av yttranden. Ser man saken
på detta sätt minskar motsättningen med att specialreglera formen för
vissa yttranden. Yttranden som fälls vid sammankomster är inte mer

skyddade än annars, något som ger uttryck för en likställdhet mellan ytt¬
randen oavsett form.74 Ingrepp mot yttranden framförda vid samman¬
komster måste dock beakta församlingsfriheten i möjligaste mån så att
denna inte begränsas i onödan.75

Det kan vara av värde att reda ut några begreppsfrågor kring möten
och demonstrationer innan studien av materiell rätt vidtar. Det är i tysk
rätt viktigt att hålla särskilja möten från demonstrationer. Demonstratio¬
ner kan förekomma utan att fördenskull ett möte är för handen. En ensam

person med ett plakat är t.ex. att betrakta som en demonstration. Denne
skyddas av Art. 5, men omfattas inte av Art. 8:s skydd. En demonstration
är dock oftast även ett möte med syfte till kollektiv meningsyttring i
något politiskt ämne, men detta är alltså ingen nödvändighet. Det kan
också förekomma sammankomster utan s.k. demonstrationseffekt, dvs.
sammankomster som saknar opinionsbildande eller åsiktsrelaterade
inslag, t.ex. klubbar för kärlekslyrik eller föreningsmöten, m.m. Mötes¬
friheten i Art. 8 är därför vidare än demonstrationsfriheten i det att den

71 Schwäbele s. 103.
72 Se avsnitt 3.3.4.
73 Hoffman-Riem, Art. 5, i Wassermann (red.) Reihe Alternativkommentare Band 1 s. 753.
Kloepfer, Versammlungsfreiheit s. 752 f. och 771 f.
74 Här finns anledning att påminna om det svenska systemet där denna motvilja mot att för¬
sätta vissa former för yttranden i en bättre position inte finns. Hela TF är egentligen ett sätt
att privilegiera en uttrycksform, något som synes vara tysk rätt främmande.
750tt s. 43.
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inte kräver någon opinionsbildande effekt samtidigt som den är snävare i
det att den inte omfattar enmansaktioner.

Förhållandet att Art. 8 inte explicit omfattar demonstrationer skall inte
uppfattas som att demonstrationer inte är skyddade enligt tysk rätt.
Demonstrationsfriheten kan i Tyskland beskrivas som varande av grund¬
rättighetskaraktär, även om den inte är en grundrättighet.7'1 Den bygger
nämligen på ett antal grundrättigheter, vars grund alla är människovärde¬
grundsatsen i Art. 1. Rätten att fritt röra sig, rätten att yttra sig, rätten att
mötas, rätten att bilda föreningar samt demokratistadgandet i Art. 20
visar att demonstrationsfriheten innefattar många av de centrala grund¬
rättigheterna i GG. Den verkar som ett medium för yttrandefriheten och
garanterar formerna för kollektivt förverkligande av flera grundrättig¬
heter.77

Demonstrationen är ett sätt att uttrycka åsikter. Dess komplementära
funktion till yttrandefriheten är oomtvistlig. Det förhåller sig dock så att
demonstrationsfriheten är mer än bara ett medium för realiserandet av

yttrandefriheten. Den är en garanti för att kollektivet kan göra samma sak
som den enskilde kan.7K Demonstrationen kan sägas vara det fysiska
medlet att förverkliga en kollektiv yttrandefrihet. I och med att demon¬
strationsfriheten har denna specifika komponent, den fysiska (dvs. att
den konkret utövas av fysiska personer), så finns det många olika former
för yttranden i demonstrationsaktioner. Verbala och skriftliga meddelan¬
den, bilder och symboliska handlingar kan ge uttryck för demonstratio¬
nens budskap, ja även deltagarnas kroppar då dessa t.ex. används i en
blockad av något slag.79 Det anses inte möjligt att m.h.t. demonstrations¬
frihetens ändamål begränsa uttrycksformerna för den offentliga opinions¬
bildningen. Art. 8:s vidsträckta skydd gäller dock bara under förutsätt¬
ning att ingen tvingas på någon annans uppfattning samt att tredje mans
grundrättigheter inte träds förnär.H()

3.4.3 Mötesfrihetens funktion och räckvidd

Mötesfriheten (Versammlungsfreiheit) sammanför många av de övriga
friheterna såsom yttrandefrihet, trosfrihet, rörelsefrihet, föreningsfrihet
osv. Den är därför en utpräglad "kommunikationsfrihef .8I Den anses

76Kniesel, Die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit, NJW 1992 s. 858.
77 Kniesel s. 858.
78 Kniesel, s. 858, samma sak följer e contrario av Herzog s. 37 f.
7y

Kloepfer s. 751 f.
80 Kneisel s. 859.
81 Kunig, Art. 8, i von Munch/Kunig s. 534.
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också ha konstituerande betydelse för samhällsordningen i en demokra¬
tisk stat.82 BVerfG har pekat på att den tyska demokratin inte enbart tar
sig uttryck genom demokratiska val, utan även genom folkets direkt
medverkan i formandet av opinion och av politisk vilja.82 Den allmänna
författningspolitiska betydelsen av mötesfriheten begränsar sig alltså inte
till en möjlighet till kommunikation. Det är den del som kan kallas rättig¬
hetens subjektiva sida. Friheten är därutöver också ett uttryck för hela
den demokratiska samhällsordningen. Den har också vad man skulle
kunna kalla en objektiv sida.84 Mötesfriheten i Art. 8 kan också verka
som ett korrektiv av den representativa demokratins brister.85 Den möj¬
liggör omedelbar kommunikation av medborgarnas önskemål och skapar
på detta sätt en grund för politisk viljebildning utför de etablerade parti¬
ernas ram.

I detta sammanhang förtjänar det också att framhållas att mötesfrihe¬
ten inte enbart är till för de politiska aktiviteterna i samhället eller för den
demokratiska åsiktsbildningen. I tysk rätt betonas att Art. 8 även skyddar
enskildas behov av att uttrycka sin personlighet.86 Att vara tillsammans
med andra människor och att verka tillsammans är ett fundamentalt
behov.87 Art. 8 säkrar därför inte bara sammankomster med rent politiska
syften utan även sådana med mera "privata" ändamål. Mötesfriheten har
avgörande betydelse för demokratin, men den har också stor betydelse
för andra, mer privata syften.

Art. 8 innefattar också en negativ församlingsfrihet, dvs. en frihet från
tvång att delta i sammankomster.88 Det negativa skyddet i Art. 8 sträcker
sig dock inte längre än de positiva komponenterna i samma skydd. Posi¬
tivt riktar sig Art. 8 till organiserandet och genomförandet av samman¬
komster medelst enskildas insatser. För sammankomster som staten (eller
andra bärare av offentlig auktoritet) själv vill organisera gäller Art. 8

82 BVerfGE 7 198 (s. 199), Hoffmann-Riem s. 761, Kloepfer s. 741 ff.
83 BVerfGE 20, 56 (s. 97 ff.).
84 Se avsnitt 2.2.3.
83 BVerfGE 69 315 (s. 347). Till dessa hör avståndet (miljömässigt, intellektuellt, kultu¬
rellt, fysiskt) mellan väljare och valda och det faktum att valsedeln endast ger uttryck för
väljarnas övergripande åsikter vid ett fåtal tillfällen. Kloepfer s. 744 ff. är kritisk till detta
synsätt.
86Herzog s. 9, Jarass, Art. 8, i Jarass/Pieroth s. 233, Kloepfer s. 747.
87 Jfr Aristoteles om människans väsen, människan som en "zöon politikön", vilket inte
bara avser ett politiskt väsen utan även, och för tolkningen av GG kanske viktigare, ett
samhällsväsen eller ett av gemenskap beroende väsen. Det är ur detta perspektiv som
mötesfriheten skall ses. Den ensamma människan, den som förbjuds att möta någon
annan, hamnar i en isolering som med tiden verkar nedbrytande. GG ser inte människan
som isolerad utan just som ett samhällsväsen, se BVerfGE 4, 7 (s. 15 f.).
88 Kunig, Art. 8, i v. Munch/Kunig s. 546, Herzog s. 13.
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inte.*9 Därmed inte sagt att en laglig plikt att församlas inte har några
begränsningar alls. Dylika begränsningar ligger dock inte i Art. 8 utan i
t.ex. Art. 2 I och 5 I. En långt utsträckt församlingsplikt inkräktar t.ex. på
den handlingsfrihet som skyddas av Art. 1 I. Rätten att inte bli informe¬
rad skulle även den kränkas av en långtgående plikt att delta i samman¬
komster. Denna negativa rätt brukar häreledas ur Art. 5 I. Till dessa skall
läggas den demokratiska principen i Art. 20, vilken ytterligare kan stärka
det negativa skyddet för mötesfriheten.

3.4.4 Vem har mötesfrihet?

Mötesfriheten som den utformats i GG är en frihet för tyskar (alle
Deutsche). Den är inte utformad som en mänsklig rättighet, utan som en

"tyskrättighet". Man får lätt intrycket av att den är en medborgerlig rättig¬
het, men så enkelt är det inte. Begreppet "tysk" omfattar nämligen mer
än tyskt medborgarskap. Förklaringen till att man valt en sådan vid första
anblicken märklig begreppskonstruktion ligger i historien. Efter andra
världskriget delades det besegrade Tyskland och flera av de områden som

ingått i riket före 1937 kom att tillfalla grannländerna, inte minst den del
av riket som kom att bilda DDR. Det var för den nybildade västtyska
staten viktigt att markera att detta inte accepterades annat än som en poli¬
tisk lösning tills vidare. Genom att göra författningen gällande för alla
tyskar ville man inkludera de som bodde i den andra "rikshalvan", DDR,
och de som blivit kvar i andra, för Tyskland förlorade, delar av Europa.90

Vilka är då "tyskar" i GG:s mening? I Art. 116 1 GG har begreppet tysk
fått en närmare bestämning. Artikeln knyter an till tysk statstillhörighet
eller tysk folktillhörighet. "Tysk" i GG:s mening är medborgare i staten
Tyskland (statstillhörighet) eller flykting eller annan som kommer från
de områden som omfattandes av den tyska riksgränsen 1937 (folktillhö¬
righet).91 Denna definition har intressanta rättsverkningar på det positiv¬
rättsliga planet, den gör det t.ex. omöjligt att behandla tyskar som upp¬
fyller kraven på tysk folktillhörighet som flyktingar eller statslösa.92 För¬
fattningsdomstolen har ytterligare preciserat begreppen statstillhörighet
och folktillhörighet.93
89

Herzog s. 13.
90

v. Mangold, Die deutsche staatsangehörigkeit, HdBStR V, § 119 s. 619.
91 Denna åtskillnad var kanske mest aktuell under den tid det tyska riket var delat, men
behåller p.g.a. de folkgrupper i Östeuropa som fortfarande är av "tyskt" ursprung (Tjeckien,
Polen) sin mening.
92 BVerwGE 8, 340 (s. 342), v. Mangold s. 622.
93 Se BVerfGE 77 137 (s. 150), det s.k. Teso-Beschluss.
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Art. 8 nämner alltså bara tyskar som rättssubjekt, "rättsinnehavare"
(Rechtsträger). Utlänningar och statslösa tycks sakna grundlagsskydd.
Detta är nu inte hela sanningen. För det första innehåller varje rättighet
en kärna, en människorättskärna, som följer på människovärdets okränk-
barhet enligt Art. 1 GG. Tillsammans med Art. 19 II skydd för rättighe¬
ternas kärna grundar skyddet för människovärdet en viss rätt till fria sam¬
mankomster även för utlänningar och statslösa. Även vissa författnings¬
principer, som t.ex. proportionalitetsprincipen, gäller för utlänningar och
ger dem visst skydd mot begränsningar och ingrepp.94 För det andra
måste man till bilden av utlänningars mötesfrihet också foga Europakon¬
ventionens Art. 11 om församlingsfrihet (freedom ofassembly). Konven¬
tionsskyddet gäller envar och är inte begränsat till medborgare. Konven¬
tionen ger därför ytterligare stöd för ett skydd som sträcker sig längre än
enbart till "tyskar" i GG:s mening.

Minderåriga måste för att kunna åberopa skydd av grundlagsregeln i
Art. 8 ha uppnått en viss ålder, så kallad "grundlagsmyndighet". Någon
exakt åldersgräns finns inte fastslaget i praxis eller doktrin. När man i
tysk rätt försöker avgöra denna fråga är det viktigt att komma ihåg den
grundläggande kategoriseringen av mötesfriheten som en kommunika¬
tionsfrihet. Åldersgränsen kan därför inte sättas särskilt högt när det gäller
mötesfriheten.9^ Omyndiga skolungdomar måste t.ex. kunna få hålla pro¬
testmöten i eller kring sina skolor. Även om minderåriga är innehavare
av grundrättigheten mötesfrihet ger detta dem inte självklart rätt att
utnyttja den.96 Saken problematiseras av att anordnandet av möten med¬
för vissa rättsliga förpliktelser av främst ekonomisk art (böter, skade¬
stånd, renhållningskostnader, etc.).97 Sammantaget tycks frågan om när
en minderårig kan utöva sina grundrättigheter själv lösas i förhållande till
sammankomstens ämne, anordnarens personliga mognad och de förplik¬
telser som sammankomsten kan medföra.98

Juridiska personer omfattas av mötesfriheten i den mån det är rimligt
att alls tala om detta.99 När det gäller anordnandet och ledarskapet för en
sammankomst så omfattar detta handlingar som bara fysiska personer
kan vidta. Art. 8 är då inte särskilt användbar för juridiska personer.
Vidare kan endast fysiska personer delta i sammankomster. Då juridiska

94
Herzog s. 10, Hoffman-Riem s. 758 f. Kloepfer s. 755. Se även avsnitt 2.2.4.

95 Jarass s. 236.
96

Herzog s. 16.
97

Herzog s. 16, Kloepfer s. 756.
9X Kloepfer s. 756, Dietel/ Gintzel/Kniesel s. 40.
"Herzog s. 15, Hoffman-Riem s. 759, Kunig s. 539, Kloepfer 755 f.
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personer handlar genom sina befullmäktigade ombud är de dock i denna
mening bärare av rättigheterna i t.ex. Art. 8. Att helt bortse från den roll
som t.ex. de politiska partierna spelar vid utövandet av mötesfriheten
samt det förhållandet att de åsikter som framförs kan vara partiets snarare
än de enskilda individernas kan te sig alltför verklighetsfrånvänt. I denna
mening är det också relvant och riktigt att tala om en mötesfrihet för juri¬
diska personer.100 I den mån Art. 8 GG kan användas på juridiska perso¬
ner anses att detta gäller endast inhemska juridiska personer.101 Slutligen
kan påpekas att Art. 8 inte tar sikte på möten som sådana utan endast på
de människor som deltar. Det är de enskilda deltagarna som har mötesfri¬
het och inte sammankomsten som sådan.102

3.4.5 Verkan av att ha mötesfrihet enligt Art. 8 GG
Verkan av att inneha en grundrättighet brukar sägas ha två dimensioner.
Dels innebär rättigheten ett skydd mot statlig inblandning (Ahwehrrecht)
och dels innebär den en plikt för staten att skydda den som utövar sin
rättighet (,Schutzpflicht).103 Så är också fallet med Art. 8. Konkret kan
man säga att den första dimensionen riktar sig till den del av det statliga
handlandet som företas genom polismakten och skall förhindra över¬
grepp från denna. Den andra dimensionen riktar sig till samma del av
statsmakten men inriktar sig i stället mot dess overksamhet snarare än
mot för långtgående åtgärder. Skyddsfunktionen aktualiseras i situationer
där polisen inte lyckats skydda medborgarnas liv och hälsa från faror.1(14

Rent systematiskt kan man säga att staten både är garant för mötesfri¬
heten och ett potentiellt hot mot densamma. På det praktiska planet söker
man bemästra dessa dubbla roller genom en boskillnad mellan den sty¬
rande förvaltningen och de kontrollorgan som upprätthåller grundrättig¬
heterna, dvs. mellan polis och domstolar. Ytterligare en komplicerande
aspekt av detta är att den s.k. skyddsdimensionen (Ahwehr) av rättighe¬
ten är ett tvåpartsförhållande, mellan enskild och statsmakt, medan den
förpliktande dimensionen (Schutzpfllicht) är ett trepartsförhållande mellan
utövare, stat och "störare" (dvs. den som stör utövaren i det rättmätiga
utövandet av mötesfriheten).

1(X) Kunig, s. 540.
101 Kunig, s. 539.
102

Herzog s. 16, Hoffman-Riem s. 759.
103 Se avsnitt 2.2.3.
104 Hoffman-Riem s. 759 ff., Isensee, Das Grundrecht als Abwehrrecht und staatliche
Schutzpflicht, HdBStR V § 111 s. 145.
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Grundrättigheternas utformning ger utifrån dessa utgångspunkter en
bild av tyngdpunkten såsom förlagd till den förra av dessa två aspekter.
BVerfG:s praxis stödjer också denna slutsats. Domstolen har uttalat att
grundrättigheterna utan tvivel i första hand är en frihetssfär som säkrar
den enskilde från angrepp av den offentliga makten, de är skyddsrättig¬
heter riktade mot staten.105 Det är i egenskap av skydd mot statlig
inblandning som grundrättigheterna vanligtvis förstås.106 Kan man då
inte finna spår också av den andra dimensionen i GG? Jo, men den låter
sig endast hittas indirekt. Som exempel kan tas Art. 1 där det sägs att den
statliga makten förpliktas att akta och skydda människovärdet.107

Den "rena" skyddsdimensionen kommer där till uttryck i förpliktelsen
att akta (zu achten) och skyddspliktsdimensionen i plikten att skydda {zu
schutzen) människovärdet. 1 praxis och doktrin tycks man också utgå
från att båda dimensionerna är realiteter och giltiga för övriga rättighe¬
ter. I()s Mötesfriheten är inte "hel" om den inte skyddas också mot tredje
mans ingrepp. Här kan man kanske tala om en Drittwirkung visavi
omgivningen. Endast om deltagares liv eller hälsa är i allvarlig fara kan
t.ex. en motdemonstration tillåtas medföra att en sammankomst för¬

bjuds.109 I rena nödlägen träder statens skyddsplikt tillbaka för skyddet
av än viktigare intressen, t.ex. enskildas liv och hälsa.

Art. 8 riktar sig dock främst till individens förhållande visavi staten.
Den ger den enskilde en rätt att fritt mötas med andra för meningsutby¬
ten, utan att staten lägger hinder i vägen. Mötesfriheten i Art. 8 medför
ingen plikt för staten att se till att det finns konkreta möjligheter att
mötas. Staten behöver inte främja nyttjandet av mötesfriheten vidare än
vad som följer av Art. 20:s demokratiprincip."0 Det är en plikt för staten
att tillhandahålla gator och torg som forum för möten. Däremot skapar
Art. 8 ingen skyldighet att t.ex. finansiera enskildas möjligheter att del¬
taga i möten.1"

Art. 8 innebär också att staten genom sina myndigheter inte får lägga
hinder i vägen för deltagares resa till ett möte. Man kan tala om en till
Art. 8 anknuten deltaganderätt (Partizipcirtionsrecht).u2 BVerfG fram-

105 BVerfGE 7 198 (s. 204), 21 362 (s. 369) 50 290 (s. 336 f.), 61 82 (s. 101), 6S 193
(s. 205).
U)6Isensee s. 150.
107 "Art. 1,(1) Die Wiirde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schutzen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt."
108 BVerfGE 69 315 (s. 355 ff.) Dietel/Ginzel/Kniesel, s. 51. Ladeur s. 119.
109 BVerfGE 69 315 (s. 360 f.).
110

Herzog s. 18 f., Ladeur s. 118.
111 BVerwG NJW 1986 s. 737.
'12 Kniesel s. 861, Ladeur s. 118.
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håller detta i det s.k. Brokdorf-Besluss."3 Myndighetsåtgärder som hindrar
tillträdet till ett möte genom att stoppa tillfarter eller genom att utföra
särskilt stränga förebyggande kontroller eller genom att registrera och
observera deltagarna på ett sätt som förtar den fria karaktär som möten
och sammankomster normalt omges av är oförenliga med mötesfriheten.
Art. 8 har också liknande rättsverkningar på det som sker efter att en
sammankomst upphört. B VerfG har tolkat Art. 8 så att den innebär en rätt
att fritt avlägsna sig från mötesplatsen efter det att ett möte slutat."4
Detta måste man dock skilja från rättsverkan av att polisen upplöst en
sammankomst. Då har alla deltagare en plikt att avlägsna sig. Art. 8:s
inverkan på förloppet efter en sammankomst avser fall då mötesdel¬
tagarna av egen vilja avbryter mötet. Mötesfriheten har i sig inget fast
slut, dess varaktighet disponeras därför fritt av deltagarna.

Art. 8 har dessutom rättsverkningar utanför det kärnområde som arti¬
keln berör. Med hänsyn till den vikt som lagstiftare och rättstillämpning
lagt vid mötesfriheten är detta inte förvånande. All rättighetsbegränsande
reglering måste på striktaste sätt ta hänsyn till den författningsrättsliga
grundinställningen och endast inskränka mötesfriheten i de fall det står
klart att det sker för viktiga rättsintressen och på ett sätt som iakttar pro-

potionalitetsprincipens krav."5 Art. 8 I GG har med andra ord en verkan
som ringar på vatten. Den griper in i straff-, ordnings- och avgiftsregle¬
ring på ett högst konkret sätt."6 Detta leder in på frågan om mötesfrihe¬
tens inverkan på andra delar av rättsordningen.

3.4.6 Drittwirkung och Ausstrahlung
I samband med en så omfattande och djupt verkande rättighet som
mötesfrihet i Art. 8 GG uppkommer även frågor om artikelns verkan på
tredje man (Drittwirkung) och dess inverkan på andra rättsområden (Aus¬
strahlung). Drittwirkung är som bekant den verkan en grundrättighet har
i förhållandet mellan enskilda.117 I tysk rätt erkänns en indirekt sådan
verkan. Rättsförhållanden mellan enskilda måste alltså ses i ljuset av

grundrättigheterna. Också Art. 8 har denna Drittwirkung. Domstolarna
kan i enskilda fall tolka obestämda begrepp och generalklausuler på rätts¬
områden som primärt berör enskilda så att grundrättigheterna får bety-

113 B VerfGE 69 315 (s. 349). Se även BVerfGE 65 1 (s. 45).
114 T ex VG Hamburg, NVwZ 1987, s. 829.
"■ Kniesel, s. 861.
116 Se t.ex. BVerwG, NJW 1989 s. 52 och BGH 89, 383 (s. 395).
117 Se avsnitt 2.2.4.
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delse för dessa bestämmelsers innehåll."8 Särskilt kan detta komma i

fråga på områden där ekonomisk eller social makt annars kan komma att
spela ut grundrättigheternas praktiska betydelse.119

När det gäller Art. 8:s Ausstrahlung står det klart att bestämmelsen har
en konkret inverkan på andra rättsområden, såsom förvaltnings-, straff-
och skadeståndsrätt.120 Dess innehållsliga betydelse "strålar ut", träffar
andra rättsregler och påverkar dem innehållsligt. BVerfG har slagit fast
att grundrättigheterna är att betrakta, inte bara som subjektiva skyddsrättig¬
heter (Abwehrrechte), utan även som uttryck för en objektiv, författ-
ningsmässig värdeskala. Denna binder såväl lagstiftare som förvaltning
och rättstillämpning i övrigt.l2lÄven Art. 8 är att betrakta som en sådan
värdemässigt grundläggande bestämmelse i författningen. Alla begrän¬
sande regleringar skall därför beakta denna. Konsekvensen av detta är att
begränsande reglering skall tillämpas och tolkas restriktivt i ljuset av
mötesfrihets skydd.122 Den grundläggande värdering som kommer till
uttryck i Art. 8 får endast träda tillbaka inför intressen av liknande tyngd
och under strikt iakttagande av proprotionalitetsprincipen.122 Man kan
konstatera att Art. 8 därför har en mycket konkret och praktisk betydelse
långt utanför dess verkan vid lagstiftning. Bestämmelsen innefattar ett
krav på förvaltning och domstolar att upprätthålla de värden som GG
uttrycker.

3.5 Art. 8:s rekvisit för rättighetsskydd

3.5.1 Inledning
1 detta avsnitt skall jag gå igenom de specifika krav som Art. 8 ställer för
att ge ett möte skydd. Den första frågan är då vad som avses med "möte"

il8Hoffman-Riem s. 762 f. Inom skadeståndsrätten har man t.ex. beaktat Art. 5 och 8 vid
fördelandet av skadeståndsansvaret, se BGH 59 30 och H9 383. Se Schäfer, § 830 i Stau-
dinger/Schäfer, Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch s. 717 ff. Se även Dufwa, Flera
skadeståndsskyldiga s. 344 ff.
" 'Hesse s. 150 f. med exempel från BVerfGE 25 256 (s. 263 ff.) som behandlade ett fall
där det fria ordet missbrukades till att söka tysta konkurrerande åsikter och därigenom
direkt motverkade syftena med Art. 5.
I2()BVerfGE 69 315 (s. 361 f.), Dietel/Gintzel/Kniesel s. 56, Hoffman-Riem s. 762 ff.,
Kunig s. 548, Ladeur s. 131.
121 BVerfGE 39 1 (s. 41), 49 89 (s. 141 f.), Hesse s. 124 f., Dietel/Ginzel/Kniesel s. 55 f.
122 BVerfGE 69 315 (s. 362).
123 BVerfGE 69 315 (s. 348 f.).
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i Art. 8:s mening. Innebär detta ett krav på ett visst antal personer och
krävs det någon särskild relation mellan dessa för att en samling män¬
niskor skall anses utgöra ett möte? Finns det möten som faller utanför det
konstitutionella skyddet? Art. 8 innehåller också ett krav på fredligt
utnyttjande av mötesfriheten och det är därför av intresse att undersöka
vad som egentligen avses med detta krav på "fredlighet". Slutligen skall
en del av de förfarandekrav som Art. 8 anses uppställa beskrivas.

3.5.2 Ett krav på visst antal deltagare i sammankomsten?
Det beteende som skyddas av Art. 8 är att samlas (sich [...] zu versam-
meln). Detta brukar anses liktydigt med att mötas eller att hålla samman¬
komst. En sammankomst beskrivs i tysk rätt som en social företeelse
med två komponenter. För det första närvarar ett flertal personer på en
och samma plats. För det andra har de sålunda samlade ett visst givet
syfte.124 Den första frågan som därvid inställer sig är vilket antal perso¬
ner som krävs för att ett möte skall ha uppstått. Övervägande delen av
den författningsrättsliga litteraturen i Tyskland nöjer sig med att konsta¬
tera att endast ett relativt litet antal personer är tillräckligt för att utgöra
en sammankomst.125 En sådan vag definition är tvivelsutan tillräcklig i
normalfallet.

Med ledning av vad som gäller för föreningar har man i doktrinen för¬
sökt ställa upp några mer preciserade "tumregler" för deltagarantalet.
Föreningar får registreras om de har sju medlemmar (56 § BGB) och de
förlorar sin rättskapacitet om medlemsantalet understiger tre personer
(73 § BGB). Ett länge förhärskande synsätt var därför att sju, eller i vart
fall tre, personer måste ha samlats för att falla in under mötesbegrep¬
pet.126 Denna uppfattning har kritiserats av bl.a. Herzog. Denne tar
utgångspunkt i Art. l:s människorättsgrundsats och i mötesfrihetens
sociala och personlighetsutvecklande betydelse. Det står enligt Herzog
klart att ensamma personer inte kan åberopa Art. 8. Mötesfriheten omfat¬
tar inte någon demonstrationsfrihet. Det är dock oundvikligt att även två
personer måste anses kunna utgöra ett möte.127 Denna distinktion anser
Herzog nödvändig också av det skälet att historien visat att den totalitära
staten, som Tyskland onekligen har ett övermått av erfarenhet utav, bör¬
jar med individens isolering från omgivningen. Mötesfriheten måste där¬
för innefatta även möten mellan två personer. Denna tolkning stöds enligt

124
Kunig s. 541, Schwäbele s. 46, Ott s. 80 f.

125 Herzog s. 20.
12(1 Hoffman-Riem s. 751, Kunig s. 541.
127

Herzog s. 20.
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Herzog även av lagtexten. I denna sägs att tyskar har rätten att samlas
(versammeln). Begreppet sammankomst eller möte nämns överhuvud¬
taget inte.

Ott går ytterligare ett steg. Han menar att en sammankomst i författ¬
ningsrättslig mening mycket väl kan bestå av bara en enda person.I2S Han
jämför bl.a. med de associationsrättsliga regler som ger en person möj¬
lighet att hålla ett möte, t.ex. ett aktieägarmöte i ett enmansaktiebolag.
Även sådana möten är enligt Ott möten i författningsrättslig mening. Han
påpekar även att det i vart fall i ett inledningsskede måste finnas
utrymme för "enmansmöten". Den som vill samla en sammankomst
måste ges chansen att göra detta under GG:s skydd.129 Även om andra i
doktrinen håller med Herzog och Ott om att ett möte kan består av två
personer så avvisas vanligen tanken på att en ensam person skulle kunna
utgöra ett möte.130 Man framhåller bl.a. att mötesfriheten ger en möjlig¬
het till kollektiva meningsyttranden, vilket kräver mer än en persons del¬
tagande. Herzog avvisar på rent begreppliga grunder tanken att en person
skulle kunna utgöra ett möte.131 I nyare tysk doktrin verkar acceptensen
av ett mötesbegrepp omfattande två personer vara på väg att sprida sig.132
Det är dock svårt att tala om en förhärskande uppfattning i denna fråga.
Min bedömning är att den senare uppfattningen har mycket som talar för
sig, både vad gäller grundlagsstadgandets ordalydelse och dess teleo-
logiska sammanhang.133

3.5.3 Krav på inre relation och gemensamt syfte
Vad krävs då att två eller fler personer skall utgöra ett möte. De måste för
det första befinna sig på samma plats.134 Det går inte att hålla ett "möte"
utan att samtidigt befinna sig tillsammans på en och samma plats. Det är
naturligtvis inte nödvändigt att stanna kvar på denna plats. Det centrala
är att man håller sig tillsammans. Paradexemplet är demonstrationståget.
Att ett möte måste omfatta en viss närhet mellan deltagarna rent fysiskt är
i sig en tämligen självklar anmärkning. Svårare är att avgränsa samman-

128 Ott s. 22.
129 Ott s. 78.
130 Se t.ex. Dietel/Gintzel/Kniesel s. 19.
131

Herzog s. 20, även Kunig s. 541 använder samma argument, en person kan inte mötas
eller komma samman.

132 Se t.ex. Bleckman, Grundrechte s. 782, Förster, Die Friedlichkeit als Voraussetzung der
Demonstrationsfreiheit, s. 11, Jarass s. 234, Kloepfer s. 747 f., Ladeur s. 113, Meyn, Die
sogenannte Vermummung und Passive Bewaffnung s. 75.
133 Se vidare avsnitt 7.4.2.
134

Herzog s. 21, Schwäbele s. 51 f., Förster s. 11.

124



komster (Versammlungen) i GG:s mening från ansamlingar (Ansamm-
lungen) av människor. För att klara det har ytterligare rekvisit uppställts.
Det krävs att de samlade har ett gemensamt syfte1 och en inre relation136.
Brister det i något av dessa avseenden är det ingen sammankomst utan
endast en ansamling som står utanför GG:s skydd.

Vari består då den inre relationen mellan mötesdeltagarna? Det tycks
endast vara möjligt att definiera detta begrepp negativt. Nyfikna åskådare
kring en olycksplats är t.ex. inte att anse som en sammankomst, utan en

ansamling. De saknar en inre relation till varandra och omfattas därför
inte heller av regleringen i Art. 8. De som endast tillfälligt eller helt
slumpartat samlats på en plats har inte den inre relation som avgränsar ett
möte från en ansamling.137 De befinner sig på samma plats utan att vara
medvetna därom eller utan att vilja det, något som inte förtjänar GG:s
skydd. Denna negativa definition antyder tre kriterier. Mötet skall för att
de närvarande skall ha en inre relation: 1) inte vara helt tillfälligt, 2) vara
ett medvetet val av de närvarande att deltaga samt 3) de närvarande skall
ha en vilja att fortsätta vara samlade. Det inte uteslutet att en tillfälligtvis
ansamlad krets av människor kan anta möteskaraktär om t.ex. det kom¬

mer i gång en diskussion om något inträffat där dessa tre kriterier så att
säga uppfylls ad hoc. Det krävs därför inte att mötet i sig varit planerat
och organiserat i förväg för att det skall kunna anses erhålla grundlags¬
skydd.138

Enligt den förhärskande uppfattningen inom tysk statsrätt krävs för¬
utom denna manifesterade inre relation även att de sammankomna har ett

gemensamt syfte för att Art. 8 skall skydda dem.139 Att något är "gemen¬
samt" betyder bara att de som samlats vill vara samlade, det innefattar
inget krav på att de sammankomna skall ha en gemensam uppfattning.140
1 denna del tycks kravet på inre relation och gemensamt syfte överlappa
varandra. När det gäller själva syftet är meningarna starkt delade inom

135 Kunig s. 541, Hesse s. 167, Förster s. 2, Dietel/Gintzel/Kniesel s. 19, Ott s. 78 ff. Jfr
Herzog s. 21 f. som menar att det gemensamma syftet inte består i annat än viljan att vara
tilsammans. Det krävs enligt Herzog således inte att det gemensamma syftet är riktat utåt,
som en vilja att säga något visst eller göra något särskilt.

BVerwGE 56 63 (s. 69), Kunig s. 542, Förster s. 3, Dietel/Gintzel/Kniesel s. 21.
137 Hoffman-Riem s. 752. Herzog s. 21.
138 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 21 f.
139 Kunig s. 541.
'40 Ott s. 80. Det är således fullt möjligt att ha diskussionsmöten där oenighet råder om frå¬
gor i sak, bara man är överens om att träffas och diskutera. T.o.m. ett demonstrationståg
kan innehålla motstridiga uppfattningar men ända anses som en sammankomst då den
gemensamma viljan kommer till uttryck genom offentliggörandet av deltagarnas åsikter.
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doktrinen. Det tycks finnas tre skolor som har olika uppfattning om vad
detta syfte måste omfatta för att Art. 8 skall gälla.

En sträng tolkning av Art. 8 leder till att syftet endast kan omfatta
meningsyttringar om s.k. offentliga angelägenheter i betydelsen poli¬
tik.141 I denna version ger Art. 8 endast skydd för den politiska demokra¬
tins essensiella funktioner, den politiska opinionsbildningen. Det gemen¬
samma syftet skall således omfatta klart politiska frågeställningar. En
annan, mindre sträng tolkning, menar att det gemensamma syftet mycket
väl kan avse också privatangelägenheter. Denna uppfattning baserar fort¬
farande avgörandet om ett möte föreligger eller ej på bedömningen om
syftet är gemensamt}42 Denna tolkning får nog sägas utgöra den förhärs¬
kande meningen tysk doktrin. Ytterligare en tolkningsskola tar helt
avstånd från denna fixering vid det gemensamma syftet och ser i stället
ett väsentligt drag i Art. 8:s garanti för personlighetsutvecklingen i kol¬
lektiv form.143 Företrädarna för denna tredje uppfattning påpekar också
att ett krav på gemensamt syfte inte har stöd i Art. 8 ordalydelse.144
Mötesfrihetens betydelse för realiserandet av de grundläggande värde¬
ringarna i Art. 2 framhålls också av denna uppfattnings företrädare. Att
genom kommunikation med andra ingå i en gemenskap är ett av de all¬
mänmänskliga behoven för självförverkligande, vilket som sådant är
skyddsvärt.145

Herzog är en av företrädarna för denna senare uppfattning. Han menar
att mycket litet vinnes med kravet på ett gemensamt syfte. 1 stället förlo¬
rar man något värdefullt.146 Det är t.ex. fullt tänkbart att ett möte delas
upp i flera olika mindre delar där häftiga diskussioner förs som bl.a.
främjar det vardagliga demokratiska meningsutbytet. Distinktionen om
ett gemensamt syfte skulle, särskilt beaktandes den förhärskande lärans
vaghet vad gäller det lägsta antalet deltagare i ett möte, kunna medföra
att dessa meningsutbyten inte skulle ha skydd mot statens ingrepp. En av
själva grunderna för Art. 8, främjandet av det fria åsiktsutbytet till gagn
för den demokratiska staten, skulle i så fall kunna komma att fuskas
bort.147 Det vidare mötesbegreppet omfattar inte bara klassiska politiska
sammankomster, möten i slutna lokaler o.dyk, utan även kongresser,

141 Kniesel s. 857 ff.

l42BVerwGE 56 63 (s. 69), Kloepfer s. 749 ff., Kunig s. 541, Hesse s. 167, Schwäbele
s. 97 ff., Ladeur 113 f.
144 Herzog s. 8, Muller s. 45 ff., Dietel/Gintzel/Kniesel s. 20 f.
144 Herzog s. 9.
145 Bleckmann, s. 780.
146 Herzog s. 21.
147

Herzog s. 21.
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gatufester, filmfestivaler m.m.l4X Sådana sammankomster får skydd av
Art. 8 eftersom mötesfriheten inte bara anses garantera fri opinionsbild¬
ning utan också mellanmänsklig kontakt.14'' Herzogs uppfattning har inte
gått fri från kritik. Andra menar t.ex. att de aktiviteter som Herzog tar
under mötesfrihetens vingar genom hänvisandet till skyddet för mellan¬
mänsklig kontakt redan skyddas av bl.a. Art. 2 GG bestämmelse om fri
utveckling av personligheten.150 Detta skulle göra Herzogs konstruktion
både onödig och belastande. Vidare framhålls att Herzogs vida tolkning av
mötesbegreppet inte har särskilt starkt stöd av gängse tolkningsmetoder.151

Zitzmann har gjort en distinktion mellan mötesändamål och mötes¬
tema som hänger samman med denna fråga.1x2 Enligt Zitzmann bör den
första frågan vara huruvida det gemensamma syftet måste avse en
meningsyttring. En andra fråga är vad innehållet i denna meningsyttring i
så fall skall bestå i. Svarar man nej på den första frågan behöver den
senare inte besvaras. Detta är fallet med de som ovan beskrivits som

anhängare till "den tredje vägen". Menar man å andra sidan att mötes¬
ändamålet måste avse en meningsyttring för att falla under Art. 8:s skydd
återstår frågan om vilket tema denna meningsyttring måste gälla. Mötes¬
temat kan röra offentliga (främst politiska) angelägenheter eller omfatta
privata angelägenheter.153

Zitzmann menar att den motsatsställning som indelningen offentlig-
privat här fått inte är särskilt klargörande. I stället bör uppmärksamheten
fästas vid frågan om mötestemat är av allmänt intresse. Privata ange¬
lägenheter kan, men behöver inte, vara av allmänt intresse. Det framstår
enligt Zitzmann som bättre att överge den oklara skillnaden mellan privat
och offentligt. Det är en åtskillnad som är mycket svårhanterlig.154 Avgö¬
rande bör i stället vara om något är av allmänt intresse. Detta måste
avgöras mot bakgrund av konkreta omständigheter och med en geneörs
tolkning av dessa.155
I4S

Herzog s. 22, Kloepfer s. 750 f., Kniesel s. 858.
149Herzogs. 22.
IS0Förster s. 7, Ott s. 79 f., Schwäbele s. 91 ff., Zitzmann, Öffentliche Versammlungen
unterfreiem Himmel und Aufziige, 1984, s. 65.
151 Zitzmann, Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und Aufziige, s. 71 till¬
bakavisar Herzogs vida synsätt och hävdar att den allmänt accepterade defintionen av
mötesfriheten har stöd i historisk, teleologisk, juridisk/teknisk och systematisk tolkning
(s. 55-71).
'"Zitzmann s. 54 ff. och 75 ff.
153 Zitzmann s. 78.
154 Zitzmann s. 79 f. Exempelvis är det svårt att avgöra om en fråga om ett negativt asylbe¬
slut är att beteckna som privat eller offentlig, det rör de berördas privata "levnadssfär"
men har också vidare, politska eller offentliga implikationer.
155 Zitzmann s. 80.
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Enighet råder i vart fall om hur gränsfall, fall där det är svårt att avgöra
om de kriterier som uppställts verkligen föreligger, skall behandlas. Man
skall i då utgå från att det är en sammankomst i GG:s mening.156 Detta
beror på den s.k. rättighetspresumtionen (Vermutung fur die Freiheit, in
dubio pro libertate).157 I någon mån lindrar detta förhållande den oenig¬
het som råder. I praktiken, vid bedömningen av konkreta fall, betyder det
att man i tveksamma fall kommer att finna att ett möte föreligger.

3.5.4 Särbehandling av möten med underhållningskaraktär
Möten med s.k. ren underhållning skyddas enligt den förhärskande upp¬
fattningen inte av Art. 8. Undantaget baseras på två argument. Dels anses
att det begreppsnödvändiga inre sambandet i dessa fall saknas. Det finns
ingen vilja att vara tillsammans med just de andra deltagarna.15x Dels
anses ändamålen bakom mötesfriheten vara att främja deltagandet i det
politiska meningsutbytet. Opolitiska aktiviteter, t.ex. rena nöjen, hamnar
därför utanför Art. 8:s räckvidd.159 Exempelvis faller konserter, teater,
film och sportevenemang utanför grundlagsskyddet. De saknar nämligen
det gemensamma syftet att yttra en mening och den inre relation som
karakteriserar mötet.160 Deltagarna i dessa sammankomster är mer att
beteckna som (passiva) konsumenter än som (aktiva) deltagare.

Underhållningsevenemang kategoriseras i tysk statsrätt alltså snarare
som ansamlingar än sammankomster.161 Ett visst utrymme för en annan
slutsats finns dock. Det gäller fall då det rör sig om underhållning med
ett särskilt, t.ex. politiskt, syfte. Det omfattar t.ex. teatrar och kabareér
som onekligen kan ha denna funktion. Man kan kanske säga att det finns
en presumtion att teater eller konserter utgör underhållning som faller
utanför Art. 8 skyddsområde, men att denna presumtion kan brytas.162 I
vissa, visserligen svåravgränsade, fall kan underhållning alltså tänkas
falla in under Art. 8.163 Vissa kritiserar undantaget för underhållning och
påpekar att Art. 8 faktiskt berör mellanmänsklig kontakt i flera former,
inte bara de opinionsbildande.164

Distinktionen mellan ren underhållning och annan budskapsbärande

l56Förster s. 8.
157 Se avsnitt 2.6.5.
158 Kunig s. 544.
l59Hesse s. 167, Schwäbele s. 85 ff.
160 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 21.
161 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 21.
162 Ladeurs. 150.
163 Hoffman-Riem s. 752, Ladeur s. 150, Kloepfer s. 751.
164 Se t.ex. Herzog s. 21.
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underhållning är inte praktiskt hållbar enligt kritikerna. Även via teater¬
föreställningar eller konserter kan ett politiskt, samhällskritiskt eller all¬
mänt tankeväckande meningsutbyte ske. Att hänga upp Art. 8:s skydd på
deltagarnas sinnesstämning, dvs. huruvida de bara roar sig eller också
reflekterar kritiskt, anser de vara ogörligt. Kritiken har dock tillbaka¬
visats, bl.a. av Ott som framhåller att en så långt dragen bestämning av
mötesbegreppet skulle göra detsamma konturlöst och därför oanvänd¬
bart."0 Ott menar även att de typer av situationer som inte omfattas av
den traditionella uppfattningen i stället skyddas av t.ex. Art. 2, 4, 5 och 9,
varför en vidsträckt tolkning av Art. 8 inte tillför något.166

3.5.5 Kravet på fredlighet
Rätten att hålla möten och sammankomster är inskränkt redan i Art. 8 I.
Mötesfriheten gäller nämligen endast för fredliga möten utan vapen
(friedlich und ohne Wajfen). Denna begränsning av rätten att mötas är i
samklang med en lång tradition i tysk statsrätt avseende mötesfrihetens
omfattning. Redan vid 1849 års författning (den s.k. Paulskirchen-Ver-
fassung) förelåg detta krav, för övrigt inspirerat av den franska konstitu-
tonen av 1791.167 Det är således inte särskilt märkligt att denna formule¬
ring kom med i 1949 års Grundgesetz. Kravet på "fredlighet" är det mest
centrala och också det som vållat störst problem. Även det mera lätt-
fångade vapenbegreppet har medfört en del svårigheter. Jag behandlar
kravet på fredlighet i detta avsnitt och vapenförbudet i det nästkommande.

Sammankomster som är ägnade att, eller har för avsikt att, störa den
allmänna ordningen (dasfriedliche Zusammenleben der Völker) omfattas
inte av Art. 8:s skydd. Detta framgår inte bara av Art. 8 1 utan även av
Art. 26 I p. 1, där sådana sammankomster betecknas som författningsvid¬
riga. Av detta kan man sluta sig till att endast fredliga sammankomster
har konstitutionellt skydd. I detta ligger dock en paradox.168 Å ena sidan
syftar mötesfriheten bl.a. till att möjliggöra uttryck för motsättningar och

165 Ott s. 79 f., se även Ladeur s. 149 där det också påpekas att ett allt för vidsträckt mötes¬
begrepp är opraktiskt. Varje kvartersfotbollsmatch skulle med denna tolkning vara under¬
kastad anmälningsplikt m.m.
166 Ott s. 80, Schwäbele har samma resonemang som Ott i denna del, s. 98. Som kommen¬
tar till detta kan poängteras att Art. 8 I ger ett starkare skydd än vad Art. 5 gör, detta bero¬
ende på att Art. 8 I inte innehåller något lagförbehåll om inskränkningar. På grund av detta
anser jag att man inte kan avfärda kritikernas resonemang lika lätt som Ott gör genom att
hänvisa till dessa "sämre" skyddade rättigheter. Dessutom är det tydligt att de gränsdrag¬
ningssvårigheter som skulle uppstå mellan skyddad underhållning på grund av dess värde¬
fulla politiska budskap och underhållning som inte skyddas knappast kan underskattas.
167 Förster s. 29 f.
168 Hoffman-Riem s. 753, Ladeur s. 119.
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politisk mångfald. Å andra sidan får inte denna inbyggda potential för
bråk och konflikter släppas alltför fri. Avvägningen mellan dessa poler är
i någon mån själva essensen av problematiken kring mötes- och demon¬
strationsfriheten.

När det gäller begreppsbildningen i sig torde stå klart att kravet på
fredlighet inte får tolkas alltför snävt.mFörster har i sin undersökning av
detta krav underkänt en begreppsbildning som tar sin utgångspunkt i all¬
männa begrepp som störande av "allmän ordning" (öjfentliche Ordnung)
eller av "rättsfriden" (Störung des Rechtfriedens). Dessa begrepp är allt¬
för nära anknutet till en moralisk majoritetsuppfattning om det lämpliga
och riktiga. Begreppet "allmän ordning" är i denna mening "anti-plura-
listiskt" och står därför i dålig samklang med Art. 8.170 Dessutom är ett
kriterium, vars innehåll är oklart, mindre lämpligt som verktyg för
bestämmandet av innehållet i en grundlagsskyddad rättighet.171 Den kan¬
ske mest naturliga ansatsen kan alltså inte användas vid bestämmandet
av vad som materiellt avses med Friedlichkeit. Inte heller kan det vida,
ur straffrättslig rättspraxis utvecklade, våldsbegreppet (Gewaltsbegrijf)
användas som direkt vägledning till vad som är "fredligt".172

Det kan vara lättare att bestämma ett vagt begrepp negativt i förhål¬
lande till vad som inte ingår än att positivt ange vad det betyder. I stället
för att söka efter vad som är "fredligt" kan man ställa frågan vilka
omständigheter som måste vara för handen för att en viss sammankomst
skall betecknas som "ofredlig".173 Vilka beteenden kan då anses vara
ofredliga? En mening med starkt stöd i doktrinen utgår från att en sam¬
mankomst inte är fredlig om den har ett våldsamt eller upprorisktförlopp
(gewalttätigen oder aufriihrerischen Verlauf)}14 Denna ansats har också
direkt koppling till vanlig lag, där samma beskrivning används för situa¬
tioner där ordningsmakten har skyldighet att förbjuda möten, t.ex. i § 5
III VersG. Man kan kanske säga att § 5 III VersG utgör en omvänd legal-
defintion av det författningsrättliga begreppet "fredlighet".175

Det centrala för beskrivningen av kriterierna för "fredlighet" är alltså
"våldsamhet". "Upproriskheten" har i den meningen ingen självständig
betydelse. Den utgör ett särfall av våldsamhet.176 "Våldsamhet" är således

169 Ladeur s. 120. Förster s. 46.

l7<lFörster s. 32 ff. (särskilt s. 38 f. och s. 41), Dietel/Gintzel/Kniesel s. 62 f.
171 Förster s. 42.
172 BVerfGE 73 206 (s. 248), Hoffman-Riem s. 754.
173 Herzog s. 27.
174 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 63 f., Förster s. 47, Hoffman-Riem s. 754.
175 Förster s. 48.
176 Förster s. 50 f.
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nyckelordet för att bestämma "ofredlighet", men vad är det närmare
innehållet i detta? Är det kopplat till straffbara handlingar som våld mot
person, tvång etc. eller är det ett mera självständigt begrepp? Här sker
m.a.o. en återkoppling till straffrättslig begreppsbildning, särskilt som
denna kommit att utvecklas när det gäller brott mot ordningen o.dyl.
Tydligt är dock att den straffrättsliga begreppsbildningen inte kan ge
annat än indicier om vad som innefattas i det författningsrättsliga begrep¬
pet "fredlighet". Det återstår bara att konkret söka bedöma olika beteen¬
den och klassificera dem som "fredliga" eller "ofredliga".

Art. 8:s krav på fredlighet defineras som vi sett lättast genom dess
motsats, dvs. våldsamhet. All typ av fysiskt våld mot person eller sak
räknas därför som "ofredligt" beteende.177 Att t.ex. kasta tunga saker,
färgbehållare och flaskor är ofredligt beteende. Att kasta mjuka och ofar¬
liga pappersrullar är det inte. Att kasta ägg anses vara ett gränsfall.178 Vid
bedömningen huruvida en handling är "ofredlig" eller ej beaktas inte
endast huruvida ett konkret handlande varit fysiskt farligt för någon utan
även de psykologiska effekter som det fått och de materiella skador som
uppstått. Vilka handlingar som enbart angriper psyket kan då anses som
"ofredliga"?

Ett exempel på ett beteende som enbart är psykiskt påverkande är mas¬
kerade, men i övrigt skötsamma, mötesdeltagare. Dessa kan framstå som
skrämmande eller hotfulla utan att för den delen företa sig några våld¬
samma handlingar. BVerfG har karakteriserat utövandet av Art. 8 så att
mötesdeltagaren (eller demonstranten) med fysisk närvaro, i full offent¬
lighet och utan medias mellanhand uttrycker sin åsikt.179 Skall detta
också tas till intäkt för att man måste visa vem man är när man demon¬
strerar? Tysk doktrin har här intagit en ambivalent hållning. Det kan inte
uteslutas att ett försök att hålla sin identitet hemlig faller innanför
begreppet "ofredlighet", antagligen beroende på den psykiska påverkan
som maskeringen innebär i form av förväntningar om bråk.180 Det kan
däremot inte enbart på grund av maskeringen komma i fråga att anse en
sammankomst "ofredlig".181 Herzog har angett några relevanta synpunk¬
ter för bedömningen huruvida masker eller förklädnader skall medföra
att författningsskyddet utgår eller ej.182 För det första kan man inte företa
en stelt formalistisk bedömning, t.ex. att varje bärande av mask skulle

177 Ladeur s. 120, Ott s. 33, Kunig s. 549 f., Schwäbele s. 119, Herzog Art. 8 s. 28.
178 Hoffman-Riem s. 755, Kunig s. 550.
179 BVerfGE 69 315 (s. 345).
180 Herzog s. 30, Kloepfer s. 760 f.
1X1 Hoffman-Riem s. 756, Ladeur 123, Kniesel, s. 859, Kunig s. 550.
182

Herzog, s. 30.
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innebära ofredliga avsikter. Det finns tillfällen när maskeringen helt
uppenbart är fredlig, t.ex. vid karnevaler, musiktåg, gatuteater m.m.
Demonstranterna kan vidare ha ett helt legitimt syfte med att vilja vara
anonyma, t.ex. om de är HIV-smittade och inte vill stigmatiseras ytterli¬
gare av sin omgivning.

Avgörande för bedömningen om maskering är att karakterisera som

"ofredligt" är om bärandet av mask framstår ett avsiktligt sätt att söka
försvåra brottsutredningar. Blotta anonymiteten i sig kan knappast tas till
intäkt för ett dylikt syfte. Är avsikten konstnärlig eller är maskeringen ett
sätt att uttrycka en åsikt kan inte mötet undantas från Art. 8:s skydd.183
Skulle det däremot stå bortom allt tvivel att syftet med maskeringen är att
just undgå lagföring för brott så medför detta att Art. 8:s skydd faller
bort.184 Herzog poängterar att det i tider av starka samhälleliga menings¬
motsättningar kan finnas de som vill ge uttryck för sina åsikter utan att ris¬
kera repressalier i en eller annan form. Maskering kan då vara led i ett helt
legitimt syfte. Mer ledning än vad dessa synpunkter ger står nog knappast
att finna i denna svåra fråga Det kan konstateras att den förhärskande
uppfattningen är att lagförbehållet i Art. 8 II ger lagstiftaren möjlighet att i
vissa fall straffbelägga användandet av maskering vid sammankomster.185

Ett annat exempel på tillämpningen av kravet på fredlighet är inställ¬
ningen till användandet av uniformer och uniformsliknande kläder. Bru¬
ket av uniformer m.m. skyddas inte av Art. 8 i den utsträckning som det
av uniformen går att sluta sig till att deltagarna är inställda på våldsam¬
heter, något som vanligen anses vara fallet. Det föreligger en presumtion
om att de som bär uniform eller liknande redan i och med detta bryter
mot kravet på fredlighet. Klädedräkten måste dock vara utpräglat milita¬
ristisk för att ge dylika associationer. Jackor med partiemblem eller parti¬
färger faller därför, på grund av bristande militär framtoning, utanför
detta undantag.186 Konformitet i klädsel, t.ex. på grund av modet, är inte
heller tillräckligt för ge denna koppling till våldsamma avsikter.187

Ett annat konkret problem är vad som skall gälla när det inte är alla i

183 Ladeur s. 123, Dietel/Gintzel/Kniesel s. 278 f.
184

Herzog, s. 30.
185 Kniesel, s. 859, Meyn s. 235.
I8(> Dietel/Gintzel/Kniesel, s. 115. Jfr den svenska lagen (1947:164) om förbud mot poli¬
tiska uniformer vilken omfattar alla politiska riktningar och inte endast de som är våld¬
samma, se Bull/Hieborn, Uniformsförbudet, tiden och grundlagen, SvJT1996 s. 328,
Herzfeld-Olsson, Lagen om förbud mot politisk uniform - har den någon funktion att fylla
på 90-talet?, JT 1995/96 s. 946, Strömberg, Förbud mot politiska uniformer och rasistiska
symboler - en svårknäckt nöt för lagstiftare och domstolar, FT 1997 s. 1.
187 Ladeur s. 125. VersG § 3 förbjuder bärandet av unifomer eller liknande klädsel som

uttryck för politisk mening.
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en sammankomst som stör eller beter sig "ofredligt". Hur många bråkiga
deltagare skall det krävas för att en sammankomst skall kunna betecknas
som "ofredlig"? Nära anknuten till denna fråga är den om vad man skall
göra när det störande momenten kommer utifrån, t.ex. från en upprörd
eller arg omgivning. Skall sammankomsten då fortfarande skyddas
såsom varande "fredlig"?

Om någon enstaka deltagare är våldsam medför detta inte att samman¬
komsten automatiskt är "ofredlig".188 Så långt råder enighet inom tysk
doktrin. Några går dock längre. De menar att Art. 8 riktar sig mot
enskilda och att så länge en enskild förhåller sig fredligt kan denne inte
ställas utanför Art. 8:s skydd, oavsett hur andra enskilda beter sig.189
Skulle endast en del av en sammankomst bete sig våldsamt så innebär
detta att deltagare som fortfarande är fredliga också omfattas av Art. 8:s
skydd. Ingrepp kan då endast ske mot de som agerar våldsamt.190
Omvänt gäller att de som i en på detta sätt "blandad" sammankomst för¬
håller sig rättsstridigt inte kan åberopa Art. 8:s skydd. Vad avser fall där
störningarna kommer utifrån är tysk rätt tämligen klar. Bara i fall där del¬
tagarna i ett fredligt möte hotas till liv eller säkerhet p.g.a. utomståendes
störningar kan mötet upplösas.191 I extrema fall företas en intresseavväg¬
ning där statens plikt att skydda medborgarnas liv och hälsa anses väga
tyngre än plikten att skydda mötesfriheten.192

3.5.6 Vapenförbudet som konkretisering av fredlighetskravet
Kravet på att en sammankomst skall hållas utan vapen skall främst ses
som en konkretisering av Art. 8:s krav på "fredlighet".193 Bärandet av

vapen är så att säga ett konkret tecken på att deltagarnas intentioner inte
är fredliga. När det gäller den materiella betydelsen av rekvisitet utan
vapen finns följande att säga. Vapen i Art. 8:s mening överenstämmer
först och främst med begreppet skjutvapen i den tyska vapenlagen (1 §
WaffenG) och vad man därutöver skulle kunna kalla för vapen i teknisk
mening. Detta är sådant som utifrån en funktionell eller egenskaps¬
bedömning kan anses vara ett vapen.194 Därutöver innefattas även varje

188 Ott s. 33.
1X4

Herzog s. 43.
190 Se även Hoffman-Riem s. 757 f., Jarass s. 235, Kunig s. 549 f.
191 Herzog s. 29.
192 BVerfGE 39 1 (s. 41).
193 BVerfGE 73 206 (s. 248), Dietel/Gintzel/Kniesel s. 65.
194 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 102 f. exemplifierar med skjutvapen, explosiva medel, kast-
och stickvapen se även Hoffman-Riem s. 756 f.
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föremål som, beroende på situationen, skulle kunna anses vara ett vapen.
Köksknivar, järnstänger, stolsben och kemiska substanser kan kallas för
vapen i vid bemärkelse. Avgörande för huruvida något faller inom denna
kategori är bl.a. bärarens aggressivitet och avsikter. l95Utanför vapenbe¬
greppet faller det som i StGB 223a § betecknas "farliga verktyg"
(,gefährliche Werkzeuge). Begreppet avser alla föremål som genom
mekanisk inverkan kan medföra skada och som genom sin utformning
och användning i det konkreta fallet medfört detta. Exempel på dylika
kan vara synål, sko, motorfordon m.m.196 Medförandet av farliga verktyg
kan i och för sig medföra att ofredlighet uppstår, men faller inte för den
automatiska otillåtenhet som bärandet av vapen medför.

Schwäbele är kritisk till att vapenförbudet omfattar vapen i vid bemär¬
kelse.197 Han betonar att vapenförbudet måste ses i samband med kravet
på "fredlighet". Allt annat än vapen i teknisk mening är enbart att förstå
som vapen om de mot bakgrund av användarens avsikter och sinnelag
kan komma att användas som sådana. Om det finns en avsikt att bruka
olika redskap, möbler, flaskor etc. som vapen är detta också ett tydligt
exempel på "ofredligt" beteende. Det är då, enligt Schwäbele, en onödig
omväg att tvinga in dessa olika sakföremål i ett omfattande vapenbe¬
grepp när beteendena direkt strider mot kravet på "fredlighet". Schwä¬
bele anser därför att Art. 8:s vapenbegrepp bör begränsas till det tekniska
vapenbegreppet.198

Möten som hålls i avsikt att störa den fredliga samvaron mellan män¬
niskor är inte skyddade av Art. 8. Här föreligger ett uppenbart samband
mellan kravet på fredlighet och vapenförbudet. Att det i en samman¬
komst förekommer de som bär vapen kan tyckas vara ett tydligt tecken
på att det kan förekomma ofredliga avsikter. Medförs vapen är det, enligt
den förhärskande uppfattningen i tysk statsrätt, irrelevant vilken faktiskt
avsikt sammankomsten har. Lagtexten ger inte utrymme för något tvivel,
sammankomsten förlorar direkt Art. 8 I skydd.199 Inte ens om vapnen
endast medförs i självförsvarssyfte ändras detta.

Herzog ställer sig kritisk till en sådan bokstavstolkning av Art. 8:s
vapenförbud. Han menar att det avgörande är kravet på fredlighet. Om
det inte finns någon anledning att betvivla en sammankomsts fredlighet
är bärandet av vapen, t.o.m. i teknisk mening, inget hinder för författ¬
ningsskydd. Det vore enligt Herzog verklighetsfrånvänt att en vapen-

195 Schwäbele s. 129, Dietel/Gintzel/Kniesel s. 103.
196 Se Stree § 223a, i Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch Kommentar, s. 1653 f.
197 Schwäbele s. 127 ff.
198 Schwäbele s. 129.
199 Hoffman-Riem s. 756, Kunig, s. 550 f.
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förening, en skytteförening eller en förening för vapensamlare inte skulle
kunna få författningsskydd endast av den orsaken att de medför vapen
vid sina möten.200 Dessutom menar Herzog att enbart bärandet av rena

defensivvapen, s.k. skyddsvapen, inte omfattas av Art. 8 vapenbegrepp.201
Med rena skyddsvapen avses sådana föremål som inte är ägnade att
användas på ett aggressivt sätt, t.ex. hjälmar, sköldar och gasmasker.
Defensiva vapen får dock inte användas för att avvärja eller hindra
ingrepp som stöder sig på lagförbehållet i Art. 8 II, t.ex. polisens lagliga
upplösande av en sammankomst. Resonemanget liknar det som förts
angående ansiktsmasker. Är skyddsvapnen endast till för att försvåra
polisingripanden är de inte undantagna från Art. 8 I vapenförbud. Skyd¬
dar de däremot endast mötesdeltagarna från andra, yttre hot, t.ex. i form
av motdemonstrationer omfattas de inte av vapenförbudet.

3.5.7 Självbestämmande, samråd och samarbete
Anordnare och deltagare i en sammankomst har en principiell rätt att
obetingat bestämma var och när de vill mötas utan att krävas på tillstånd
eller dylikt.202 Detta kan tillsammans med de fria formerna för hur ett
möte kan utformas kallas för mötesfrihetens "formfrihet" (Gestaltungs-
freiheit).203 Självbestämmandet ger anordnare och deltagare möjlighet att
öka den opinionsbildande effekten av aktionen i fråga. Valet av vissa
typer av platser kan t.ex. nästan garantera allmänhetens uppmärksamhet
och medias intresse. Möjligheten till ett fritt val av form och plats för
sammankomster är därför av stor vikt. Observera dock att Art. 8 inte ger
någon allmän "nyttjanderätt" till platser som inte allmänna rättsgrundsat¬
ser redan implicerat som tillgängliga för möten.204 Art. 8 kan därför inte
tolkas helt efter sin ordalydelse. Nästan alla sammankomster berör tredje
man och dennes berättigade intressen på något sätt, t.ex. genom oljud,

200 Herzog s. 26.
201 Herzog s. 26. Se även Dietel/Gintzel/Knielsel s. 65, Hoffman-Riem s. 757, Ladeur
s. 122 f., Meyn s. 114.
202 BVerfGE 69 315 (s. 343).
202 Kniesel s. 859.
204 Herzog s. 31. Som exempel kan nämnas BVerwG:s dom 29.10.1992, NJW 1993 s. 609,
där domstolen i samband med rätten till självbestämmande uttalar: "Denn die Entschei-
dung iiber Ort und Zeit der Versammlung setzt die rechtliche Vervugungsbefugnis tiber
den Versammlungsort voraus: Art. 8 GG begriindet also kein Benutzungsrecht, das nicht
schon nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen besteht." Domstolen framhöll senare att
bedömningen inte ändrades om fastighetens ägare upplåtit utrymmet åt allmänheten för
mer begränsade syften (Fallet gällde en park som ägdes av universitetet i Bonn. Parken
hade intill 1984 fått nyttjas för möten m.m., men därefter ändrade universitetet sin
policy.).

135



synintryck eller dylikt. Av detta skäl kan inte anordnare och mötesdel¬
tagare ha en exklusiv rätt att avgöra tid och plats för en sammankomst.

Tredje man måste ha möjlighet att, antingen förhandlingsvägen eller
med stöd av lag, kunna begära avvikelser från det planerade tillväga¬
gångssättet. Hit hör bl.a. alla de mindre avvikelser som kan krävas med
hänsyn till trafikens behöriga gång. Som följd av detta resonemang, och
av hela andan bakom regleringen av mötesfriheten i GG, är det dock
otillåtet att med hänsyn till sådana motstående intressen förlägga demon¬
strationståg o.dyl. till tider och platser där de inte kan fylla någon opinions¬
bildande funktion. Exempel på sådana ingrepp skulle vara att mötet för¬
läggs till natten när ingen kan se eller lyssna eller till en plats långt från
någon allmänhet som kan påverkas av budskapet.2(b Hela det propagan¬
distiska ändamålet bakom en demonstration förfelas om den förläggs till
en undanskymd plats.

Frågan om i vilken grad möten skall få påverka omgivningen negativt
är svår att svara på generellt. Ett av de mest konkreta motstående intres¬
sen som påverkar utövandet av mötes- och demonstrationsfriheten är
trakfikhänsyn. I tysk rätt anses dock inte att trafikhänsyn automatiskt
övertrumfar mötesfriheten. Ett demonstrationståg eller ett möte måste
kunna blockera en gata eller en tillfart, oavsett vilken typ av trafik som
det handlar om (bilar, bussar, spårvagnar). Praktiska skäl talar för att del i
särskilt svåra situationer med t.ex. tungt trafikerade leder, bara kan
komma i fråga kortare perioder av trafikavbrott, t.ex. 20-30 min.206 Man
får här vara noga med att inte överdriva svårigheterna med att hålla sam¬
mankomster av detta slag under t.ex. rusningstid i en större stad. Det kan
annars bli det omöjligt att bilda opinion under den tid och på den plats
där budskapet kan nå Hest. Inför hot av motdemonstrationer och orolig¬
heter måste det å andra sidan gå att lägga om marschvägar m.m. för att
förhindra konfrontationer och för att underlätta det polistaktiska arbetet.
Eftersom det enskilda fallet sällan är likt något annat har man inte ställt
upp generella regler.

Det viktigaste i dessa fall är att sammankomstens ledning och polisen i
förväg talat om vad som kan göras vid en eventuell uppkommande kon¬
frontationssituation. Detta leder oss till vad brukar kallas samråd och
samarbete. BVerfG har utifrån Art. 8 dragit konsekvenser angående för¬
farandet vid utövandet av grundrättigheterna. Domstolen har funnit att
Art. 8 också ställer krav på som kan kallas för rättighetskonform använd¬
ning av förfaranderegler; grundrechtfreundliche Anwendung vorhandener

205 Herzog s. 31.
2()6 Herzog s. 31.
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Verfahrensvorschriften.207 Myndigheterna har, vid utövandet av mötesfri¬
heten, en relativt långtgående plikt att söka kommunicera och samarbeta
(Kooperationspflicht) med mötesdeltagarna och då särskilt ledare och
anordnare.208

Samarbetsplikten innebär konkret att statsmakten skall söka inleda och
upprätthålla en så personlig kommunikation som möjligt med mötes¬
ledarna. Man skall söka uppnå ett förtroendefullt förhållande mellan ord¬
ningsmakt och mötesdeltagare och därigenom underlätta hanterandet av
kris- eller konfliktsituationer. Förpliktelsen att samarbeta har således två
syften. Dels är det ett sätt att förverkliga självbestämmandet och dels är
det ett sätt att underlätta ordningsmaktens arbete.209 Samarbetet bör pågå
före, under och efter sammankomstens genomförande. Samarbetsplikten
är som synes central för myndigheterna. Den är nämligen bestämmande
för möjligheterna att upprätta en realistisk riskprognos (Gefcihrensprog-
nose) för sammankomsten.210 Ordningsmaktens uppgift att skydda delta¬
gare och omgivning från faror underlättas väsentligt om konkreta riskbe¬
dömningar kan företas. Sådana riskbedömningar har större chans att vara
korrekta om de grundas också på annan information än ordningsmaktens
egna observationer och antaganden. Uppgifter från sammankomstens
ledare är därför en källa till viktig information. Inom ramen för samarbe¬
tet skall myndigheterna också informera ledarna för sammankomsten om
de rättsliga gränser som gäller samt därvidlag uppfylla sin förvaltnings-
rättsligt grundade plikt att ge råd och och svar på frågor.2"

Ordningsmakten måste alltså i enlighet med samarbetsplikten bemöda
sig om att skapa ett ömsesidigt, förtroendefullt förhållande till anordnare
av sammankomster. Det gäller för alla inblandade att avhålla sig från det
som kan uppfattas som provokationer för att i stället ge utrymme för dia¬
log.212 Denna plikt att samråda och samarbeta är inte begränsad till stats¬
makten. Den omfattar i princip också ledare och deltagare i samman¬
komsten. Detta grundar dock inte någon rättslig förpliktelse för de
enskilda medborgna utöver vad som redan följer av Art. 8:s krav på
"fredlighet".212 Däremot kan bristande samarbete från anordnares/ledares

2l,7BVerfGE 69 s. 315 (355). Som Buchman, Kooperationspflichten im Versammlungs-
recht s. 2, påpekar är denna idé ingalunda ny för tysk doktrin.
2IW Hoffman-Riem s. 767 f. Kunig s. 547.
209 Buchmann s. 32, Hoffman-Riem, Demonstrationsfreiheit durch Kooperation?, i Ein
Richter, ein Biirger, ein Christ, Festschrift fur Helmut Simon, s. 382.
211 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 208 ff.
2,1 S.k. Beratungspflicht i § 25 VwVfG. Jfr serviceskyldigheten i FL 4 §.
212 B VertGE 69 s. 315 (355 ff.).
2 1

Kunig s. 547, Dietel/Gintzel/Kniesel s. 213 f.
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sida medföra att ordningsmakten utan vidare kan utgå från ensidiga
bedömningar om risker och faror. Dessa får presumeras vara riktiga och
vidtagna åtgärder kan antas vara proportionerliga.214

3.6 Inskränkningar i mötesfriheten

3.6.1 Inledning
Det är enligt Art. 8 I principiellt uteslutet att göra anordnandet/deltagan¬
det i en sammankomst avhängigt av en myndighets tillstånd. Art. 8 tillåter
inte ett genom lag infört förbud med tillståndsmöjlighet. BVerfG har
också i allmänhet uppställt stränga krav för användandet av en sådan
rättsfigur.21*' I princip förbjuder Art. 8 I även tvång att anmäla samman¬
komster. Samma sak gäller angående offentliga avgifter eller ersättningar
i samband med sammankomster. Sådana avgifter anses vara förenliga
med Art. 8 om de håller sig inom ramen för vad proportionalitetsprinci-
pen tillåter.216 Att beteckna ett dylikt ingrepp i mötesfriheten med
"avgift" stämmer dessutom inte med det ordinära förvaltningsrättsliga
språkbruket i tysk rätt. Avgifter tas ut för erhållandet av en motprestation
t.ex. ett tillstånd, men för att få hålla sammankomster krävs inget till¬
stånd.217

I Art. 8 II stadgas att mötesfriheten kan inskränkas för sammankoms¬
ter under bar himmel om det sker genom lag eller med stöd av lag.
Bestämmelsen ger intryck av att det centrala är huruvida sammankoms¬
ten pågår under bar himmel eller ej. Andra typer av sammankomster
skulle alltså överhuvudtaget inte kunna inskränkas. Invändningarna mot
en sådan slutsats kan verka uppenbara och bestämmelsens ordalydelse
rymmer inte heller hela sanningen.218 För möten inomhus (geschlossenen
Raurri) gäller de begränsningar som kan härledes ur andra intressen skyd¬
dade av GG, s.k. författningsimmanenta begränsningar.219 Eftersom för¬
eningsfriheten i Art. 9 GG har nära anknytning till mer privata möten kan

214 Dieltel/Gintzel/Kniesel s. 214.
215 BVerfGE 20 150 (s. 157 ff.).
216 Kloepfer s. 771.
217

Herzog s. 33. I realiteten kan därför avgiftsstadgandet i 15 § VersG liknas med en ensi¬
digt förpliktande förvaltningsföreskrift. Om jag förstått saken rätt torde detta närmast vara
att likna vid en avgift utan motprestation enligt svensk statsrättsrättslig terminologi.
218 Kloepfer s. 761.
219

Herzog s. 46, Jarass s. 240. Se även avsitt 2.2.5.
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dessutom analogier från denna vara möjliga att dra avseende begräns¬
ningsgrunderna.220

En annan fråga av stor betydelse är om sammankomster under bar
himmel kan begränsas i vilken utsträckning som helst? Artikelns avfatt-
ning ger inte mycken vägledning. Snarast tycks den antyda att så är fal¬
let. Inte heller detta är riktigt. Här samverkar bl.a. den oantastliga män-
niskorättskärnan i Art. 1 och det innehållsliga begränsningsförbehållet i
Art. 19 II till att bilda en viss, central del av mötesfriheten som inte kan
begränsas på det sätt som Art. 8 anger.221 Låt oss i detta sammanhang
också fästa uppmärksamheten på själva begränsningen av sammankoms¬
ter under bar himmel. Art. 8:s ordalydelse ger vid handen att rättigheten i
dessa fall kan begränsas genom lag och inget sägs om de materiella inne¬
hållet i sådana begränsningar. Frågan är då om det inte finns sådana
begränsningar och i så fall vad de innehåller, vilka typer av begräns¬
ningar som trots allt är otillåtna?

Jag skall nedan behandla frågan om vilka typer av möten som träffas
av Art. 8 II:s lokution "under bar himmel". Därefter skall jag söka redo¬
göra för hur bestämmelsens lagförbehåll uppfattats.

3.6.2 Under bar himmel

Den möjlighet till begränsningar som ges i Art. 8 II gäller endast "sam¬
mankomster under bar himmel" Hur är det då med byggnader som endast
har tak, med byggnader som omsluts på alla sidor utom en eller idrotts¬
arenor som visserligen saknar tak men annars nästan helt utesluter insyn?
Tolkningen av Art. 8:s "under bar himmel" sker inte strikt efter bygg¬
nadstekniska egenheter. Det centrala är i stället den kontakt med omvärl¬
den som sammankomsten har och den fara för ordning och säkerhet som
därigenom uppstår.222 Detta medför att sammankomster är "under bar
himmel" om de tillåter kontakt med omvärlden i någon högre grad, t.ex.
genom insyn eller möjlighet till inträde från många olika håll. Herzog
anser att denna lösning på Art. 8:s utformning visserligen är praktisk och
i linje med ändamålet bakom begränsningsgrunderna.223 Med hänsyn till
Art. 8 entydiga lagtext anser han dock att det inte är möjligt att nå detta
resultat tolkningsmässigt. 224 Övrig doktrin tycks dock inte betona orda¬
lydelsen lika starkt.

220 Herzog s. 46 ff., Kloepfer s. 761 Kritisk därtill Kunig s. 551 f.
221 Jfr utlänningars status som rättssubjekt enligt Art. 8, se ovan avsnitt 2.2.4 och 2.2.7.
222 BVerfGE 69 315 (s. 348), Jarass s. 238, Kunig s. 557.
223 Herzog s. 34 f.
224 Herzog s. 35.
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3.6.3 Art. 8 II:s lagförbehåll
Enligt Art. 8 11 kan mötesfriheten begränsas genom lag eller med stöd av
lag. Art. 8 II ger dock inte någon kompentens att inskränka innehållet i
yttranden som framförs vid sammankomster.225 Detta följer av det ovan
angedda förhållandet att Art. 8 inte rör "åsiktsyttringssidan" av samman¬
komsten, utan enbart dess fysiska sida.226

Vad är då en rättighetsbegränsande lag rörande Art. 8 enligt tysk rätt?
Exempel finns att hämta från vågrätt, trafikrätt, straffrätt och, kanske
framför allt, politirätt.227 I detta sammanhang är det mest intressanta att
söka konstatera när en reglering skall räknas som rättighetsbegränsande.
Helt klart är att en bestämmelse är en begränsning av mötesfriheten om
den särskilt inriktar sig på att reglera förhållanden som är direkt förknip¬
pade med utövningen av mötesfriheten.228 Även regler som typiskt sett
berör själva mötessituationen, även om deras syfte inte främst är att reg¬
lera just mötesfriheten, anses som begränsningar i denna mening. Regler
som inte främst är avsedda att påverka utövandet av mötesfriheten kan
anses utgöra begränsningar, om deras faktiska effekt på möjligheterna att
nyttja rättigheten är tillräckligt stora.229 Ovan nämnda väg- och trafikrätts¬
liga regler är exempel på sådana bestämmelser. De är inte avsedda att
reglera mötesfriheten men kommer typiskt sett att ha betydelse för möten
och demonstrationer. Straffrättsliga regler som berör det som kan hända
vid möten, t.ex. kriminalisering av upplopp m.m. anses också som
begränsningar av mötesfriheten. Annorlunda förhåller det sig med t.ex.
brand- eller byggföreskrifter, dessa anses inte vara begränsningar av
mötesfriheten i Art. 8 11 :s mening, även om de undtagsvis kan ha bety¬
delse för denna.230

Art. 8 II:s lagförbehåll ger, liksom Art. 5 II.s lagförbehåll,231 inte befo¬
genhet att helt godtyckligt inskränka mötesfriheten.232 Vid utnyttjandet
av lagförbehållet måste andra rättsintressen (Rechtguter) sättas i relation
till mötesfriheten. Vid en begränsning av mötesfriheten görs därför en
avvägning och mötesfrihetens ställning avgörs i det enskilda fallet visavi
andra rättsintressen. Bestämmelser i "vanlig lag" skall sedan tolkas på ett
sätt som motsvarar denna avvägning. Mötesfrihetens betydelse för

225 Schwäbele s. 135, Kloepfers. 771 f.
226 Se ovan avsnitt 3.1 och 3.4.2.
227 Kunig s. 558 ff.
22sSchwäbele s. 186, Ladeur s. 134.
22'' Hoffman-Riem, Art. 8 s. 759 ff. Jarass s. 237. Jfr synsättet i svensk rätt, avsnitt 8.3.2.
23(lScwäbele s. 182, Ott s. 38 f. Jfr Hoffman-Riem s. 760 f. och 775.
231 BVerfGE 7 198 (s. 207 f.).
232 BVerfGE 69 315 (s. 348 f.), BVerwGE 26 135 (s. 137).
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medborgarnas möjligheter att delta i den demokratiska statens offentliga
opinionsbildning och den betydelse rättigheten har för den enskilde indi¬
videns kontakt med omvärlden skall härvid beaktas. Begränsningar av
mötesfriheten får ske endast för att tillgodose likvärdiga intressen och då
under strikt iakttagande av proportionalitetsprincipen.233 Begränsning¬
arna måste också ses i ljuset av den betydelse som den inskränkta rättig¬
heten har.234 Lagförbehållet i Art. 8 II tar därför endast sikte på faror, hin¬
der och besvärligheter som specifikt härör från sammankomstens kollek¬
tiva och fysiska natur.233 Det är enbart med hänsyn till dessa synpunkter
som mötesfriheten får begränsas. Ott menar t.o.m. att inskränkningsmöj-
ligheterna i Art. 8 II de facto endast avser ordnings- och politirättsliga
grunder.236

Intresseavvägning som metod att lösa rättliga problem leder dock till
vissa betänkligheter. Intresseavvägningar kan endast göras i ljuset av en
konkret situation och tar därmed karaktär av just de förhållanden som
råder där. Med en sådan situationsbunden bedömning kan rättssäkerhet
och förutsebarhet bli lidande. Mot detta har invänts att det inte nödvän¬

digtvis måste bli en avvägningsmetod som varierar kraftigt från fall till
fall. I stället kan s.k. abstrakt avvägning användas, på samma sätt som
sker inom den tyska straffrätten.237 Sådan avvägning är inget nytt och
inte heller lika betänkligt som den mer situationsbundna. Dessutom inne¬
bär Art. 19:s skydd av kärnan (wesensgehalt) i varje grundrättighet att
det finns en yttersta gräns för den fria avvägningen.

Följande faktorer bör beaktas i en avvägningssituation. För det första
accepteras inte beväpnade eller ofredliga sammankomster. I dessa situa¬
tioner görs överhuvudtaget ingen avvägning eftersom grundlagstexten
explicit undantar dylika möten. Man måste vidare beakta att Art. 8
endast skyddar "andliga" meningsmotsättningar, vilka demokratin
"lever" av. Avvägningen skall av detta skäl inte ta hänsyn till former för
kollektivt meningsyttrande där deltagarna har andra syften än detta.
Art. 8 innehåller inte någon som helst grund för privilegierad hantering
av mötesdeltagare endast p.g.a. denna aktivitet. Man kan alltså inte
använda mötessituationen för att rättfärdiga i övrigt rättsstridiga hand¬
lingar.238
233 BVerfGE 69 315 (s. 349).
234 BVerfGE 69315 (s. 349).
235 Schwäbele s. 136.
236 Ott s. 32 och 36 f. En sådan begränsning av begränsningsmöjligheterna kallas i tysk rätt
för Schrankenschranke.
237 Se Herzog, Art. 5 II, s. 84.
238 BVerfGE 39 1 (s. 41).
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De rättsintressen som konkurrerar med mötesfriheten och som i
konkreta situationer måste vägas mot denna är mycket omfattande. De
sträcker sig från trafikens behöriga gång till de allmänna intressen som
döljer sig bakom beteckningen "allmän säkerhet och ordning". De senare
brukar stå i förgrunden vid den författningrättsliga bedömningen. Listan
på konkurrerande intressen är dock inte uttömd därigenom, långt däri¬
från. Även hälsoskyddsaspekter (gesundheitspolizeilichen Grunden) kan
motivera inskränkningar i mötesfriheten.239 En författningsrättslig fråga
uppstår vanligen bara när en förhållandevis ringa skada eller risk för
skada används som grund för ett generellt förbud mot en sammankomst.
Sådana fall kan endast avgöras utifrån fakta i det enskilda fallet.240 När
däremot fara för liv eller hälsa är för handen får andra intressen vika till¬
baka. Allra svårast är intresseavvägningen kanske i fall då mötesdel¬
tagare skall skyddas från angrepp av tredje man. Detta inbegriper mot-
demonstrationer, bombhot m.m. Den tyska författningens ålagda plikt för
staten att skydda medborgarnas liv kommer i dessa fall i konflikt med
mötesfrihetens intresse.241 I praxis leder dessa frågor till återkommande
problem. Skall t.ex. ett hot tas på allvar och hur skall man i det enskilda
fallet bedöma vilka skadeverkningar som kan bli följden av ett förverk¬
ligande av hotet?

Till sist kvarstår att konstatera att lagförbehållet i Art. 8 gäller samtliga
i bestämmelsen skyddade mötesformer och mötesdelar. Begränsningar
kan alltså drabba inte bara deltagaren i en sammankomst utan även
anordnare och de som deltar i förberedelserna. Begränsningen kan t.ex.
bestå i att ett anmälningskrav eller ett krav på godkännande införs, men
också i föreskrifter som berör organisationen (t.ex. ansvariga personer)
eller ordningen. Förbud av vissa bestämda sammankomster, bemyndi-
ganden att verkställa förbud, upplösning av sammankomst samt bemyn-
diganden att bevaka och/eller skydda vissa sammankomster är också
exempel på begränsningar som kan införas med stöd av Art. 8.

239 Se t.ex. § 43 Bundesseuchengesetz.
240

Herzog, Art. 8, s. 38.
241 BVerfGE 39 1 (s. 41).
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3.7 Konkretisering av Art. 8 II —

Versammlungsgesetz

3.7.1 Inledning
Den intresseavvägning som Art. 8 II kräver kommer främst till uttryek i
de vanliga lagar som påverkar mötesfriheten. I detta och det nästkom¬
mande avsnittet skall därför några av de centrala bestämmelser som kon¬
kretiserar Art. 8 II beskrivas. Det är fråga om en översikt, inte om en
heltäckande genomgång.242 För den tyska mötesfrihetens del är Ver¬
sammlungsgesetz (VersG) den främsta konkretiseringen av Art. 8 II:s
lagförbehåll.244 Även några stadganden i Straffgesetzbuch (StGB) berör
Art. 8 II, men till dem återkommer jag i nästa avsnitt.244 Övrig tysk lag¬
stiftning som visserligen angår ämnet beaktas inte av främst två skäl. För
det första rör det sig till stor del om federal, delstatlig och kommunal
detaljreglering vars presentation knappast kan motiveras av den något
ytterligare fyllighet som framställningen skulle begåvas med. För det
andra handlar det dels till stor del om regler som antingen är extremt sällan
använda, t.ex. katastrof- och smittskydd. Bestämmelserna är mindre rele¬
vanta för en beskrivning av hur mötesfriheten vanligtvis fungerar i det
tyska samhällslivet. Vidare rör det sig om detaljerade regler med viss
lokalanknytning (t.ex. lokala ordningsföreskrifter) vilka inte sprider
större ljus över den mer generella frågan hur mötesfriheten skyddas och
begränsas i tysk rätt.

3.7.2 Allmänt om Versammlungsgesetz
I VersG begränsas rätten att mötas under bar himmel. Lagen är en exklu¬
siv reglering, vilket innebär att det inte får förekomma delstatlig regle¬
ring (landerechtliche Regelungen) på detta område.245 Lagens exklusivi¬
tet har två andra följder, en materiellrättslig och en förfaranderättslig.

242 För den som är intresserad av en komplett genomgång av mötesfriheten i Tyskland kan
Ridder, H/Breitbach, M/Ruhl, U/Steinmeier, F, Versamlungsrecht på ca 900 sidor rekom¬
menderas. Omfånget visar också att det inte går att inom ramen för denna undersökning
behandla alla aspekter av den tyska mötesfriheten.
242 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 77.
244 Blanke/Sterzel, Demonstrationsfreiheit - Geschichte und demokratische Funktion, KJ
1981 s. 347 ff. tar upp flera sidor av demonstrationsfriheten, men betonar också VersG och
§ 125 och 240 StGB som de mest centrala reglerna i sammanhanget.
245 Breitbach/Deiseroth/Riihl, § 15 Verbot von Versammlungen im Freien, Auflagen, Auf-
lösung, i Ridder/Breitbach/Riihl/Steinmeier, Versamlungsrecht s. 447.
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Den senare innebär att tillståndsförfaranden och andra regleringar i när¬
stående regelverk utesluts genom aktualiserandet av VersG, de är inte
längre tillämpliga på förfarandet.246 Alla förfaranderegler koncentreras i
stället till VersG enligt den s.k. Konzentrationsgrundsatz. Materiellt
innebär VersG exklusivitet att ingrepp mot sammankomsten inte får ske
på andra grunder än de som anges i VersG. Det är således inte tillåtet att
"falla tillbaka" på allmänna politirättsliga regler. Polisens befogenhet att
upplösa eller förbjuda sammankomster grundas endast och hara på
VersG regler. I tysk doktrin och praxis synes frågan om detta exkluderar
även ingrepp som inte riktar sig mot "sammankomsten som sådan" ännu
inte vara avgjord.247

VersG §§ 1-3 innehåller en del allmänna bestämmelser som i prakti¬
ken sammanfaller med de gränser som Art. 8 I ställer upp för mötesfrihe¬
tens utövande. I VersG § 1 anges lagens tillämpningsområde och de
undantag som den är behäftad med. Dessa hänför sig i princip till enskilda
och organisationer som förverkat sina grundrättigheter enligt Art. 18
eller förklarats författningsstridiga enligt Art. 21. VersG § 2 innehåller
vidare en bestämmelse om att det vid sammankomster inte får förekomma

ordningsstörningar och ett förbud att medföra vapen och andra liknande
tillhyggen. I § 3 VersG förbjuds bärandet av uniform eller liknande kläd¬
sel som uttrycker politisk mening. Förbudet gäller främst i den omfatt¬
ning som uniformeringen ger intryck av militär och aggressiv hållning.248

Bestämmelserna i VersG §§4-13 gäller främst offentliga möten i
slutna rum (geschlossenen Räumen). Dessa kommer, med ett undantag,
inte att behandlas annat än jämförelsevis nedan. Undantaget rör reglerna
för ledare av möten, regler som anses gälla också för offentliga samman¬
komster.244 Tonvikten i framställningen kommer att ligga på de praktiskt
viktiga reglerna om sammankomster under bar himmel. Dessa behandlas
i VersG §§ 14-20. Även här sker en viss avgränsning. Framställningen
koncentreras till reglerna om anmälningsplikt (§ 14) och förbud och upp¬
lösning av sammankomst (§ 15). Övriga regler behandlas mera översikt-

246 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 216 ff., Breitbach/Deiseroth/Ruhl s. 444 ff.
247 Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 445. Rättsläget tycks dock tyda på att endast straffproces-
suella ingripanden kan "bryta igenom" VersG exklusivitet och ge polisen möjlighet att gå
in i en sammankomst på andra grunder än de VersG anger (BVerwGE 64 s. 55 ff.). Jfr
dock Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, i Steiner (red.), Bosonderes Verwaltungsrecht
s. 242 f.
24S Dietel/Gintzel/Kniesel s. 113.
24) BVerfGE 69 315 (s. 357 f.) där det närmast motsatsvis framgår att ledarskap förutsätts
gälla vid vanliga sammankomster och demonstrationer och där stora demonstrationer
(Grossdemonstrationen) och spontana sammankomster (Spontandemonstrationen) utgör
undantag från denna regel. Se även Dietel/Gintzel/Kniesel, s. 143.
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ligt. Innan denna beskrivning vidtar vill jag dock kort ange de främsta
skillnaderna och de mest framträdande likheterna mellan regleringen i
Art. 8 GG och VersG.

3.7.3 Likheter och skillnader mellan Art. 8 och

Versammlungsgesetz
Det första som slår läsaren av § 1 VersG är att bestämmelsen anger att
alla har rätt att anordna och delta i offentliga sammankomster. Art. 8:s
begränsning till tyskar saknas. VersG är därför tillämplig visavi alla. Det
är också viktigt att komma ihåg att VersG endast är tillämplig på den del
av mötesfriheten som Art. 8 II avser, dvs. den som gäller möten under
bar himmel. VersG täcker inte hela omfattningen av Art. 8, den är en spe-
cificering av ett visst särfall av möten. VersG gäller vidare enligt 1 §
endast allmänna sammankomster (öffentliche Versammlungen), till skill¬
nad från Art. 8 som också skyddar privata sammankomster.250 Man kan i
det sammanhanget alltså tala om att VersG har ett annat, snävare definie¬
rat mötesbegrepp än Art. 8.251 En sammankomst är allmän när tillträdet
inte är begränsat till en individualiserad personkrets och envar äger till¬
träde.252 Sammankomster under bar himmel är inte allmänna om den
kretsen av deltagare inte kan utvidgas genom utomstående personers till¬
strömning. Sammankomster inom avspärrade områden eller inne på are¬
nor eller dylikt dit allmänheten inte äger tillträde är exempel på sådana.
Man kan säga att kretsen av deltagare skall vara individuellt obestämd.
Hur de som ordnat eller deltar i sammankomsten själva betecknar den är
irrelevant, bedömningen sker objektivt utifrån faktiska omständigheter.253

När det gäller icke-offentliga sammankomster är endast ett fåtal av
VersG regler tillämpliga. Man kan inte heller falla tillbaka på de all¬
männa politirättliga reglerna. I nödfall, dvs. situationer när andra intres¬
sen som skyddas av författningen hotas, är det dock tillåtet att ingripa
med stöd av den politirättsliga generalklausulen.254 I dessa fall ses det
inte som en begränsning av mötesfriheten genom lagförbehållet i Art. 8
II, utan som en begränsning som följer av andra författningsregler, dvs.
en författningsimmanent begränsning.255
250 Herzog s. 23.
2,1 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 80 ff. Ladeur s. 114.

252Ladeurs. 154, Dietel/Guntzel/Kniesel s. 80.
2" Dietel/Gintzel/Kniesel s. 82 f.,
254 Särskilt har ett sådant behov förelegat vid återsamlingar av krigsveteraner eller vid kon¬
gresser med konfliktinbjudande teman, Dietel/Gintzel/Kniesel s. 83.
255 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 85.
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Sammankomster under bar himmel måste enligt VersG ha en officiellt
ansvarig ledare (7 § 1 VersG). Denne skall bl.a. besluta om ordningen,
genomförandet och avslutandet av sammankomsten, (8 § VersG). Leda¬
ren skall medelst anvisningar söka upprätthålla ordningen (18 § I, 19 § II
VersG) och om detta visar sig vara otillräckligt kan den som stör ord¬
ningen väsentligt kastas ut ur sammankomsten med hjälp av polisen
(18 § III, 19 § IV VersG). Ledaren utför sina uppgifter under straffansvar
enligt 22 § VersG. Fängelse upp till ett år eller böter kan följa för en
ledare som bryter mot VersG. Mot alla dessa regler av ordningskaraktär
finns, enligt den förhärskande uppfattningen i tysk statsrätt inget, författ-
ningsrättsligt att invända.256 De måste dock tolkas i ljuset av Art. 8. Sam¬
mankomster som inte uppfyller t.ex. kravet på ledare berövas därför inte
automatiskt sitt författningsskydd. Vid mycket stora sammankomster är
det dessutom ofta omöjligt att upprätthålla ett krav på en rimligt avgrän¬
sad grupp av ledare.267 Samma sak gäller vid sammankomster som upp¬
står spontant till följd av någon viss händelse. I dessa situationer tolkas
VersG författningskonformt, vilket medför att kravet på ledare i § 7 inte
upprätthålls.258

3.7.4 Anmälningsplikten i § 14 VersG
Enligt § 14 VersG skall en allmän sammankomst under bar himmel
anmälas till polis eller annan berörd myndighet innan den genomförs.
Kravet på anmälan aktualiserar flera centrala författningsrättsliga fråge¬
ställningar. För det första tycks anmälningsförbudet i Art. 8 I genast ha
omkastats i sin motsats.259 En lösning är då att se anmälningsplikten som
en manifestation av lagförbehållet i Art. 8 II.260 Denna lösning har dock
inte accepterats av alla i tysk doktrin. Art. 8 II:s lagförbehåll har i stället
tolkats så att det inte medger undantag från kraven i Art. 8 I. Detta är ett
uttryck för det höga värde man åsätt mötesfriheten.261 Anmälningsskyl-

256Herzog s. 39.
257 BVerfGE 69 315 (s. 358).
258 Ott s. 31, haren längre gående uppfattning. Han vänder sig emot att VersG överhuvud¬
taget utgår från att varje sammankomst måste ha en ledare och påpekar att denna kon¬
struktion har sina rötter i det tyska rikets (1871-1918) rättsliga reglering av
sammankomster. Denna "Fiihrerprinzip" rimmar illa med det demokratiska samhällets
ideal och överenstämmer inte heller med den verklighet som VersG reglerar. Samman¬
komster organiseras och genomföras i realiteten mer medelst kollektiva insatser av flera
medansvariga än på order av en hierarkiskt överordnad ledare.
259 Dietel/Gintzel/kniesel s. 199.

:wiHerzog s. 39 f., Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 416, Ott s. 165.
261 Kunig s. 551, Dietel/Gintzel/Kniesel s. 199.
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digheten har hos dessa författare i stället ansetts grundas på grundsatsen
om rättigheternas effektivitet och på immanenta rättighetsbegränsningar.
En fråga som inställer sig i detta sammanhang är då varför har man inte
infört ett tillståndskrav i VersG? Svaret är att det finns författningsrätts¬
liga skäl till lösningen med en anmälningsplikt. Ett tillståndskrav skulle
strida mot proportionalitetsprincipen.262 Särskilt uppenbart blir detta
eftersom anmälningssystemet fungerat väl. Väger man mötesfrihetens
kärna, att medborgarna fritt kan rör sig, träffas och öppet delta i opinions¬
bildning, mot det motstående intresset av allmän säkerhet och ordning
finner man att det första av VersG krav på medborgarna, plikten att
anmäla sammankomsten, framstår som ändamålsenligt och inte onödigt
begränsande. Ett tillståndskrav vore att införa ett mer långtgående
ingrepp i medborgarnas grundrättigheter, ett ingrepp som går längre än
vad som är nödvändigt.

14 § I VersG konstituerar alltså en författningsenlig anmälningsplikt
för sammankomster under bar himmel. Ett sådant evenemang skall
anmälas till polisen minst 48 timmar i förväg. Ändamålet bakom anmäl¬
ningsplikten kan beskrivas såsom tudelat.263 Dels skall sammankomsten
underlättas av att berörda myndigheter får kännedom om dess tid, plats
och eventuella rörelser. Då kan åtgärder vidtas för att skydda deltagarna
från trafikfaror och andra hinder. Dels skall anmälningen möjliggöra för
myndigheterna att tillvarata de tredjemansintressen som kan aktualiseras.
Ett ytterligare syfte med anmälningsplikten är att möjliggöra den samar¬
betsplikt BVerfG funnit implicit i Art. 8.264 Anordnaren och ordnings¬
myndigheten får genom anmälan en första kontakt att bygga vidare på
för att uppnå ett förtroendefullt samarbete.

Anmälningsplikten är en positiv förpliktelse för anordnaren av en
sammankomst. Anmälan måste avse en konkret sammankomst och inne¬
hålla bestämda uppgifter om denna. Anmälan av möten som inte säkert
blir av kan därför anses strida mot regleringens syfte.265 Det är anordnaren
som är anmälningspliktig. Finns flera anordnare är de alla anmälnings¬
pliktiga.266 I anmälan skall ingå uppgift om vem som är ledare för mötet
samt var och när mötet skall hållas. Även mötets tema skall framgå av
anmälan. Detta motiveras av att myndigheterna vid avgörandet av vilka
insatser som mötet fordrar måste veta hur stort deltagande som det kan
förväntas samla och om det är provocerande så att motdemonstrationer

262 Ott s. 165 f.
263 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 198, Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 415 f., Ott s. 166.
264 BVerfGE 69 315 (s. 355).
263 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 198.
266 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 199, Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 417.
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el.dyl. kan förväntas. Ordningsmaktens insatser kan då anpassas efter
dessa uppgifter.267 Formen för anmälan anges inte i VersG och det har
ansetts betyda att denna kan ske tämligen fritt, t.ex. genom telefonsam¬
tal.268 Underlåtenhet att anmäla sammankomst kan medföra böter för den

ansvarige (26 § VersG) och leda till att sammankomsten kan upplösas
enligt 15 § II VersG. Däremot kan inte det faktum att en sammankomst
inte anmälts ensamt vara avgörande för ett beslut att upplösa en samman¬
komst.269 Stadgandets samband med Art. 8 I GG innebär att myndigheter
och domstolar tolkar det försiktigt.

Två specifika problem framträder vid tillämpningen av anmälnings¬
plikten. Det första rör s.k. spontansammankomster (Spontanversamm-
lungen), dvs. sammankomster som uppstår helt spontant p.g.a. att en

dagshändelse samlar människor. Det andra rör s.k. blixtsammankomster
(Eilversammlungen), dvs. sammankomster som samlats med mycket kort
varsel. Problemet med båda dessa typer av sammankomster är att de, till
sin natur, inte kan föregås av någon anmälan i god tid. Hur förhåller sig
då anmälningsplikten till dessa företeelser? Verkligt spontant uppkomna
sammankomster kan inte efterfölja kravet på anmälan 48 timmar i för¬
väg. A andra sidan är det entydigt att Art. 8 1 GG skydd inte enbart
sträcker sig till sammankomster som förfogat över en "betänketid" (vor-
laufzeit) på 48 timmar eller mer. Utgår man från 14 § VersG ordalydelse
vore en rimlig tolkning att spontandemonstrationer de facto är förbjudna
eftersom en föranmälan rent begreppsligt är omöjlig i dessa fall.

Tvärtom skyddas spontansammankomsterna av Art. 8 I. Anmälnings¬
plikten i 14 § VersG kan med hjälp av en författningskonform och res¬
triktiv tolkning undantas från dessa möten.270 Tysk rättspraxis och dok¬
trin erkänner så gott som undantagslöst att dessa typer av sammankoms¬
ter är tillåtna oavsett bristande anmälan.271 Samma välvilliga tolkning
gäller dock inte s.k. blixtsammankomster. Dessa är sammankomster som
i och för sig planerats eller förbereds men där tiden för dessa åtgärder
understigit 48 timmar och därmed omöjliggjort ett uppfyllande av anmäl¬
ningsplikten i 14 § I VersG.272 Blixtsammankomster är i och för sig till-

267 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 201, Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 421.
268 Dietel/Gintzel/Kniesel, s. 202, Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 421.
269 BVerfGE 69 315 (s. 350 f.), Herzog s. 40.
27(lBVerfGE 69 315 (s. 349 ff.).
271

Herzog s. 40, se särskilt not 96 med hänvisningar.
272 Skillnaden mellan spontan- och blixtsammankomster har i tysk rätt introducerats av
Schwäble s. 199 ff.
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låtna enligt tysk rätt, men den förhärskande uppfattningen är att de måste
anmälas så snart som möjligt.273

Ytterligare en problematisk typ av möten är de mycket stora samman¬
komsterna (Grossversammlungen). Vissa försök att argumentera för ett
undantag från anmälningsplikten har gjorts även för dessa.274 Skälet har
varit att denna typ av sammankomster har så många anordnare, varför
anmälningsplikten blir mycket omfattande. Argumentet har bestämt till¬
bakavisats av BVerfG. Stor vikt har härvid lagts vid den andemening som
BVerfG funnit ligga bakom anmälningsplikten. BVerfG uttalar:

Anmälningsplikten behåller även i fall av mycket stora demonstrationer ett
förnuftigt ändamål, den möjliggör bl.a. avgiftsbeläggande i fall sådan behö¬
ver tas ut. Genom anmälan etableras också en kontakt som ger möjlighet till
dialog och samarbete mellan myndighet och anordnare. Detta ligger i allas
intresse, då man i förväg på detta sätt kan tydliggöra kolliderande intressen,
förväntade svårigheter och besvärligheter. Vidare förbättrar denna kontakt
myndigheternas möjligheter att uppställa en säker prognos över samman¬
komstens förlopp och därtill dessa myndigheters reaktionstid i fall något
skulle inträffa.275

Sammanfattningsvis kan sägas att man med en författningskonform tolk¬
ning befunnit anmälningsplikten i § 14 VersG författningsenlig. Anmäl¬
ningsplikten skall inte tillämpas på spontana sammankomster och andra
möten som saknar ledare. Inte heller gäller den i fall av oanmälda möten.
Sådana möten får inte upplösas enbart på grund av bristande anmälan.
Ett självständigt tillämpande av de grunder som anges i 15 § VersG krävs
därutöver.276 Dessa grunder skall nu behandlas.

3.7.5 Förbud och villkor enligt § 15 VersG
VersG möjliggör både preventiva och repressiva åtgärder visavi sam¬
mankomster. § 14 VersG kan i det sammanhanget ses som en preventiv
åtgärd eftersom den skapar kommunikation och ger information till ord¬
ningsmakten. § 15 VersG kompletterar detta och ger myndigheterna möj¬
lighet att bl.a. förbjuda och upplösa en sammankomst. Bestämmelsen
kan på grund av sin ingripande karaktär uppfattas som det för mötes- och

21 - BVerfGE 85 69 (s. 75 f.), BGHSt 23 46 (s. 59 f.), Breitbach/Deiseroth/Ruhl s. 418, Dietel/
Gintzel, Kniesel, s. 197.
274 Se Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 416 f.
275 BVerfGE 69 315 (s. 358 f.) (min översättning).
21(1 Kneisel s. 863.
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demonstrationsfriheten mest centrala stadgandet i VersG.277 I det första
stycket § 15 I VersG stadgas:

(1) Die zuständige Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug ver-
bieten oder von bestimmten Auflagen abhängig machen, wenn[...] die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchftihrung der Versammlung
oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist.

Möten kan alltså förbjudas enligt § 15 I VersG. Förbud kan bara riktas
mot enskilda sammankomster, bestämmelsen ger inte polismyndigheten
någon kompetens att fatta generella förbudsbeslut.278 Det är därför inte
fråga om någon delegation av normgivningskompetens från Bundestag
till polismyndigheten. Inte heller ger bestämmelsen möjlighet att fatta
beslut som gäller hela områden (Flächenverbot). Ett förbud har två verk¬
ningar. Den som bryter mot förbudet förlorar för det första VersG exklu¬
siva skydd. Ingrepp kan då ske i enlighet med allmänna politirättsliga
regler. För det andra medför det straffbarhet (§ 23, 26 och 29 VersG).279

I § 15 VersG finns två angivna grunder till förbud av en samman¬
komst. Den ena är att anordnaren kan inte längre se till att sammankoms¬
ten inte utgör en fara för ordning och säkerhet. Den andra är att samman¬
komsten ej anmälts på sätt som 14 § anger. Mest intressant är naturligtvis
att förbud får ske på den grunden att den allmänna säkerheten eller ord¬
ningen hotas. Att enbart bristande anmälan leder till förbud eller upplös¬
ning förekommer inte. § 15 VersG innehåller en ytterligare kvalificering
av faran för säkerhet och ordning. Den skall vara omedelbar (unmittel¬
bar). Den centrala frågan i bestämmelsen är därför vad som skall anses
utgöra en omedelbar fara för allmän säkerhet och ordning. Till denna
återkommer jag nedan. När det gäller var faran kommer i från står det
klart att om hela sammankomsten, anordnare och deltagare, utgör en fara
för säkerhet och ordning så kan den förbjudas. Kommer faran utifrån är
det endast med hänvisning till polisens nödrätt (polizeilichen Notstandes)
som en annars fredlig sammankomst kan förbjudas.280 Är det i stället så
att endast en liten del av mötesdeltagarna förväntas ställa till med bråk

277 BVerfGE 87 399 (s. 409), Dietel/Gintzel/Kniesel s. 216.
278

Stadgandet fyller inte de i Art. 80 GG givna förutsättningarna för delegering av norm-
givning, Dietel/Gintzel/Kniesel s. 220.
279 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 221, observera att endast rättsligt korrekta förbud har dessa
verkningar. Rättsligt felaktiga beslut av polismyndigheten kan inte grunda straffbarhet.
280 Breitbach/Deiseroth/Ruhl s. 491, som delar in polisens nödrätt i äkta och oäkta nödrätt.
Den förra består i ett hot utifrån som polisen saknar förmåga att möta med egna medel,
dvs. fall där det är faktiskt omöjligt. Den senare typen av nödrätt består i att polisen visser¬
ligen kan möta hotet men endast till kostnader och faror som inte står i proportion till vad
som kan uppnås; "Die zuständige Behörde muss ihre Schutzpflicht nicht um jeden Preis
erfiillen".
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eller dylikt kommer förhud för hela mötet bara undantagsvis i fråga.281
Man skall sträva efter att omöjliggöra för en liten eller utomstående
grupp att "kväva" utövandet av mötesfriheten genom sitt eget beteende.

Bestämmelsen i § 15 1 VersG tar sikte på hot mot allmän säkerhet och
ordning. Dessa begrepp anknyter till vanliga politirättliga begrepp (den
s.k. politirättsliga generalklausulen med rötter i Preussisk lagstiftning282).
Allmän säkerhet (öjfentliche Sicherheit) har som begrepp traderats från
den allmänna politirätten till VersG. Dess betydelse kan beskrivas som
innefattandes skydd för centrala rättsintressen såsom den enskildes liv,
hälsa, frihet, ära och egendom samt rättsordningens och de samhälleliga
institutionernas upprätthållande.28'Det centrala momentet i allmän säker¬
het torde vara upprätthållandet av rättsordningen, i detta kan de andra två
momenten vanligen inkorporeras.

Allmän säkerhet kan inte ställas mot mötesfriheten i Art. 8 GG på ett
abstrakt plan utan kräver konkretisering i ett enskilt fall.284 Brott mot en
straffrättslig norm är t.ex. normalt även ett brott mot allmän säkerhet.285
Detta gäller dock endast under förutsättning att den straffrättsliga nor¬
men är gällande, författningsenlig och att dess tolkning och tillämpning i
det enskilda fallet uppfyller konstitutionella krav.286 Ett annat fall där
rättsordningen hotas av mötes- och demonstrationsfriheten är när denna
kolliderar med andras grundrättigheter. Här har BVerfG gjort klart att så
länge verkningarna av en sammankomst är socialadekvata kan inte Art. 8
GG mötesfrihet träda tillbaka för t.ex. tredjemans handlingsfrihet (Art. 2
GG). Dessa verkningar är nämligen inbyggda i själva förekomsten av
offentliga sammankomster. Detta gäller dock inte om det sker ett påtag¬
ligt (iiber eine Geringfugigkeit) inkräktande på tredje mans grundrättig¬
heter och detta är avsikten eller huvudsyftet med sammankomsten. Det
gäller situationer då det symboliska handlandet kommit att övergå i
något instrumentellt. Då är det inte längre självklart att Art. 8:s skydd för
mötesfriheten skall gå före de andra grundrättigheterna.287
281 BVerfGE 69 315 (s. 360 f.).
2X2 Breitbach/Deiseroth/Ruhl s. 456. Jfr det svenska politirättsliga begreppsparet "ordning
och säkerhet" med liknande historisk bakgrund, se avsnitt 9.4.2.
2X2 BVerfGE 69 315 (s. 352). Schenke s. 192 ff. I Dietel/Gintzel/Kniesel s. 245 tas även en
stats utrikespolitiska intressen upp som ett skyddsintresse för den allmänna säkerheten.
2X4 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 245.
285 Schenke s. 193.
286 Breitbach/Deiseroth/Ruhl s. 470.
2X7 BVerfGE 73 206 (s. 248 ff.), Breitbach/Deiseroth/Ruhl s. 476. Exempel kan vara när en
handling inte främst är ett medel att kommunicera utan att uppnå något annat. En blockad
av tillfarten till ett brobygge kan förlora sin kommunikativa komponent genom att övergå
till att bli ett medel, inte för att protestera mot bygget utan för att stoppa detsamma.
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"Allmän ordning" (öffentliche Ordnung) är också övertaget från all¬
män politirätt. Det avser oskrivna sociala och etiska förhållningsregler.288
Fara för enbart den allmänna ordningen anses inte vara tillräckligt för att
rättfärdiga ett förbud av en sammankomst.289 Inte heller i tysk politirätts-
lig praxis har begreppet någon större betydelse. Det måste kopplas ihop
med allmän säkerhet för att få det.21"1 Detta beror på att begreppet hämtar
sitt innehåll från en social kontext som formas av majoritetsuppfatt¬
ningar. Det är majoriteten i samhället som skapar och upprätthåller de
oskriva etiska och sociala normer som i sig skapar ett tryggt och lugnt
samhällsliv. Mötesfriheten kan inte knytas till en sådan majoritetsupp¬
fattning. Dess syfte är inte att skapa konformitet, utan att möjliggöra i
frågasättande av de förhärskande uppfattningarna om etiska och sociala
normer.291 Minoritetsuppfattningar idag kan vara majoritetsuppfattningar
i en inte alltför avlägsen framtid. Minoriteten i ett demokratiskt samhälle
är därför att betrakta som en potentiell majoritet. Möjligheterna att
uttrycka sin uppfattning kan då inte knytas till majoritetens ideal och atti¬
tyder. Skyddet för allmän säkerhet och ordning omfattar också chansen
att uppnå förändringar inom moral och attityder. Hänvisning till "allmän
ordning" kan därför aldrig ensamt rättfärdiga ingrepp mot grundrättig-
hetsskyddade sammankomster. Det vore att motverka grundrättigheter¬
nas syften. Det krävs en hänvisning till "allmän säkerhet" för att göra ett
ingrepp godtagbart.

Omedelbar fara för säkerhet och ordning innebär att denna fara kan
realiseras närsomhelst under fortsatta sakomständigheter.292 Det skall
med andra ord föreligga antingen hög sannolikhet för att en skada skall
inträffa eller också skall farans förverkligande ligga mycket nära i
tiden.29. Det är inte nödvändigt för polisen att invänta ett händelseförlopp
intill dess det nästan är för sent för att avvärja skador. Det krävs dock en
mycket hög grad av säkerhet i bedömningen för att utesluta möjligheten
att ingripa på ett senare stadium. Bedömningen av huruvida omedelebar
fara för säkerhet och ordning föreligger är nära anknuten till den faro-/
riskprognos som polismyndigheten skall upprätta i samband med anmä¬
lan. Detta innebär att det ställs höga krav på denna prognos.294 Giss¬
ningar eller förväntningar räcker inte till för att utgöra en omedelbar

288 BVerfGE 69 315 (s. 352). Schenke s. 1% ff.
289 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 223 och 244.
290 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 244. Jfr Schenke s. 197.
291 Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 475.
292 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 222.
293 Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 478. Det politirättsliga begrepper "fara" behandlas närmare
av Schenke s. 198 ff. och Habermehl, Polizei- und Ordnungsrecht s. 43 ff.
294 BVerfGE 69 315 (s. 353 f.).
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fara.295Faran måste i sig vara konkret, dvs. sådan som faktiskt kan ske
utifrån föreliggande sakomståndigheter. Det räcker inte med en typisk,
förmodad (abstrakt) fara för att aktualisera ingrepp enligt § 15 VersG.296
Faran skall bedömas objektivt, dvs. som en idealiserad utomstående
betraktare skulle se saken.21'7 Felbedömningar och missuppfattningar, s.k.
Putativgefahr, utgör inte "fara" i denna mening. Det är vidare upp till
myndigheterna att bevisa att deras beslut var riktigt utifrån de sakom¬
ständigheter som förelåg vid tiden för förbudet. De skall således säkra
bevisning och står faran för att inte ha fullgjort detta.298

När det gäller villkor (Auflage) som ställs med stöd av § 15 I VersG så
skall dessa uteslutande tjäna till att skydda mot de faror som bestämmel¬
sen i övrigt tar sikte på (Gefahrenabwehr).299 Villkoren kan innehålla
krav på att man skall göra, underlåta eller tåla något för att få hålla sam¬
mankomsten. De kan gälla anvisningar om t.ex. tid eller plats som har att
göra med att få en så störningsfri sammankomst som möjligt. Villkoren
måste vara tydliga och bestämda. Detta utesluter villkor som säger att
man måste hålla sig i närheten av något eller inte i onödan störa trafiken
etc.300 Sådana villkor är alltför vaga. Villkor som motverkar syftet med
sammankomsten (t.ex. förläggande till plats där ingen kan se den) eller
går utöver själva sammankomstens verkningar (t.ex. krav på uppstäl¬
lande av extra toaletter) är otillåtna.301 Rättsligt korrekta villkor innebär
däremot förpliktelser som kan medföra straffansvar om de inte respekte¬
ras (§§ 25 och 29 VersG).

295 BVerfGE 87 399 (s. 409): "Die Versammlungsfreiheit besitz, ähnlich wie die Meinungs-
freiheit, fiir die Personiichkeitsentfaltung des Einzelns und fur die demokratische Ordnung
grundlegende Bedeutung.Verbot und Auflösung einer Versammlung stellen der intesivsten
Eingriffe in das Grundrecht dar. Sie sind daher an strenge Voraussetzungen gebunden und
durfen nur ausgesprochen werden, wenn dies zum Schutz gleichwertiger Rechtgiiter not-
wendig ist und wenn eine unmittelbare Gefahrdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
abgewendet muss. Als Grundlagen einer solchen Entscheidung kommen nur tatsächliche
Umstände in Betracht, während Verdachtsmomente und Vermutungen fiir sich allein nicht
ausreichen." (Hänvisningar utelämnade.)
29(1 Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 477.
297 Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 480 f.
29s Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 479.
299 Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 496, Dietel/Gintzel/Kniesel s. 227.1 Breitbach/Deiseroth/
Riihl s. 497 f., framförs att åtskillnaden mellan villkor och förbud i egentlig mening är för¬
felad och att villkoren naturligast skall ses som (begränsade) förbud.
300 Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 500 f.
201 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 228.
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3.7.6 Upplösning av möte
Ett möte kan enligt 15 § II VersG upplösas av fyra skäl. För det första om
det inte anmälts. För det andra om det avviker från de uppgifter som läm¬
nats i anmälan. För det tredje om givna villkor inte följts. För det fjärde
om den allmänna säkerheten eller ordningen hotas. Det bör betonas att
polisen enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer innan den tillgri¬
per en så ingripande åtgärd först skall ha försökt med mildare former av
ingrepp.302 Detta är också ett uttryck för proportionalitetsprincipen. De
tre första grunderna för upplösning får inte uppfattas som självständiga.
De förutsätter att det samtidigt uppstår en omedelbar fara för allmän
säkerhet eller ordning. Bara då får sammankomsten upplösas.303 Det kan
således inte komma i fråga att upplösa en sammankomst för att denna
avviker från anmälan om inte denna avvikelse i sig utgör en fara för
säkerhet och ordning. Vid denna riskbedömning gäller samma höga krav
på sannolikhet för realiserande av faran som vid förbud enligt § 14 VersG.

Upplösning av sammankomst sker vanligen muntligen och skall då
företas så tydligt och klart att den kan uppfattas av alla berörda. Vidare
skall i upplösningsorden anges de rättsliga följderna av att inte följa
ordern. Orderns främsta verkan är en straffsanktionerad plikt att åtlyda
densamma. Skulle så inte ske är upplösningsordern också grund för verk¬
ställighet.304 Detta betyder att deltagarna får en viss tidsfrist för att kunna
åtlyda upplösningsordern. Därefter kan polisen begagna sig av tvångs¬
medel för att verkställa upplösningen. Bedömningen av hur lång tidsfris¬
ten skall vara måste utgå från det konkreta fallet och ta hänsyn till pro¬
portionalitetsprincipen.303 Även när det gäller vilka tvångsåtgärder som
får tillgripas måste denna beaktas. Det är inte tillåtet att t.ex. upplösa en
sittblockad meddelst insats av vattenkanon.306 Det innebär ett alltför stort

våld för att stå i proportion till det åsyftade.
En upplösning drabbar alltid hela sammankomsten. Det är inte möjligt

att bara upplösa en del av en sammankomst.307 Detta innebär inte att poli¬
sen måste upplösa hela mötet i fall där bara några enstaka deltagare stör
säkerhet och ordning. Ordningsmakten har då alternativet att i stället ute¬
sluta bråkmakarna från sammankomsten enligt § 18 III VersG.30* Att en

302 BVerfGE 69 315 (s. 353) i anslutning till BVerwGE 64 55 (s. 57).
303 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 232 ff.
304 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 230 f., Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 541
305 Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 554.
306 Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 554 f.
307 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 232.
308 1 Breitbach/Deiseroth/Riihl kallas detta förfarande för "Teilauflösung", s. 547, trots att
det handlar om ingrepp mot flera enskilda "störare".
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sammankomst upplösts utesluter inte att en ny sammankomst kan uppstå
med samma deltagare och på samma plats. Det kan t.ex. vara fråga om en
spontan sammankomst i protest mot polisens agerande. Möjligheterna att
bilda nya möten har dock gränser. Skulle den nya sammankomsten bestå
av samma personer och ha samma tema är inte fråga om någon ny sam¬
mankomst.309 Upplösningen är då fortfarande giltig. I vissa fall måste
upplösning ske, nämligen då sammankomsten förbjudits. § 15 III VersG
lämnar då inget utrymme för hänsyn till allmän säkerhet eller ordning,
det är ett obligatoriskt förfarande. Dock kan detta kringgås. Det är nämli¬
gen bara upplösningsordern som måste ges. Däremot gäller inte obliga¬
toriet för insats av polisiära tvångsåtgärder för att genomdriva beslutet.
Detta innebär att en tillämpning av proportionalitetsprincipen kan leda
till att dylika ingrepp ses som oproportionerliga och därför underlåts.310

Polisens kompetens att upplösa en sammankomst framgår direkt av
§ 15 II VersG. Däremot nämns inte några möjligheter att under pågående
sammankomst utfärda villkor såsom enligt första stycket. Så anses dock
vara fallet. Kompentensen att upplösa sammankomsten måste också
innefatta kompetens att vidta mindre ingripande åtgärder, såsom t.ex.
angivandet av villkor/" Förutsättningen för en sådan kompetens är att
det föreligger grund för upplösning. Bara då får polisen söka avvärja
faran för säkerhet eller ordning med en mindre ingripande åtgärd, såsom
villkor. Ett annat alternativt förfarande som diskuterats i tysk litteratur
och praxis är om § 15 II VersG ger befogenhet att innesluta en samman¬
komst i stället för att upplösa den. Så tycks inte vara fallet. Upplösning är
ett exklusivt medel att hantera sammankomster på och kan inte kombine¬
ras med ett tvångsmässigt kvarhållande av hela sammankomsten.312 Inte
heller kan man innesluta en sammankomst och sedan upplösa den. Med
ett sådant förfarande omöjliggörs nämligen deltagarnas ovan nämnda
plikt att skingra sig.31. Undantagsvis kan dock polisens nödrätt rättfär¬
diga inneslutande av en sammankomst, nämligen om det är enda sättet
att skydda centrala rättsintressen som liv och hälsa.

För förbud och upplösning gäller, liksom ovan för anmälningsplikt, att
straff för bristande efterrättelse endast kan komma i fråga om denna haft

309 Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 553.
310 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 235.
311 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 236 f. Detta är vad som i amerikansk rätt kallas "the greater
power includes the lesser", något som där är starkt omstritt, särskilt i yttrandefrihetssam¬
manhang.

Dietel/Gintzel/Kniesel s. 230, Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 552 f. En annan sak är att de
som misstänks för brott kan hållas kvar på denna grund, men detta är inte en generell befo¬
genhet att hålla kvar sammankomsten.
313 Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 554.
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laga grund. Detta betyder att den som vägrar att rätta sig efter en upplös¬
ningsorder inte kan straffas för denna underlåtenhet om upplösningen
saknade laga grund (Rechtmässigkeit).314 BVerfG vill på detta sätt kom¬
promissa mellan två ytterligheter. Enskilda kan inte vara skyldiga att
rätta sig efter olagliga beslut av polisen, särskilt inte när deras grundrättig¬
heter på detta sätt berövas dem. Det kan inte heller vara upp till var och
en att själv bestämma om de skall rätta sig efter polisens order, eftersom
ordens rättsliga grund endast kan konstateras i efterhand. BVerfG lösning
är att behålla plikten att rätta sig efter myndighetens beslut. De som
utsatts för beslut som saknat laga grund undantas dock från straff.315 Där¬
igenom står den enskilde faran för att ha bedömt rättsläget felaktigt, sam¬
tidigt som polisen kan fullgöra sina uppgifter i situationer där deras befo¬
genheter kan vara omstridda.

3.7.7 Undantagna möten och fredade områden
Vissa typer av möten undantas från reglerna om anmälan, förbud och
upplösning. Detta innebär att mötesfriheten enligt tysk rätt är mer omfat¬
tande än vad som först framgår av VersG. I § 17 VersG stadgas att guds¬
tjänster, kyrkliga processioner, vallfärder, högtidståg, folkfester o.dyl.
inte omfattas av bestämmelserna i §§ 14-16 VersG. Dessa typer av sam¬
mankomster kan därför kallas för privilegierade möten.316 De behöver
inte anmälas, omfattas inte något krav på ledare m.m. Man kan vidare
säga att dessa möten är möten i författningsrättslig mening men inte i för¬
samlingsrättslig.317 Vilka typer av möten och sammankomster är då
egentligen 14-16 §§ VersG tillämpliga på? Efter att ha beaktat undan¬
tagen i § 17 finns nästan bara de politiska mötena kvar.

Bestämmelsen har lång historia och undantaget var i äldre (odemokra¬
tisk) tid motiverat med att dessa typer av sammankomster inte var farliga
för den rådande samhällsordningen. Opinionsbildande sammankomster
var farliga, inte fester. I dagens samhälle kan inte denna motivering stå
sig, opinionsbildningen är ju den demokratiska statens "livsnerv". Moti¬
veringen är numera obsolet, varför man måste fråga sig vad som idag
rättfärdigar denna privilegierade ställning.318 Bestämmelsen måste idag,

3,4 BVerfGE 87 s. 399 ff.
115 BVerfGE 87 399 (s. 409 f.). Detta tål att jämföras med HD:s lösning på samma proble¬
matik i NJA 1989 s. 308. För ett beslut av BVerfG som pekar i samma riktning se
BVerfGE 92 s. 191 ff., som gällde Art. 2 (dock i samband med en sammankomst).
316 Kunig s. 539, Ott s. 32.
317 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 263.
318 Ott s. 195 f.
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enligt den förhärskande uppfattningen i tysk rätt, tolkas författningskon-
formt och behöver då inte förkastas såsom författningsstridig.31'' Vad
innebär då detta? En särbehandling baserad på att dessa typer av sam¬
mankomster medför mindre faror för allmän säkerhet och ordning måste
tillbakavisas såsom sakligt ogrundad. Det räcker med att hänvisa till
folkfester för att tydliggöra detta. Inte heller kan skillnaden motiveras av
att undantagen baserar sig på religionsutövande och därmed träffas av

religionsfriheten (Art. 4 GG) i GG. Dels motsägs detta av hänvisningen
till folkfester i bestämmelsen, de är inte nödvändigtvis religiösa, dels har
inte religionsfriheten någon högre rang än mötesfriheten i GG. Konflikter
mellan grundrättigheter kan inte lösas genom någon fastlagd hierarki
mellan rättigheterna i GG.320

Tolkningen måste enligt den förhärskande uppfattningen ta sin
utgångspunkt i vad som är typiskt för allmänna sammankomster, dvs.
deras koppling till opinionsbildningen.321 De undantagna mötena sägs
sakna denna komponent. De är inte möten som syftar till opinionsbild¬
ning eller till formandet av politisk vilja. De är därför inte möten i VersG
mening, även om de är det i Art. 8: mening. Då religiösa högtider, folk¬
fester m.m. saknar detta utmärkande drag kan de också undantas från
bestämmelserna i §§ 14-16 VersG. Innebörden av detta rent praktiskt är
att dessa sammankomster inte är undantagna från olika tillståndsregle¬
ringar samt att vanlig politirätt är tillämplig. VersG exklusivitet gäller
alltså inte dessa sammankomster.322 Nu har detta egentligen inte så stor
praktisk betydelse. Förbud och upplösning av dessa sammankomster kan
t.ex. inte ske annat än vid omedelbar fara för säkerhet och ordning, dvs.
samma förutsättningar som vid vanliga sammankomster.323
319 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 265 f.
520 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 268. I konflikter mellan grundrättigheter används i stället prin¬
cipen om praktisk konkordans, Hesse s. 27 f.
321 Schwäbele s. 99, Dietel/Gintzel/Kniesel s. 267. Detta är i någon mån ett cirkelresone¬
mang. Man har definitionsmässigt avgränsat sammankomster enligt Art. 8 så att under¬
hållning och rena nöjen inte omfattas, vilket gör påståendet om att sammankomster typiskt
sett är opinionsbildning till en truism. Ser man sedan på sakpåståendet som sådant finns
också skäl att vara skeptisk. Möten med religiös eller festlig karaktär torde de facto vara
vanligare än politiska möten, de borde då rimligen också betecknas som mer typiska. I
denna del framstår därför motiveringen till särbehandlingen som godtycklig.
322 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 269 f. Att tala om privilegierade möten (se ovan) kan kanske
således vara något missvisande. Det är i stället så att om det finns reglering av något "van¬
ligt" slag så är denna gällande för sammankomster i § 17 VersG. Bara om sådan reglering
saknas är sammankomsten "sant" privilegierad.
323 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 269. Detta gäller bara om sammankomsten fortfarande har
kvalité av författningsrättslig sammankomst. Saknas detta, som t.ex. vanligen är fallet vid
folkfester, gäller vanliga politirättliga regler. Ott s. 195 ff., har en annan uppfattning om
bestämmelsens författningsenlighet. Han besvarar denna fråga nekande. Ott anser att undan-

157



Det finns i VersG ytterligare en bestämmelse av stort intresse för stu¬
diet av mötes- och demonstrationsfriheten. 1 § 16 VersG ges möjlighet att
frida vissa zoner runt parlamentsbyggnader och kring BVerG byggnad
från mötesverksamhet. Där får inte offentliga sammankomster eller mar¬
scher hållas. Dessa zoners omfång m.m. bestäms närmare i vanlig lag.
Saknas sådan lag gäller inte heller förbudet.324 Bestämmelsen konkreti¬
serar Art. 8 II:s lagförbehåll och ses som en begränsning av mötesfri¬
heten.32^ Syftet med förbudet är att freda de lagstiftande organen och
domstolen från yttre tryck och skapa arbetsro på dessa för den demokra¬
tiska rättsstaten centrala platser.326 Det är inte bara från rent fysiskt tryck
som man velat skydda medlemmarna i beslutande organ, utan även från
det psykiska tryck som kan skapas av massmöten. Tysklands erfarenheter
under Weimarrepublikens sista år, då SA- och SS- män skapade oro och
rädsla på detta sätt, är den bakgrund mot vilken regleringen i § 16 VersG
skall förstås.

Huruvida spontana sammankomster omfattas av § 16 VersG eller ej
tycks vara föremål för stridigheter i tysk doktrin. Vad jag förstått som den
förhärskande uppfattningen anser att även de omfattas av förbudet.327
Motsatt åsikt finns dock rikligt företrädd.32x Alla de lagar som antagits
till skydd för områden runt viktiga byggnader innehåller möjligheter till
undantag. Det finns således möjlighet att via tillståndsförfaranden etc. få
utöva mötes- och demonstrationsfriheten också på sådana platser.

taget strider mot den författningsrättsliga likhetsprincipen. Denna kräver att lagstiftaren
varken behandlar det som lika är olika eller det som olika är lika. Principen ger visserligen
lagstiftaren visst utrymme till bedömningar och möjlighet att frångå alltför strikt tolkning
av principen, men kräver i gengäld att det föreligger konkreta sakskäl för att behandla lika
fall olika. Han menar att politiska sammankomster inte är "farligare" än andra och finner
därför att 17 § VersG strider mot författningen.
324 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 253 anger att bl.a. Brandenburg, Bremen, Sachen och Schleswig-
Holstien saknar ett dylikt områdesskydd.
323 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 253, Schwäbele s. 236, Ott s. 193, Crombach, Die öffentliche
Versammlung unter freiem Himmel s. 134.
326 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 254 f.
327 Dietel/Gintzel/Kniesel s. 253, Kloepfer s. 764, Schwäbele s. 235.
32x Breitbach/Deiseroth/Riihl s. 569, Ott s. 193, Crombach s. 135 f.
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3.8 Straffrättslig konkretisering av Art. 8 II

3.8.1 Inledning
De för mötes- och demonstrationsfriheten straffrättsligt relevanta stad-
gandena står främst att finna i 125 § och § 240 StGB. Dessa behandlar de
upploppsliknande brott som tysk straffrätt benämner Landsfriedensbruch
samt straff för att t.ex. tvinga andra att avstå från användandet av vägar
etc. (Nötigung). Dessa bestämmelser har t.ex. använts mot fredliga men
maskerade och med skyddsvapen beväpnade demonstranter.321' Här finns
således både straffrättslig och författningsrättslig praxis att ta hänsyn till
för att konkretisera rättighetsskyddets omfattning. Jag börjar med att kort
beskriva de aktuella straffbestämmelserna. Därefter gör jag en återkopp¬
ling till författningsrätten och beskriver hur denna kommer till uttryck i
tolkning och tillämpning av straffrätten.

3.8.2 Brott med anknytning till Art. 8
Det finns naturligtvis många brott med anknytning till Art. 8 i StGB.330
Jag har valt att inte ta upp dem alla, utan koncentrera framställningen på
två brott som återkommande behandlas i tysk praxis och doktrin. I § 125
StGB stadgas om straff för s.k. Landsfriedensbruch, vilket närmast mot¬
svarar brottet upplopp i BrB 16 kap. 1 §. § 125 StGB har den allmänna
säkerheten som skyddsobjekt, dvs. skyddet för bl.a. liv, hälsa och egen¬
dom. Den som genom våld eller hot om våld mot person eller sak hotar
den allmänna säkerheten skall straffas enligt bestämmelsen. En ytterli¬
gare förutsättning är att en folkmassa med förenade krafter därigenom
skall ha hotat den allmänna säkerheten. Bestämmelsen är nära anknuten
till Art. 8 GG, den tar s.a.s. vid där mötesfriheten slutar. När Art. 8:s krav
på fredlighet inte uppfylls kan § 125 StGB vara tillämplig. Våld mot per¬
son och sak är liktydigt med en aggressiv och aktiv handling mot män¬
niskors kroppsliga hälsa eller mot föremål. Handlingen skall vara av den
typ som förutsätter utövande av fysisk kraft.331 Det krävs däremot inte att

Kunert/Bergsman NStZ 1989, s. 449 (452), Kiihl, Demonstrationsfreiheit und Demon-
strationsstrafrecht, NJW 1985 s. 2379 ff„ NJW 1986, s. 874, BVerfGE 82 236.
330 §§ 84—86 StGB träffar, i vart fall indirekt, också möten som författningsvidriga organi¬
sationer och partier vill hålla. § 86a StGB riktas uttryckligen mot symboler och känne¬
tecken för författningsvidriga organisationer som bl.a. bärs i offentliga sammankomster.
§ 130 StGB förbjuder vissa yttranden som kan framföras vid sammankomster.
3,1 Lenckner, § 125, i Schönke/Schröder StGB Kommentar s. 1103, Dreher/Tröndle, Straf-
gesetzbuch und Nebengesetze s. 788 f., Blei, Strafrecht II s. 300.
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någon faktiskt blir skadad. Även kastandet av stenar som missar är våld¬
samt handlande i § 125 StGB:s mening. Inte heller krävs mer än en våld¬
sam handling eller att den allmänna säkerheten hotas mer än en gång.
Den som deltar i handlingen som gärningsman eller som medverkar där¬
till är straffbar.

Frågan om enbart passivt deltagande (närvaro) i en människomassa
där dylika handlingar företas räcker för straffbarhet synes omtvistad i
tysk straffrätt.332 Blotta närvaron kan med en försiktig tolkning knappast
tas som mer än ett indicium för medverkan och då bara i kombination
med andra handlingar, t.ex. vägran att följa en upplösningsorder enligt
VersG. En mer radikal tolkning ger till resultat att passiv närvaro ald¬
rig kan konstitutera brott. Slutsatsen kan stödjas på att passiv närvaro
vare sig kan ses som aktivt stödjande av en handlingen eller som psykiskt
främjande av detsamma.334

Begreppet "folkmassa" tolkas i tysk straffrätt som en samling av tio
till tjugo personer.335 Att folkmassan utövar våld med förenade krafter
betyder inte att den hela folkmassan måste delta i alla handlingar. Det är
tillräckligt om enskilda handlingar samverkar för att uppfylla kravet på
förenade krafter, exempelvis om en kastar stenar som en annan räcker
fram.336 Den viktigaste konsekvensen av kravet på förenade krafter är att
enstaka personers handlingar inte kan konstituera brott, stenkastning från
en annars fredlig demonstration utgör inte Landfriedensbruch,337 Hotet
mot den allmänna ordningen skall enligt den förhärskande uppfattningen
bestå i att ett flertal personer fruktar för liv, hälsa osv.338

I § 240 StGB stadgas om straff för "Gewaltsammer Nötigung", våld-

332 Lenckner s. 1107, Dreher/Tröndle s. 788.
333 Lenckner s. 1107, jfr Dreher/Tröndle s. 788 som tycks lägga större vikt vid den solidari¬
tet som man visar våldsverkarna genom att förbli med en våldsam människomassa. Även
där framgår dock att frågan inte är löst.
334 Bertuleit/Herkströter, § 125 i Ridder/Breitbach/Riihl/Steinmeier, Versamlungsrecht
s. 796 f.
313 BGH 33 306 (s. 308), Lenckner s. 1105 rekommenderar 15-20 personer, liksom Dreher/
Tröndle s. 783. Blei s. 299 f. vill inte ange något precist antal utan konstaterar att det krävs
ett flertal personer, Bertuleit/Herkströter s. 797 f. hävdar 15 personer av förutsebarhets-
skäl.
336 Blei s. 300.
337 Lenckner s. 1105.
338 Lenckner s. 1106. Bestämmelsens ordalydelse nämner Menchen (pluralis) som brotts¬
objekt. Enstaka personer tycks enbart omfattas av regeln i den mån de rent tillfälligtvis är
offer för brottligheten eller de är representanter för en grupp (t.ex. politisk eller religiös)
mot vilka brottsligheten riktar sig. I Dreher/Tröndle s. 787 framstår kravet på att ett flertal
skall känna sig utsatta för fara som mindre uppseendeväckande. Med en inte alltför snäv
tolkning av vad denna fara skall bestå i (särskilt hur direkt den skall vara riktad mot den
enskilde) torde § 125 ordalydelse inte orsaka större problem.
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samt tvång. Bestämmelsens motsvarighet i svensk straffrätt synes vara
brottsbalksbrottet olaga tvång i BrB 4 kap. 4 §. Likheten mellan bestäm¬
melserna tycks egentligen vara ganska ytlig. Den tyska bestämmelsens
skyddsobjekt anses vara den fria viljan, den enskildes frihet.339 § 240
StGB straffbelägger i första stycket den som medelst rättsvidrigt våld
eller hot tvingar någon annan till handling eller Underlätelse. Med "rätts-
vidrigt" våld avses i andra stycket våld som med hänsyn till ändamålet är
förkastligt. Även försök är straffbart enligt bestämmelens tredje stycke.
Bestämmelsens anknytning till Art. 8 GG är att den kan användas för att
bestraffa deltagare i s.k. sitt- och blockaddemonstrationer. Dessa förhin¬
drar andra att komma fram och tvingar dem att antingen välja en annan

väg eller tid eller att stanna på platsen. Det är detta tvång som gjort att
dylika handlingar kommit att falla under § 240 StGB. Straffbestämmel¬
sens intressanta delar är rekvisiten "våldsamt" och "förkastligt". Tolk¬
ningen av dessa avgör i praktiken dess användbarhet i konkreta fall. Det
är också i dessa frågor som straffbestämmelserna kommit på kollisions¬
kurs med författningsrätten.

3.8.3 Författningsrätt och straffrätt
En knäckfråga inom den s.k. demonstrationsstraffrätten är när demon¬
stranterna skall anses ha begagnat sig av våld i straffrättslig mening, dvs.
vilka handlingar som är att beteckna som våldsamma (Gewalticher). Det
är inte nog med att handlingen är våldsam, våldet måste dessutom vara

förkastligt (verwerflich). Det andra stycket i § 240 StGB har av BVerfG
ansetts innebära en hänvisning till proportionalitetsprincipen och medför
inte författningsrättsliga invändningar om den tolkas författningskon-
formt.340 Detta innebär bl.a. att straff inte kan utmätas om tvånget inte
varit förkastligt. Tysk rätts inställning i denna fråga illustreras kanske
bäst av den debatt och praxis som föranletts av problem kring sittstrejken/
sittblockaden. Hanterandet av dessa gärningar har fokuserats på frågan
om de utgör våldsamma handlingar. Utgör de våldsamma handlingar är
de också "ofredliga" och faller därmed utanför Art. 8 skydd.

V{,> BVerfGE 73 206 (s. 237), Eser, § 240, i Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch Kommentar
s. 1713, Dreher/Tröndle, § 240 s. 1269, Blei Strafrecht II s. 67,. Bertuleit/Herkströter,
§ 240 i Ridder/Breitbach/Ruhl/Steinmeier, Versammlungsrecht s. 824 f. är kritiska därtill
och menar att detta är uttryck för en alltför "atomistisk" syn på individen och dennes fri¬
het; den enskilde med en abstrakt vilja isolerad från sin omgivning. Denna föreställning
anses som falsk.
340 BVerfGE 73 206 (s. 253 ff.).
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Av grundläggande betydelse för denna fråga är den s.k. Laepple-domen
från 1969.,41 Fallet gällde en grupp studenter som protesterade mot höjda
biljettpriser inom kollektivtrafiken i Köln. De blockerade några trafik¬
knutpunkter i mer än en timmes tid. De åtalades för Landfriedensbruch
(§ 125 StGB) och gewaltsamer Nötigung (§ 240 StGB). Den första åtals¬
grunden fann BGH brista i det att inget yttre, kroppslig våld förekommit.
Så kallat "passivt motstånd" uppfyllde inte rekvisiten för "våldsamhet" i
§ 125:s mening.342 Detta torde numera också utgöra den förhärskande
uppfattningen i tysk doktrin och gällande rätt.343 I domen konstaterar
BGH vidare att "våld" i StGB § 240:s mening däremot inte förutsätter
kroppsligt våld, utan att psykiskt tvång räcker för straff.344 Detta kan ses
som ett avsteg från det klassiska tyska straffrättsliga våldsbegreppet, vil¬
ket definieras som användandet av fysiskt kraft för övervinnandet av ett
förväntat motstånd.345 Våld blir i denna tolkning, som mer tar hänsyn till
offersidan i våldshandlingen, ett fysiskt förmedlat tvång som övervinner
ett föreliggande eller ett förväntat motstånd.346 Studenterna kunde därför
fällas för att ha utövat sådant psykiskt tvång (förmedlat genom deras
fysiska kroppar) visavi trafikanterna, eftersom dessa hindrats att komma
fram p.g.a. blockaden. Detta har ibland kallats våldsbegreppets Ver-
geistung, dvs. förandligande.347 Stark kritik har riktats mot BGH:s avgö¬
rande i denna del, men det har likväl kommit att uppfattas som uttryck
för gällande rätt.348

Det dröjde till 1986 innan BVerfG tog ställning i denna fråga.349 Inte
heller då blev det något avgörande. Domstolen fann visserligen att den
vida tolkningen av våldsbegreppet inte stred mot legalitetsprincipen
såsom denna kommit till uttryck i Art. 103 II GG.350 Dock var domen ett
fyra mot fyra beslut, något som indikerarde att det sista ordet ännu ej var
sagt. 1995 beslöt så BVerfG att det vidsträckta våldsbegrepp som utveck¬
lats i samband med § 240 StGB inte var tillräckligt bestämt för att fylla

341 BGH 23 46.
342 BGH 23 46 (s. 52).
343 Förster s. 59.
344 BGH 23 46 (s. 54).
345 Dreher/Tröndle s. 1167
346 Dreher/Tröndle s. 1167 f„ Blei s. 70 ff.
347 BVerfGE 73 206 (s. 217), NJW 1995 s. 1142.
348 Förster s. 61 ff., Amelung, Sitzblockaden, Gewalt und Kraftenfaltung, NJW 1995
s. 2584 (2585). Se även Bertuleit/Herkströter s. 826 som redan 1992 med kraft hävdade att
våldsbegreppet såsom det utvecklats i § 240 StGB stred mot legatlitetsprincipen i Art. 103
GG. 1 BVerfGE 92 1 (s. 16 ff.) intar domstolen samma hållning.
349 BVerfGE 73 206.
350 BVerfGE 71 108 (s. 114 ff.), 73 206 (s. 234 ff.), se även avsnitt 2.2.2.
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kraven på förutsebarhet i Art. 103 II GG.351 Fallet gällde återigen en
blockad, denna gång av infarten till en kärnvapenanläggning. Demon¬
stranterna fälldes för att med våldsamt tvång (§ 240 StGB) ha hindrat tra¬
fiken in och ut från anläggningen. En majoritet av fem domare i BVerfG
ansåg att våldsbegreppet nu utvecklats på ett sådant sätt att det inte var
förutsebart vilka handlingar som omfattades av straffbarhet och vilka
som inte gjorde det. Bl.a. togs fasta på att våld och tvång inte kunde
anses vara samma sak, våldsamt tvång (gewaltsamer Nötigung) blir i så
fall en onödig konstruktion.352 Då lagstiftaren enbart kriminaliserat våld¬
samt tvång vore det stridande mot legaliteten om domstolarna straffade
även de som utövade tvång utan inslag av våld, t.ex. sådana passiva
blockader som fallet avsåg.353 Minoriteten ansåg bl.a. att begreppet
genom lång och stadigvarande praxis fått en sådan precisering att det inte
kunde föreligga något tvivel om dess innehåll. Något problem med förut¬
sebarheten befanns därför inte föreligga.

I den senaste utvecklingen på detta område har BGH återigen funnit
blockerandet av en motorväg straffbart enligt § 240 StGB såsom våld¬
samt tvång.354 Domstolen uppställer nu en distinktion mellan de som
omedelbart hindras av de demonstrerande och de som indirekt träffas av

blockaden. Bara i det första fallet anser BGH att BVerfG resonemang
från 1995 är tillämpligt. Där är det nämligen enbart ett psykiskt tvång att
inte färdas vidare, demonstranternas tvingar förare att stanna för att inte
skada dem. Situationen som bilförarna ställs inför är enligt domstolen till
sin natur att karakterisera som "kan men vågar inte" köra vidare. Annor¬
lunda förhåller det sig med de förare som följer efter. De hindras rent
fysiskt av framförvarande bilar och kan inte, vare sig de vågar eller ej,
komma vidare. BGH menar att dessa senare förare utsätts för ett fysiskt
tvång som faller inom ramen för straffbart beteende enligt § 240 StGB.355
Blockader m.m. kan med andra ord inte automatiskt anses som våld-

151 BVerfGE 92 1.
352 BVerfGE 92 1.
353 Amelung, NJW 1995 2584 ff. tycks anse att det är förutsebarhetskriteriet som är majori¬
tetens starkaste argument för att slå ned på § 240 StGB:s våldsbegrepp (s. 2587). Han är
starkt i frågasättande till denna tes, något som man måste ge honom och minoriteten rätt i.
Som jag uppfattar domen är det dock snarare det legalistiska argumentet som är det
bärande, att domstolarna inte får straffbelägga mer än vad som rimligen kan utläsas av lag¬
texten. Våldsamt tvång måste vara något mer än bara tvång, om lagstiftaren vill bestraffa
också indirekt, passivt tvång skall så ske genom lag. Det är inte inte domstolarnas sak att
fylla dessa "luckor i lagen".
354 BGH:s dom 20.7.1995, NJW 1995 s. 2643.
355 NJW 1995 s. 2644. Domstolens resonemang kritiseras tämligen ingående av Hruschka,
Die Blockade einer Autobahn durch Demonstranten - eine Nötigung?, NJW 1996 s. 160 ff.
kritiken går ut på att våld är utövandet av omedelbart fysiskt tvång på offret, hindrandet av
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samma handlingar, det har BVerfG sett till. Å andra sidan talar BGH sist¬
nämnda avgörande för att man normalt ända kan se dessa som innefatt-
andes moment av våldsamt tvång. Hur BVerfG ser på saken är mera
osäkert. Man kan nog bara konstatera att sista ordet i denna fråga knap¬
past är sagt.356

3.9 Sammanfattning
I detta kapitel har vi sett hur GG Art. 5 ger skydd för friheten att yttra och
sprida åsikter. Åsiktsfriheten i tysk rätt omfattar inte felaktiga eller lögn¬
aktiga påståenden om fakta. Fakta som i sin tur utgör grund för åsikter
omfattas däremot. Art. 5 gäller i princip alla sätt att sprida åsikter på.
Skyddet är inte avgränsat till en eller några särskilda former för yttran¬
den. Åsiktsfriheten har sina gränser och dessa framkommer dels av kolli¬
derande grundrättigheter och dels av Art. 5:s andra stycke. Där anges att
åsiktsfriheten får begränsas genom allmän lag och till skydd för ungdo¬
men och den personliga äran. I praktiken behandlas inskränkningsgrun¬
derna som utgångspunkter vid en intresseavvägning mellan åsiktsfrihet
och motstående intressen. Man kan till sist konstatera att tysk rätt när det
gäller förhållandet mellan yttrande- och mötesfrihet skiljer mellan yttran¬
dens innehåll och dess form. Innehållet i ett yttrande skall bedömas
enligt Art. 5:s yttrandefrihet medan formen för yttranden kan komma att
bedömas enligt Art. 8.

I Art. 8 regleras mötesfriheten. Endast tyskar, dvs. medborgare och de
som kan hävda tysk folktillhörighet i enlighet med 1937 års gränser för
det tyska riket, har grundlagsskyddad mötesfrihet. Utlänningars skydds-
lösa position mildras något av Art. l:s skydd för människovärdet, som
också implicerar visst skydd för möjligheterna att mötas fritt. Art. 8
omfattar möten mellan tre eller två personer. De sammankomna måste ha
en inre relation och ett gemensamt syfte för att omfattas av grundlags¬
skyddet. De får således inte vara fråga om helt slumpartade möten eller
nyfikna ansamlingar. Mötesfriheten omfattar inte heller sammankomster
som till sin karaktär är ren underhållning, dvs. där man mer är åskådare
än deltagare. Art. 8 uppställer ett krav på fredlighet och ett förbud mot att

fordon genom stoppandet av dessa är inte att karakterisera som så, det är möjligen ett medel¬
bart tvång. Detta fyller inte § 240:s krav, s. 162.
156 Kniesel, Die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit, NJW 1996 2606 kallar
BGH:s resonemang för taskspelartrick (Taschenspielertrick) och förutspår att BVerfG i en
fjärde dom om sittblockader kommer att tvinga straffdomstolen till "underkastelse",
s. 2610.
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bära vapen i samband med sammankomster. Kravet på fredlighet kan
sägas innebära ett krav på att inte begå våldsamma handlingar, då främst
straffbara sådana. Även bärandet av maskering, uniformer eller vapen är
indikationer på att det brister i uppfyllandet av detta krav. Det krävs dock
att en inte helt liten del av sammankomsten beter sig våldsamt för att
frånta denna dess skydd enligt Art. 8. Förbudet av anmälnings- eller till¬
ståndsförfaranden i Art. 8 I är ett uttryck för mötesdeltagarnas självbe¬
stämmanderätt. Därvidlag skall myndigheterna genom samarbete och
samråd söka uppnå en förtroendefull kommunikation med mötesdelta¬
garna. På så sätt ställer Art. 8 också krav på förfarandet kring samman¬
komster.

Mötesfriheten för möten under bar himmel kan enligt Art. 8 II begrän¬
sas genom lag. Med "under bar himmel" avses alla utrymmen som står i
en någorlunda direkt förbindelse med omvärlden. Denna koppling leder
till att det med "under bar himmel" avses betydligt mer än vad som fram¬
går av en vardagsspråklig läsning. Idrottsarenor omgivna av väggar och
med tak är vanligen inte utan kontakt med omvärlden och anses därför
under bar himmel. Art. 8 II lagförbehåll är precis som Art. 5:s en uppma¬
ning till intresseavvägning. Endast reglering som typiskt sett behandlar
frågor med anknytning till mötes- och demonstrationsfriheten kan stödja
sig på lagförbehållet. Tydligast är detta i ordningsfrågor. Metoden med
intresseavvägning gör att det inte generellt kan uppställas klara regler för
vad som faller in under lagförbehållet.

I Versammlungsgesetz konkretiseras Art. 8:s innehåll när det gäller
möten under bar himmel. Lagen uppställer i § 14 ett krav på anmälan 48
timmar i förväg för sammankomster. Anmälningskravet tolkas författ-
ningskonformt och gäller därför inte spontant påbörjade sammankoms¬
ter. Anmälan anses vara central för den praktiska utövningen av mötesfri¬
heten. Den skapar en första kontakt mellan mötesanordnaren och myn¬
digheterna och ger där utrymme för samarbete och samråd. När det gäller
sammankomster som sker med mycket kort varsel innebär § 14 VersG en

plikt att så snart som möjligt anmäla denna.
Sammankomster kan också förbjudas, omgärdas med villkor eller upp¬

lösas. Förbud och upplösning får endast ske under beaktande av propor-
tionalitetsprincipen. Det skall vidare föreligga en konkret fara för allmän
säkerhet och ordning. De villkor man uppställer får inte vara så långtgå¬
ende att mötet förlorar sin offentliga karaktär eller så vaga att de i prakti¬
ken inte går att rätta sig efter. Underlåtenhet att efterkomma anmälnings¬
plikt, förbud, villkor eller upplösning går straffritt om åtgärden saknade
laga grund.

Kriminaliseringarna av upploppsliknande situationer och våldsamt
tvång i §§ 125 och 240 StGB har fått belysa sambandet mellan straffrätt
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och den av Art. 8 GG skyddade mötesfriheten. Straffbuden illustrerar väl
när gränsen för acceptabla sammankomster passerats, dvs. när effekterna
på omgivningen inte längre kan godtas. BVerfG hanterande av de författ¬
ningsfrågor som uppkommit i samband med bestämmelserna visar att
straffrätten utgör en viktig del av konkretiseringen av GG:s grundrättig¬
heter. Hur straffstadganden tolkas och tillämpas påverkar direkt möjlig¬
heterna att utöva grundrättigheterna.
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4 Mötes- och demonstrations¬
friheten i USA

4.1 Allmänt

4.1.1 Inledning
Som framgått i kapitel två finns ingen sårskild reglering av mötes- och
demonstrationsfriheterna i den amerikanska konstitutionen.1 Dessa faller
under konstitutionens första tillägg, First Amendment. Där regleras ytt¬
randefriheten och det man i amerikansk rätt brukar kalla freedom of
expression. För en studie av mötes- och demonstrationsfriheten innebär
detta att First Amendment måste studeras ur flera aspekter, eftersom
mötesfrihet och yttrandefrihet inte behandlas separat. Det lämpligaste
sättet att introducera First Amendment är att återge dess lydelse i här
relevanta delar:

Congress shall make no law [...] abrigding the freedom of speech, [...] or
the right of the people to assemble [...].

En ordalydelsetolkning av denna bestämmelse ger inte mycket utrymme
för diskussion. Make no law kan inte gärna betyda annat sätt än att det är
förbjudet för den federala lagstiftaren att inskränka yttrandefriheten
genom lag. En sådan absolut syn på First Amendments betydelse är dock
inte allmänt accepterad.2 Den dominerande synen på hur First Amend¬
ment skall tolkas är att yttrandefriheten på något sätt måste balanseras
mot andra skyddsvärda intressen.3

Det starka skydd konstitutionen ger uttryck för har ibland karakteri-

1 Se avsnitt 2.3.2.
2 Den mest kände förespråkaren för en absolut syn på First Amendment var domaren Hugo
Black.
3 Konigsberg v. State Bar of California., 366 U.S. 36 (s. 60 ff.), 81 S.Ct. 997 (s. 1012 ff.)
(1961), Abraham, Freedom and the Court s. 210.

167



serats som att yttrandefriheten har "en fördelaktig ställning" (a preferred
position), det vill säga att det föreligger en presumtion för att yttrande¬
friheten skall vara det intresse som vinner vid en konflikt med andra.4
Nergelius har diskuterat den amerikanska läran om preferred position
(eller preferred freedoms).5 Han identifierar också praxis kring First
Amendment med denna lära.6 Bilden bör för mötes- och demonstrations¬
frihetens del kompletteras med läran om en klar och påtaglig fara, den
s.k. clear and present r/cmger-doktrinen, vilken Nergelius också nämner.7
Man kan i det sammanhanget notera att clear and present danger testet
uppstod före läran om preferred position,8 Den senare kan därför uppfattas
som ett försök att förklara den förra. Läran om clear and present danger
är det test som i praktiken används vid bestämmandet av gränserna för
First Amendments skydd när det handlar om yttranden som uppmanar till
viss handling eller som hotar ordningen m.m.9 Det vill säga den typ av

yttranden som ofta framförs vid möten och demonstrationer. Även om
läran om en preferred position för vissa friheter omvärderats i praxis så
kan man säga att grundideén lever kvar.10 I Supreme Courts praxis är det
dock främst andra argument som fått genomslagskraft.11
4 Murdock v. Pennsylvania, 319 U.S. 105 (s. 115), 63 S.Ct. 870 (s. 876) (1943).
5 Se Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd s. 419 ff. samt s. 725 ff. för en diskussion
om lärans tillämplighet i svensk rätt.
6 Nergelius s. 421.
7 Se avsnitt 4.4, Nergelius s. 372 not 27.
sSe White, The First Amendment Comes of Age, 95 Mich.L.R. 299 (1996) s. 301 f. och
327 ff., där White kallar den tid som preferred position dominerade Supreme Courts tän¬
kande för "The "Preferred Position" Interlude" och visar att denna period i praktiken var
begränsad till tiden mellan sent 30-tal och tidigt 50-tal, s. 330 f. Även Abraham påpekar
att preferred freedom-Yarm hade en kort glansperiod kring 40-talet, s. 206 f. Jfr Nergelius
s. 423.
9 Se t.ex. Abraham s. 207 f., Nowak/Rotunda, Constitutional Law s. 941 f. och 957 ff.,
Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969). Jfr Ely, Flag Desecration s. 149 ff. som menar
att Brandenburg inte skall ses som en tillämpning av clear and present danger-ddkxvmen,
utan som en kategorisering. Se Brandenburg s. 447 "[...) These låter decisions have
fashioned the principle that the constitutional guarantees of free speech and free press do
not permit a State to forbid or proscribe advocacy of the use of force or of law violation
except where such advocacy is directed to inciting or producing imminent lawless action
and is likely to incite or produce such action." Observera också att både Douglas och
Black, som ansluter sig till domen men ej till domskälen, anser att majoriteten använt sig
av clear and present danger-doktrinen, Brandenburg s. 449 f.
"'Nowak/Rotunda s. 942.
1' White talar om tre olika teoretiska grunder för domstolens praxis i First Amendment
frågor. Den första kallar han för "search for truth rationale" (s. 310 ff.), den andra för "self-
governance rationale" (s. 342 ff.) och den tredje för "self-fulfillment rationale" (s. 352 ff.).
Han menar att det är i spänningsfältet mellan dessa skilda utgångspunkter som hanteran¬
det av yttrandefrihetsfrågor i USA skall förstås. Se även Abraham s. 195, 200 och 203.
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First Amendments skydd för yttrandefrihet och mötesfrihet har kommit
att utmejslas enligt flera delvis överlappande principer. 1 detta kapitel
skall jag söka systematisera dessa på ett överskådligt sätt.1" Jag skall
först behandla domstolens ställningstagande i frågan om vad som utgör
ett yttrande och vilka yttranden som faller inom First Amendment. Där¬
efter skall Supreme Courts olika tester för att avgöra en reglerings fören¬
lighet med konstitutionen presenteras. Särskild uppmärksamhet kommer
att ägnas domstolens försök att hitta standarder att bedöma utnyttjandet
av offentliga platser för opinionsbildande verksamhet. Även hur man
behandlat reglering av ordningskaraktär kommer att belysas i detta sam¬
manhang. 13

4.1.2 En historisk skiss

I amerikansk doktrin brukar man vanligen säga att det var först under
tiden under och efter första världskriget som First Amendment egent¬
ligen kom att uppmärksammas. Detta skall ha berott på att yttrandefri¬
heten hade en stark ställning dessförinnan.14 Rabban har presenterat en
annan bild.15 Han visar att Supreme Court flera gånger under tiden innan
första världskriget konfronterades med yttrandefrihetsfrågor och då
behandlade dessa ytterst restriktivt.16 Domstolen ansåg ofta att beteenden
eller yttranden inte ens föll in under First Amendments skydd. 1 de fall
man fann First Amendment vara relevant ansåg man att detta knappast
hindrade t.ex. förbud mot politiska tal, utvisning av politiskt aktiva utlän¬
ningar eller bestraffningar av kritiska publikationer i pressen.17 Någon

i:Det bör påpekas att detta är en stark förenkling av ett rättsläge som präglas av viss
inkonsistens och tillämpling av flertal parallella angreppssätt utan uppenbara inbördes
kopplingar, se Emerson, The system of Freedom of Expression s. 15 ff.
13 Det bör tillfogas att Supreme Court aldrig utvecklat någon egen systematik för hur fall
med anknytning till First Amendment skall angripas. Den här presenterade modellen är
därför inte på något sätt "officiell". Supreme Courts praxis kan mycket väl förstås på
andra sätt. Man kan t.ex. tala om kategoriserande visavi balanserade modeller för lösning
av yttrandefrihetsfrågor. De olika kategorier som Supreme Court funnit stå utanför First
Amendments skydd kan enligt detta synsätt ses som ett inslag av absolutism och använ¬
dandet av clear and present rfu/rgrr-doktrinen som utslag för ett avvägningsperspektiv. Se
Ely, Flag Desecration, 88 Harv.L.R. s. 1482 (1975), s. 1491 ff. Även andra kriterier för
analys av domstolens behandling av First Amendment kan ställas upp.
l4Nowak/Rotunda s. 939 (särskilt not 14).
15 Rabban, The First Amendment in Its Forgotten Years, 90 Yale LJ. s. 514 (1981).
16 Rabban, s. 522 ff.
17 Davis v. Massachusetts, 167 U.S. 43 (1897) (förbud att utan tillstånd hålla offentliga tal
på gator och torg ansågs endast vara en äganderättsfråga och First Amendment ansågs inte
relevant), Gompers v Buck Stove & Range CO., 221 U.S. 418 (1911) (Supreme Court fann
skillnad mellan speech och verbal acts, där de senare inte hade skydd av First Amendment.),
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stark rättslig ställning för yttrandefriheten under tiden före det första
världskriget kan Rabban inte se spår av i domstolspraxis.18 Det fanns en
praxis i yttrandefrihetsfrågor redan på 1800-talet och denna var till
största delen restriktiv.19

Under detta sekel har yttrandefriheten och First Amendment uppmärk¬
sammats desto mer. Under tiden fram till och med 1950-talet dominera¬

des yttrandefrihetsfrågan i USA till stor del av kampen mot kommunis¬
men. Denna ideologi ansågs hota den amerikanska statens existens och
det låg det nära till hands att kraftigt inskränka dess förespråkares yttran¬
defrihet. Facklig verksamhet var också "smittad" av denna misstänk¬
samma inställning. I övrigt sker dock under denna tid en liberalisering av

yttrandefrihetsfrågorna som reaktion mot hur dessa behandlats under
1910- och 1920-talet. Under medborgarrättsrörelsen på 1950- och 1960-
talen sker en gradvis förändring också på mer kontroversiella områden.
Supreme Court fann att staten borde förhålla sig neutral i förhållande till
innehållet i det som yttrades på the marketplace of ideas. Arvet efter 60-
och 70-talens liberala synsätt står sig fortfarande till stor del inom ramen
för frågor om yttrandefriheten. Detta område har varit det enda där en

majoritet av högsta domstolens ledamöter kunnat ses frångå en annars
starkt konservativ inriktning. En annan sak är att yttrandefrihetsfrågor i
dagens amerikanska samhälle till stor del kommit att handla om anti-
abortrörelsens yttrandefrihet, reklamens ställning samt skyddet för rasis-
tiska yttranden. När dessa frågor behandlas på samma sätt som då Supreme
Court avgjorde First Amendment frågor under 60- och 70-talet blir resul¬
tatet ibland stötande.20 En motreaktion tycks därför också vara på väg.21

Patterson v. Colerado, 205 U.S. 454 (1907) (straff av publikation av domstolskritiska
artiklar), Turner v. Williams, 194 U.S. 279 (1904) (brittisk anarkist utvisas såsom fara för
landet).
18 Rabban noterar dock att de argument för visträckt yttrandefrihet som senare kom att
dominera amerikansk debatt förekom redan under denna tid i doktrin och inlagor till dom¬
stolarna. Det fanns således en liberal tradition att bygga på, den inställning som Justice
Holmes och Brandeis kommit att symbolisera sprang inte fram ur intet utan byggde på
denna tradition, se s. 594 f.
19 Rabban konstaterar att delstatsdomstolarna i vissa fall var mer generösa än vad de fede¬
rala instanserna mäktade till, s. 543 ff.
20 Se R.A.V. v. City of St. Paul, 112 S.Ct. 2538 (1992) (förbud att bränna kors eller andra
symboler för att skrämma andra inte konstitutionellt godtagbart eftersom det befanns vara
reglering av yttrandets innehåll och därför inte neutralt).
21 Den skolbildning som kallas rättslig realism accpeterar inte det strikta kravet på neutrali¬
tet visavi the marketplace of ideas. Denna neutralitet anses vara ett accepterande av
rådande maktförhållanden och ett förstärkande av redan ojämlika möjligheter att komma
till tals, ojämlikheter som staten är ansvarig för. Även underlåtenhet att handla (reglera) är
enligt detta synsätt att förstärka ett visst rättsläge, det är därför inte "neutralt". Se Balkin,
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4.2 Vad är ett yttrande?

4.2.1 Yttranden, handlingar och symboliska handlingar
Supreme Court sökte länge avgränsa First Amendments skyddsområde
genom att skilja yttranden från handlingar. Det var yttranden (speech)
som skyddades, inte handlingar (conduct)." Detta har dock modifierats
av det förhållandet att rena yttranden {pure speech) är en idealiserad
kategori som endast förekommer i skriva texter och vid samtal helt utan
åtbörder o.dyl. På ett teoretiskt plan kan man säga att vissa yttranden
{speech) också innehåller handling {conduct). Supreme Court brukar
ibland säga att sådana yttranden har speech plus {conduct), dvs. något
utöver rena ord.23 I praktiken torde de allra flesta yttranden vara förknip¬
pade med någon form av handling, något som domstolen också upp¬
märksammat. Den springande punkten är därför hur mycket handling
som ett yttrande kan innehålla och fortfarande skyddas såsom ett ytt¬
rande. Det har ansetts att yttranden som har speech plus inte har rätt till
samma skydd som om ingen handling förelegat, de är mindre skydds¬
värda än rena yttranden.24 Detta beror nog egentligen på att yttranden
med mer framträdande fysiska komponenter kommer i konflikt med fler
motstående intressen än vad "rena yttranden" gör.

Några exempel kan närmare belysa hur man i amerikansk rätt ser på
relationen mellan yttranden och handlingar. Tänk er följande situationer:
1) En man håller ett tal vid ett torg. 2) Några kvinnor bär olika plakat
framför en regeringsbyggnad. 3) En man bränner landets flagga framför
samma regeringsbyggnad. 4) En kvinna river sönder sitt skattekort fram¬
för den lokala skattemyndighetens kontor. 5) En man slår en socialsekre¬
terare i ansiktet.

Det första fallet torde vara det som uppenbart innehåller mest "rent
yttrande", det är ett klassiskt fall av försök att kommunicera något till
andra. De fysiska handlingar som talaren utför (rörelse av munnen, ges¬
ter) är nära förknippade med det som yttras. Det är här närmast fråga om
pure speech 25 I det andra fallet innefattar yttrandet mer fysisk handling

Populism and Progressivism as Constitutional Categories, 104 Yale L.J. 1935 (1995),
s. 1967 f. och Tribe, Constitutional Choices s. 188 ff.
22 Distinktionen antyds redan i Gompers v. Buck Stove & Range Co. (se not 17), där
Supreme Court t.o.m. skiljer mellan speech och verbal actsl
22 BarronDienes, Constitutional Law s. 237.
24 Se U.S. v. OBrien, 391 U.S. 367, 1968 och Cohen v. California, 403 U.S. 15, 91 S.Ct.
1780 (1971), Barnes v. Glen Theater Inc., 501 U.S. 560, 111 S.Ct. 2456 (1991).

25 Se t.ex. Terminello v. Chicago, 337 U.S. 1 (1949).
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och det tar mer fysisk plats i anspråk. Någon tvekan om att det år fråga
om ett yttrande kan dock knappast föreligga. Demonstrationer har dock
en fysisk komponent som måste beaktas. Det inte pure speech längre
utan fråga om speech plus (conduct).26 I det tredje fallet är det uppenbart
fråga om en fysisk handling, men denna handling kan ha kommunikativt
innehåll, dvs. förmedla ett budskap, om den sker i ett sådant syfte och i
en kontext där detta syfte är begripligt. Handlingen utgör då ett symbo¬
liskt yttrande (symholic speech). Det tydligaste exemplet på detta kan
vara att handlingen sker i protest mot landets politik, t.ex. inblandning i
ett främmande lands angelägenheter.27 Det fjärde exemplet är också en
handling som kan ha kommunikativ potential. Återigen är det främst
fråga om i vilken kontext som handlingen sker och vilka intressen som
talar för att betrakta handlingen som skyddat speech eller som kommuni¬
kation som faller utanför First Amendments skydd.2K Det femte fallet kan
även det anses ha kommunikativ potential. Att slå någon uttrycker onek¬
ligen något. Trots detta torde denna handling inte behandlas som ett ytt¬
rande (speech) överhuvudtaget, utan i stället bedömas såsom en handling
(conduct). Detta betyder inte att domstolen är omedveten om den kom¬
munikation som handlingen innebär, bara att den del av handlingen som
utgör ett yttrande inte kan uppväga de sociala skador som handlingen i
sig medför.29

Trots dessa handlingars olika innehåll och olika kommunikativa poten¬
tial kan konstateras att de alla enligt amerikanskt synsätt kan behandlas
som yttranden.30 För att skilja dem åt måste en distinktion göras mellan
handlingar vars kommunikativa komponent skyddas av First Amend-
ment och handlingar där detta inte är fallet. Supreme Court har här dragit
gränsen från fall till fall, utan uppenbart fasta riktlinjer. Några exempel
kan dock ges. Helt klart är att våldsamma handlingar, trots kommunikativ
potential, inte skyddas av First Amendment.31 Medicinsk rådgivning vid

26 Se Shuttlesworth v. City of Birmingham, 394 U.S. 147 (1969).
27 Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989).
28 U.S. v. OBrien, 391 U.S. 367 (1968).
29 Se Roberts v. United States Jaycees, 468 U.S. 609 (1984) (s. 628 "[...] violence or other
types of potentially expressive activities that produce special harms distinct from thier
communicative impact [...] are entitled to no constitutional protection [...]") (min kurs.)
och Wisconsin v. Mitchell, 508 U.S. 476, 113 S.Ct. 2194 (1993).
30 Se Emerson, The System of Freedom of Expression s. 80 "To some extent expression
and action are always mingled: most conduct includes elemants of both. [...] a political
assasination includes a substantial measure of expression." Ely, Flag Desecration, s. 1495
"[...] burning a draft card to express opposition to the draft is an uindifferentiated whole,
100 % action and 100 % expression. It involves no conduct that is not at the same time
communication, and no communication that is not the result from conduct."
31 Wisconsin v. Mitchell, 508 U.S. 476, 113 S.Ct. 2194 (1993).
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abort har ansetts till största delen utgöra del av handlingen abort och har
därför undantagits från First Amendments skydd.32 Som pure speech har
Supreme Court behandlat t.ex. (rena) verbala yttranden, tidningar och
andra publikationer och ekonomiskt stöd till politiska organisationer.
Alla yttranden däremellan, t.ex. möten och demonstrationer av olika
slag, anses falla in under kategorin speech plus. De kan begränsas i högre
grad än rena yttranden men är inte helt utan First Amendment skydd
såsom rena handlingar utan kommunikativt värde. Det är denna kategori
av handlingar med kommunikativt värde som detta arbete behandlar, var¬
för den typ av konstitutionellt skydd som vanligen kommer att aktuali¬
seras är den som gäller för speech plus.33

1 kategorin yttranden som består av yttrande plus handling, där demon¬
strationer och möten hamnar, finns en särskild fråga att uppmärksamma,
nämligen den om skyddet för symboliska handlingar (symbolic speech).
Dessa är just handlingar som förmedlar ett budskap. Frågeställningen är
anknuten till den om speech/conduct eftersom symboliska handlingar
hamnar i ingenmanslandet mellan dessa kategorier.

4.2.2 Mer om symboliska handlingar
Ett av det första fall där Supreme Court kom att konfronteras med frågan
om symboliska handlingar var Strömberg v. California från 1931.34 Där

33 Se Rust v. Sullivan, 500 U.S. 173 (1991) och Wells, Abortion Counseling as Vice Acti-
vity, 95 Col. L R s. 1724 (1995), s. 1739 ff. Wells framför en enligt min uppfattning rimlig
kritk mot detta avgörande ur denna synvinkel.
"Tribe, Constitutional Choises s. 198 ff. påpekar att dikotomin "speech/conduct" genom
denna utformning systematiskt gynnar kommunikationssätt som är relativt dyra, fordrar
viss (eller hög) utbildning och därigenom ger grupper i samhället, vars inflytande redan är
stort, en gynnad position visavi andra (ofta större) grupper. Denna effekt av begreppshan¬
teringen är naturligtvis olycklig utifrån ett demokratiperspektiv eftersom resurssvaga
grupper kanske utesluts, eller i vart fall hindras, från effektivt marknadsförande av sina
åsikter. En sådan situation kan leda till djupa konflikter mellan samhällsgrupper som sak¬
nar möjlighet att mötas på samma nivå, på samma forum. Se fallen Citizens Against Rent
Control v. City of Berkeley, 454 U.S. 209 (1981) (Supreme Court ogiltigförklarade en för¬
ordning som begränsade summan enskilda kunde bidra med i vissa politiska sammanhang
till 250 $) och United States Postal Service v. Greenburgh Civic Associations, 453 U.S.
114 (1981) (postmyndigheten befanns ha rätt att förbjuda distribuerandet av flygblad etc. i
postlådor avsedda att innehålla av postmyndigheten befordrad post då alternativa sätt att
kommunicera fanns tillgängliga). Tribe (s. 194 ff.) menar att dessa två fall tydligt visar
Supreme Courts okänslighet för underliggande sociala fakta. I det ena fallet förstärks den
ojämlikhet som redan finns genom att de finansiellt starka grupperna tillåts utnyttja detta
övertag "fullt ut". I det andra fallet tas inte hänsyn till att alternativa distributionskanaler
(dörrknackning) inte kan jämföras ur ekonomisk synvinkel - de är mycket dyrare och mer
tidskrävande än om man kunde placera sin information i mottagarnas postlådor.
34 283 U.S. 359, 51 S.Ct. 532, (1931).
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var frågan om ett delstatligt förbud mot användandet av röda fanor stod i
strid med konstitutionen. Supreme Court ogiltigförklarade förbudet. Det
var alltför vagt (voidfor vagueness) för att kunna tillämpas utan att den
fria opinionsbildningen hotades.3:1 Att användandet av en flagga kan vara
ett sätt att förmedla ett budskap tvekade inte domstolen om.36 Några år
senare, i West Virginia State Board of Education v. Barnetter'1 prövades
en annan form av symboliska yttranden. Barn som gick i allmän skola
var enligt delstatlig reglering skyldiga att salutera flaggan. Ett antal barn
vägrade med hänvisning till sin tro. Supreme Court fastslog att barnen
inte kunde tvingas att salutera flaggan i strid med sin övertygelse. Dom¬
stolen tydliggjorde här klart att handlingar kan ha kommunikativ effekt
och således vara värda First Amendment-skydd: "[...] no official [...]
can prescribe what shall be orthodox in politics, nationalism, religion or
other matters of opinion or force citizens to confess by word or act faith
therein."38

Ett senare fall med inslag av symboliskt handlande var Brown v.
Louisiana,39 En grupp unga svarta män hade gått in på ett bibliotek som
endast var för vita och vägrat lämna lokalen.40 De arresterades och döm¬
des för ordningsbrott. 1 Supreme Court skrev Fortas domskälen och
framhöll att mötes- och demonstrationsfriheten inte bara omfattar ver¬

bala yttranden utan likaledes olika typer av handlingar. Exempel på detta
kunde, enligt Fortas, vara att fredligt och lugnt protestera mot segrege-
randet av offentliga institutioner genom tyst närvaro på en sådan plats.41
Detta tydliggör den fysiska komponenten i ett yttrande. Supreme Court
hade i och med dessa avgöranden fastslagit att fysiska handlingar kunde
utgöra speech och skyddas av First Amendment.

Nästa uppgift för Supreme Court var att dra en gräns för vilka typer av
handlingar som erhöll detta skydd. Att många handlingar bär en kompo¬
nent av kommunikation inom sig kan inte ge alla handlingar skydd av
First Amendment. Handlingar som t.ex. mord eller misshandel kan knap¬
past försvaras som uttryck för yttrandefriheten, även om de faktiskt
skulle vara det. En gräns måste dras. Frågan var hur? Det första fall där

35Strömberg, s. 369/s. 535.
36Strömberg, s. 369/s. 535.
37 319 U.S. 624, 63 S.Ct. 1178 (1943).
3S Barnette s. 642/s. 1187.
39 383 U.S. 131, 86 S.Ct. 719 (1966).
40 För svarta tillhandahölls blå bokbussar, allt enligt den då förhärskande seperate but
equa/-doktrinen.
41 Brennan ville underkänna den delstatliga regleringen såsom varande alltför vid (over-
breadth), Brown s. 148. White ansåg att de tilltalade behandlats diskriminerande för de var
svarta och att de därför berövats equal protection, s. 151.
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Supreme Court satte upp en sådan gräns var i U.S. v. 0'Brien 42 Fallet
rörde en ung man som bränt en militär handling jämförbar med en
mönstringsorder i protest mot Vietnamkriget. Han dömdes för brott mot
en lag som kriminaliserade att förändra eller förstöra dylika handlingar.
0'Brien invände att hans handlande skyddades av First Amendment.
Supreme Court höll inte med. I domskälen skrev Warren att domstolen
inte kunde acceptera att en tillsynes oändlig mängd handlingar skulle
kunna betraktas som yttranden bara för att de som företagit handlingarna
avsett att förmedla en idé eller ett budskap. Han konstaterade att
0'Briens handlande visserligen hade tillräckligt kommunikativt innehåll
för att aktualisera en bedömning enligt First Amendment. Handlingen
erhöll dock inte konstitutionens fulla skydd redan av detta skäl. Warren
menade att staten kan förbjuda uttrycksfullt handlande (speech plus) när
ett tillräckligt starkt statligt intresse föreligger för att rättfärdiga en sådan
inskränkning.

Domstolen uppställde fyra krav för att sådan reglering skall vara tillå¬
ten. Regleringen måste ligga inom statens befogenhet att fatta beslut om
(1), den måste främja ett viktigt statligt intresse (2), detta intresse måste
vara utan koppling till begränsandet av yttrandefriheten (3) och den
inskränkning av yttrandefriheten som regleringen medför får inte vara
större än vad som är nödvändigt för främjandet av de statliga intressena i
fråga (4).43 Warren ansåg att den bestämmelse 0'Brien fällts enligt upp¬
fyllde dessa krav.

Det var klart inom regeringens befogenhet att ställa upp och utbilda en
försvarsmakt och vidta den lagstiftning som därvidlag var nödvändig.
Certifikaten tillvaratog det statliga intresset av att ge uttagna medborgare
information om detta, underlätta kommunikation mellan registrerings¬
myndigheter och enskilda m.m. Dessa intressen befanns vara helt utan
anknytning till någon begränsning av yttrandefriheten, vilket bevisades
bl.a. av att all sorts förstörelse av dokumenten var förbjuden, inte bara
offentlig eller trotsande (contemtuous). Slutligen var regleringen tillräck¬
ligt snäv, den försäkrade statsmakten om ett smidigt fungerande inkal¬
lelse och placeringssystem på ett sätt som inte kunde uppnås genom min¬
dre ingripande reglering. Följaktligen var den fällande domen mot
0'Brien inte stridande mot First Amendment. Domstolen uttalade om

0'Brien att: "he willfully frustrated this governmental interest. For this
noncommunicative impact of his conduct, and for nothing else, he was
convicted."44 Detta s.k. 0'Brien-test använder Supreme Court än idag.

42 391 U.S. 367, 88 S.Ct. 1673 (1968).
43 0'Brien s. 377/s. 1679.

440'Brien s. 382/s. 1681 f.
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I Tinker v. Des Moines School District kom domstolen att avgöra ett
fall som ytterligare angav gränserna för tillåtna symboliska handlingar.45
Där hade skolledningen avstängt två barn från undervisningen för att de i
protest mot vietnamkriget burit svarta armband under skoldagen.46
Supreme Court fann att bärandet av armband var "closely akin to "pure
speech" which, we have repeatedly held, is entitled to comprehensive
protection under the First Amendment."47 Domstolen fann att det sakna¬
des bevis för att de två elevernas aktion lett till att något intresse som

skolledningen hade anledning att skydda (såsom ordning eller undervis¬
ning) skadats. Avstängningen kunde därför bara ses som en begränsning
av deras rätt att yttra sig fritt. Supreme Court fann att skoledningen straffat
de klagande för att tyst och passivt ha framfört åsikter, utan att detta med¬
fört oordning eller andra störningar.48 1 Fortas domskäl sägs att staten
måste kunna motivera förbjudandet av ett yttrande med något mer än det
obehag som en impopulär åsikt för med sig 49 I avsaknad på bevis att
sådana skäl var för handen kunde Supreme Court inte finna annat än att
regleringen var stridande mot First Amendment.

I Clarke v. Community for Creative Nonviolence var frågan om en

grupp demonstranter, som avsåg sova över i en park som protest över de
hemlösas situation, kunde stödja sig på First Amendment för att få göra
detta.51 Supreme Court fann att beteendet i sig, att i protest sova utom-

45 393 U.S. 503, 89 S.Ct. 733 (1969).
46 Klagandena tillhörde en grupp som i december 1965 bestämde sig för att i protest mot
vietnamkriget bl.a. bära svarta armbindlar i skolan. Då skolledningen fick reda på detta
beslöt man att alla studenter som bar armbindlar i skolan skulle ombedjas att ta av sig
dessa och om så inte skedde skulle eleven suspenderas tills dess skolans regel acceptera¬
des. Klaganden förde talan i underrätt om att skolan skulle förhindras tillämpa sin regel
och begärde ersättning för kränkningen. District Court, som i och för sig konstaterade att
bärandet av armbindlar är en form av yttrande som skyddas av First Amendments yttrande¬
frihet, avfärdade dock klagomålen med hänvisning till att skolledningens åtgärd var ett
rimligt bemötande av risken för oordning och bristande disciplin i skolan, Tinker s. 504 f./
s. 735 f.
47 Tinker s. 505 f./s. 736.
48 Tinker s. 508/s. 737.
49 Tinker s. 509/s. 738. "In order for the state in the person of school officials to justify pro-
hibition of a particular expression of opinion, it must be able to show that its action was
caused by something more than a mere desire to aviod the discomfort and unpleasantness
that always accompany an unpopular viewpoint."
50 Tinker s. 514/s. 740. Domstolen tog även hänsyn till det faktum att man vid tillämp¬
ningen av skolledningens regel endast riktade sig mot de som bar svarta armband i protest
mot det pågående kriget. Andra former av symboliska yttranden, såsom bärandet av poli¬
tiska partiers symboler hindrades inte av skolledningen. Sådant "riktat" undertryckande av
yttrandefriheten befanns inte vara konstitutionellt godtagbart, s. 510 f./s. 738 f.
51 468 U.S. 288, 105 S.Ct. 3065 (1984).
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hus, var att klassa som ett symboliskt yttrande.52 Däremot kunde inte
First Amendment väga tyngre än statens intresse av att behålla parken i
visst skick. Parkmyndighetens vägran att ge tillstånd till demonstrationen
ansågs därför inte stridande mot konstitutionen. I Barnes v. Glen Theater
Inc. fann domstolen att nakendans var en uttrycksfull handling som i och
för sig föll under First Amendments skydd.55

Ett särskilt område av symboliska handlingar som orsakat svårigheter
för Supreme Court är när enskilda på något sätt behandlat den amerikan¬
ska flaggan nedsättande. OBrien testet har här satts på återkommande
prov. I Street v. New York54 hade en man bränt sin flagga i protest mot ett
mord och dömts för detta tilltag.55 Domstolen fann att den fällande
domen mot Street var stridande mot konstitutionen, men avstod från att

pröva frågan om flaggbränning var tillåtet enligt First Amendment. Man
riktade i stället in sig på att det av underrättsdomen inte kunde utläsas om
Street dömts för vad han sagt i samband med flaggbränningen eller för
handlingen i sig. Supreme Court fann det tänkbart att Street dömts enbart
för det han sagt. Eftersom hans yttranden enbart gällde åsikten att landet
borde avskaffa sin nationalflagga - en förändring av en samhällelig insti¬
tution - kunde staten inte straffa honom för detta yttrande.56

Spence v. Washington57 gällde en man som lagt till en fredssymbol
med hjälp av maskeringstejp på sin flagga och sedan häng ut den genom

52 Clarke s. 293 "We need not differ with the view of the Court of Appeals that overnight
sleeping in connection with the demonstration is expressive conduct protected to some
extent by the First Amendment." Se nedan avsnitt 4.7 om offentliga platser för mer om
Clarke.

53Barnes v. Glen Theater Inc, 501 U.S. 560, 111 S.Ct. 2456 (1991). Fallet gällde en
bestämmelse i Indiana som förbjöd nakendans. Majoriteten fann att bestämmelsen upp¬
fyllde 0'Brien testet och godkände förbudet. Minoriteten ansåg att det var fråga om dis¬
kriminering av vissa typer av yttranden utan tillräckligt goda skäl. Se även Greenawalt,
Fighting Words s. 104 ff. som konstaterar att Rehnquists domskäl inte ger mycket sub¬
stans till O Briens krav på ett viktigt allmänt intresse för att få reglera uttrycksfullt hand¬
lande.
54 394 U.S. 576, 89 S.Ct. 1354 (1969).
55 Street s. 580 f./s. 1360. Street hade på morgonen dagen för brottet hört på radio att en
känd förgrundsgestalt för medborgarrättsrörelsen, James Meredith, skjutits till döds. Han
tog då fram sin nationalflagga, bar ut den till en vägkorsning i närheten och tände där eld
på den. Polisen fann flaggan och Street, som vid det här laget samlat en mindre folkmassa
runt sig. Street medgav att det var hans flagga och sade att när staten lät det som hänt
Meredith ske behövdes inte längre någon amerikansk flagga. Street dömdes för att uppsåt-
ligen ha smutskastat, förnedrat och förstört flaggan i strid med en lag som uttryckligen för¬
bjöd detta. Han överklagade och hävdade att lagen i fråga var alltför vid (overbroad), att
den var allt för vag (vagueness) och att den dessutom stred mot det skydd för yttrandefri¬
heten som First Amendment garanterar.
56 Street s. 590 f./s. 1364 f.
"418 U.S. 405, 94 S.Ct. 2727 (1974).
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sitt fönster upp och ned. Han dömdes för att ha missbrukat flaggan
(improper use).58 Supreme Court fann att den fällande domen stred mot
First Amendment och fäste därvidlag särskild vikt vid att det otvivelak¬
tigt var så att Spence handling var avsedd som en form av kommunika¬
tion.59 Sett i samband med den miljö i vilken den företogs skyddades
handlingen därför av First och Fourteenth Amendment.60 Efter att ha
konstaterat detta fann Supreme Court att man inte kunde rättfärdiga den
fällande domen från underätterna.61 Fallet stupade nämligen redan på det
att staten inte kunde visa ett viktigt intresse av att reglera hur privatperso¬
ner hanterar sina flaggor, det andra steget i 0 'Brien-testet.

I Texas v. Johnson62 kom domstolen att i svepande ordalag underkänna
en delstatlig reglering som kriminaliserade "missbruk av flaggor på ett
sätt som gärningsmannen vet kommer att allvarligt uppröra den som ser
eller upptäcker hans förehavanden".63 Domstolen poängterade i sina
domskäl att Johnson inte åtalats för att ha förstört annans egendom, ej
heller för olaga intrång, ordningsbrott eller mordbrand. Vidare konstate¬
rades att Johnson inte kunnat dömas om han bränt flaggan för att den var

gammal och trasig. Johnson dömdes därför enbart för det budskap han
ville förmedla medelst sin handling. Detta, i sin tur, var inte förenligt
med First Amendment.64

Avgörandet, som fattades fem mot fyra gav upphov till mycket upp-

58
Spence s. 406 f./s. 2728.

59 Man fäste också vikt vid att det var fråga om en privatägd flagga, att flaggan missbruka¬
des på enskild egendom samt att fakta i målet visat att ingen risk förelåg för ordningsbrott.
60 Spence s. 408 ff./s. 2729 f. Supreme Court säger angånde det sista "In this case, appe-
lant's activity was roughly simultaneuos with and concededly triggered by the Cambodjan
incursion and the Kent State tragedy, [...] issues of great public moment. A flag bearing a
peace symbol and displayed upside down by a student today migth be interpreted as noth-
ing more than bizarre behavior, but it would have been difficult for the great majority of
citizens to miss the drift of appelant's point at the time he made it. [...] An intent to con-
vey a particularized message was present, and in the surrounding circumstances the likeli-
hood was great that the message would be understood by those who viewed it." Här kan
poängteras att domstolen anlägger ett annat synsätt än i OBrien. Där vägrade man explicit
ta hänsyn till avsikten att framföra ett budskap.
61 Spence s. 412 ff./s. 2731 ff.
62 491 U.S. 397, 109 S.Ct. 2533 (1989). Här bör egentligen också Smith v. Goguen, 415
U.S. 566, 94 S.Ct. 1242 (1974), nämnas. Där var det också fråga om nedsättande behand¬
ling av en flagga men även där var domstolen försiktig med att direkt tillämpa First
Amendment utan föredrog att underkänna lagstiftningen i fråga m.h.a. vaghetsprincipen.
63 491 U.S. s. 399 ff. Johnson hade tänt eld på en flagga och samtidigt sjungit bl.a. "America,
the red, white, and blue, we spit on you" utanför det republikanska partiets nominering av
Reagan till presidentkandidat. Inga skador eller våldsamheter hade förekommit men flera
vittnen kunde berätta att de blivit mycket upprörda av det inträffade.
64 Johnson s. 406 och 417 f.
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rörda känslor i den allmänna debatten.65 Kongressen stiftade en lag som

avsåg hindra liknande händelser i framtiden. Redan året därefter kom den
nya lagen upp till Supreme Courts bedömning i U.S. v. Eichman.66 Dom¬
stolen underkände lagen med samma majoritet som i Johnson, eftersom
den hade samma grundfel. Den federala lagen gjorde även den skillnad
på straffbarheten efter syftet med handlingen och förbjöd i realiteten
enbart sådana handlingar som var uttryck för en (oppositionell) åsikt,
något som domstolen sedan länge funnit vara skyddat av First Amend-
ment.67

Sammanfattningsvis kan konstareras att Supreme Court länge ansett
att många typer av handlingar kan förmedla tankar, åsikter eller känslor
som skyddas av First Amendment. Sådana handlingar förtjänar inte
samma strikta skydd som rena yttranden, varför man konstruerat ett test
för att kontrollera om begränsningar i möjligheterna att yttra sig genom
handling är godtagbara. Det s.k. 0'Brien-testet består framförallt i frå¬
gorna om den statliga regleringen har ett syfte som saknar samband med
att undertrycka yttranden och om regleringen tjänar ett viktigt allmänt
intresse. Uppfylls dessa villkor accepterar Supreme Court att handlingar
med symboliskt innehåll förbjuds eller inskränks på annat sätt.

4.3 Kategorier utan skydd och olika
granskningsstandarder

4.3.1 Inledning
Efter att ha konstaterat att en handling är att klassa som ett yttrande bru¬
kar Supreme Court ställa två frågor. Den första är frågan om yttrandet
faller inom ramen för någon av de kategorier av yttranden som traditio¬
nellt stått utanför First Amendments skydd.6* Dessa kategorier består av

h8Man försökte t.o.m. tillföra ett nytt tillägg till konstitutionen riktat mot just flaggbrän¬
ning, men förslaget lyckades inte få tillräckligt stöd i kongressen. Ett liknande försök
pågår för närvarande. Representanthuset godkände 1995 ett förslag till ett konstitutionellt
tillägg, det tjugoåttonde, som lyder: "The Congress and the States shall have the power to
prohibit the physical desecration of the flag of the United States." Se Dorf, Incidental Bur-
dens in Fundamental Rights, 109 Harv.L.R. s. 1182, not 75 s. 1194. Förslaget verkar i
dagsläget inte ha gått igenom.
66 496 U.S 310, 110 S.Ct. 2404 (1990).
67 Eichman s. 315 ff.
68 Se Scalias domskäl i R.A.V. v. City of St. Paul, 112 S.Ct. s. 2539 (1992) "a limited cate-
gorical approach has remained an important part of our First Amendment jurisprudence".
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fyra typer av yttranden: Provocerande ord (s.k.fighting words), obscena
yttranden, kommersiella yttranden och förtal. I detta avsnitt skall dessa
presenteras kortfattat. Den andra frågan som domstolen ställer är mot
vilken granskningsstandard som den i frågasatta regleringen skall prövas.
Skall regleringen och dess syften prövas enligt strängast möjliga kriterier
(strict scrutiny) eller gäller någon annan och mindre krävande gransk¬
ningsstandard? Avgörandet av denna fråga kan vara bestämmande för
hur domstolen bedömer regleringens förenlighet med konstitutionen.

4.3.2 Provocerande ord

I Chaplinsky v. New Hampshire fastställde Supreme Court en dom för
ordningsbrott mot en man som kallat en polis för "en skojare och en
fascist".69 Orden hade yttrats då polismannen fört bort mannen från den
gata där han distribuerade religiös litteratur. Supreme Courts fann att
Chaplinskys ord var helt utan kommunikativt värde. Orden var endast
avsedda att provocera fram våldsamheter hos den genomsnittlige åhöra¬
ren, de var s.k. fighting words. Sådana ord har inget att göra med att dis¬
kutera eller skapa opinion och domstolen fann att de därför inte har
skydd av First Amendment.70 Supreme Court fäste inte något avseende
vid om orden orsakat någon ordningsstörning eller ej. Inte heller togs
hänsyn till om polismän kan förväntas ha större kontroll över sina hand¬
lingar än vad den vanlige medborgaren kan förmodas ha. Att de ord som
yttrades skulle kunna provocera fram en okontrollerbar impuls att ta till
våld hos den genomsnittlige åhöraren räckte för att First Amendment inte
skulle vara tillämpligt.71

I Terminello v. Chicago tog domstolen ett steg tillbaka i frågan om
fighting wwrA-doktrinens tillämplighet.72 Fallet gällde en man som
anklagades för att ha begått ordningsbrott enligt en regel som förbjöd
"beteenden som väcker ilska, inbjuder till dispyt, medför oroligheter
eller skapar en störning i den allmänna ordningen".73 Mannen hade hållit
tal vid ett möte och upprepade gånger kommit med starkt nedsättande

69 315 U.S. 568, 62 S.Ct. 766 (1942).
70 Chaplinsky s. 572 f./s. 769 f. "It has been well observed that such utterances are no
essential part of any exposition of ideas, and are of such slight social value as a step to
truth that any benefit that may be derived from them are clearly outweighed by the social
interest in order and morality.", "The test is what men of common intelligence would
understand would be words likely to cause an average addressee to fight."
71 315 U.S. s. 573 f., 62 S.Ct. s. 770. Om inte orden kombinerades med ett avväpnande
leende, "a disarming smile".
72 337 U.S. 1,69 S.Ct. 894(1949).
77 Terminello s. 3/s. 895.
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omdömen om bl.a. judar och svarta. Supreme Court fann att ordnings¬
regeln var både vag och alltför omfattande, varför domstolen friade på
dessa grunder. I domskälen framhöll Douglas att en av yttrandefrihetens
främsta funktioner är att inbjuda till oro, debatt och motsättning, ja t.o.m.
ilska. Yttranden som medför andras ilska kan inte straffas enbart av

denna orsak.74 Utgången visade att domstolen inte längre höll fast vid att
ord som orsakar ilska eller våldsamma motreaktioner står utanför First
Amendments skydd. I dagens läge är Supreme Court mycket restiktiv
med att bedöma ett handlande som fallandes in under fighting words-
kategorin.75 Endast fall som är mycket lika Chaplinsky torde sakna skydd
av First Amendment.76

4.3.3 Obscena yttranden
Redan i Chapinsky konstaterades att obscena yttranden var en kategori
som stod utanför First Amendments skydd.77 Först i Roth v. United States
tvingades Supreme Court ta ställning mer konkret. Fallet gällde en man
som fällts för publikation och försäljning av obscent material.7X Brennan
fastslog i domskälen att som obscent räknas sådant material som den
genomsnittlige betraktaren, genom att tillämpa den samtida omgivning-

74 Terminello s. 4/s. 896. "[...] a function of free speech under our system of government is
to invite to dispute. It may indeed best serve its high purpose when it induces a condition
of unrest, creates dissatisfaction whith conditions as they are, or even stirs people to anger.
Speech is often provocative and challenging. [...] That is why freedom of speech is [...]
protected against censorship and punishment, unless shown likely to produce a clear and
present danger of a serious substantive evil that rises far above public inconvenience,
annoyance, or unrest. [...] the alternative would lead to standardization of ideas either by
legislatures, courts, or dominant political or community groups."
75 Gooding v. Wilson, 405 U.S. 518, 92 S.Ct. 1103 (1972) (där en man sagt "you son of a
bitch I'll choke you to death" till en polis, men friades med stöd av overbreadth) och
Lewis v. City ofNew Orleans, 415 U.S. 130, 94 S.Ct. 970 (1974), se även t.ex. Greenawalt,
Speech, Crime and the Use of Language s. 283, Nowak/Rotunda s. 1061 f. och Abraham
s. 211 not 65.

761 R.A. V. (se not 68) var domstolen i praktiken enig om att vissa yttranden utgjordefighting
words. Dock var vissa domare av den åsikten att regleringen var innehållsligt diskrimine¬
rande, andra att den var "overbroad". Jfr för övrigt Chaplinsky med NJA 1994 s. 557 där
en person yttrat "jävla fascistjävlar " till polismän i samband med ett ingripande. HD
dömde där för förolämpning, en tillämpning som Supreme Court kanske hade accepterat
p.g.a. likheterna med Chaplinsky.
77 Chaplinsky s. 572/s. 769. Detta konstaterande byggde i sin tur på hur denna fråga
behandlades i brittisk lag vid tiden innan USA:s självständighet, Regina v. Hicklin, L.R.
3Q.B 360 (1868). Detta fall utgick från att obscenitet förelåg om något i ett material hade
en tendens att "deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influen-
ces".
78 354 U.S. 476, 77 S.Ct. 1304 (1957).
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ens kriterier, skulle säga i sin helhet var ägnat att väcka lustkänslor.74
Brennans gjorde således ett försök att skapa ett koherent test för vad som
var obscent. Särskilt lyckat var det inte.80 Testet i Roth hade flera svaghe¬
ter. Domstolen kunde bl.a. inte enas vilken "omgivning" som avsetts;
lokal, delstatlig eller nationell? Enighet kunde inte heller nås vad som

egentligen avsågs med att väcka "lustkänslor".
I Miller v. California kom Supreme Court att, under tämligen drama¬

tiska former, utforma ett nytt (eller i vart fall vidareutvecklat) test för
obscenitet.81 Det dramtiska låg däri att Brennan efter femton års sökande
efter en defintion av det obscena gav upp. En ny majoritet hade dock
utkristalliserats. Chief Justice Burger kunde i sina domskäl presentera det
nya testet. Detta innehåller tre moment. Det första är samma som Bren¬
nans Roth-test. Det andra är om materialet på ett tydligt och upprörande
sätt beskriver sexuella handlingar. Det tredje är om materialet saknar allt
litterärt, konstnärligt, politiskt eller vetenskapligt värde.82 Denna stan¬
dard används numera vid avgörandet om något är att betrakta som
obscent.

Vad som är omgivningens kriterier har kommit att betyda lokala eller
delstatliga standarder.83 1 grunden är inte mycket förändrat sedan Roth.
De svårigheter som Supreme Court där hade att brottas med kvarstår. Det
s.k. LAPS-testet (literary, artistic ...) är något mer tillåtande visavi reg¬

lering än /ö?r/?-standarden, men i stort har domstolen inte kunnat ge svar

på exakt vad som är litterärt, artistiskt, politiskt eller vetenskapligt.84 På

19 Roth s. 489/s. 1311. "[...] to the average person, applying contempory community stan¬
dards, the dominant theme of the material taken as a whole appeals to prurient interest."
80 Något som Douglas och Black uppmärksammade i sin dissens. De fastslog att obscenitet
var en form av uttryck som skyddas av First Amendments "freedom of expression" och
som endast kunde straffas om det sammankopplats med handlingar som var straffbara.
Träffande är också Justice Stewarts yttrande apropå testet i Roth i ett liknande samman¬
hang några år senare; "[...] the Court, which in those cases was faced with the task of try-
ing to define what may be indefinable. [...]and perhaps I could never succeed in
intelligibly doing so. But I know it when I see it, [...]", Jacohellis v. Ohio, 378 U.S. 184
(s. 197), 84 S.Ct. 1676 (s. 1683) (1964).
81 413 U.S. 15, 93 S.Ct. 2607 (1973).
82 Miller, s. 24/s. 2615, "(a) whether"the average person, applying contempory community
standards" would find that the work, taken as a whole, appeals to the prurient interest, (b)
whether the work depicts, in a patently offensive way, sexual conduct specifically defined
by the applicable state law, and (c) whether the work, taken as a whole, lacks serious lite¬
rary, artistic, political, or scientific value."
83 Nowak/Rotunda s. 1144, Abraham s. 266.
84 "The problem is, rather, that one cannot say with certainty that material is obscene until
at least five members of this Court, applying inevitibly obscure standards, have pronounced
it so." Paris Adult Theater v. Slaton, 413 U.S. 49, 93 S.Ct. 2628 (1973) (Brennans dissens).
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ett område har Supreme Court hela tiden använt en betydligt generösare
hållning visavi reglering än den ovan beskriva. Det gäller obscent mate¬
rial som riktar sig mot unga.85

4.3.4 Kommersiella yttranden
Kommersiella yttranden behandlades under lång tid på samma sätt som
fighting words och obscena yttranden. I t.ex. Walentine v. Chrestensen
fann Supreme Court att yttranden som endast syftade till att föreslå en
kommersiell transaktion saknade skydd av First Amendment.86 Det var
därför fritt fram för regleringar av sådana yttranden.87 På 1970-talet kom
detta att förändras. Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizen
Consumer Council, Inc.™ gällde ett förbud mot apoteksannonser. Supreme
Court fann att det yttrande som prövades i kommersiella sammanhang
bestod i ett meddelande typ: "jag vill sälja detta till dig för det här priset".
Frågan för domstolen var vilket skydd ett sådant yttrande har. Domstolen
betonade konsumenternas intresse av ett fritt flöde av vederhäftig infor¬
mation beträffande varor som lagligen tillhandahölls. Detta intresse
talade för att ge denna typ av yttranden visst skydd. Samtidigt konstate¬
rades att falsk eller vilseledande information inte omfattades av detta

skydd samt att staten kunde reglera dylika yttranden vad avser tid, plats
och det sätt som de sprids på.89

Supreme Court utvecklade i Central Hudson Gas & Electronic Corp.
v. Public Serxice Commission ett fyrdelat test för att avgöra om reglering
av kommersiella yttranden låg i linje med First Amendment.90 För det
första måste yttrandet röra en laglig aktivitet och inte vara missvisande.
För det andra måste statens intresse av reglering vara väsentligt (substan-
sial). För det tredje måste regleringen direkt gynna detta intresse. För det
fjärde måste mål och medel stå i proportion till varandra, dvs. det får inte
finnas något mindre ingripande alternativ för att uppnå samma mål.91 I
Central Hudson, som rörde tillåtligheten av en reglering som förbjöd

85 Ginsberg v. New York, 390 U.S. 629, 88 S.Ct. 1274 (1968), New York v. Ferber, 458 U.S.
747, 102 S.Ct. 3348 (1982), se även Abraham s. 271.
86 316 U.S. 52, 62 S.Ct. 920 (1942).
87 Stringensen i Supreme Courts hållning var dock inte den största. Tämligen snart gjordes
t.ex. skillnad mellan pure commercial speech utan skydd och andra kommersiella yttran¬
den med visst skydd Murdock v. Pennsylvania, 319 U.S. 105, 63 S.Ct. 870 (1943), Breard
v. Alexandria, 341 U.S. 622, 71 S.Ct. 920 (1951).
88 425 U.S. 748, 96 S.Ct. 1817 (1976).
84

Virginia State Board of Pharamacy s. 771/s. 1830.
90447 U.S. 557, 100 S.Ct. 2343 (1980).
91 Central Hudson s. 566.
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annonsering som uppmanande till konsumtion av mer elkraft, slog
Supreme Court ned på regleringen såsom varande alltför omfattande
(overbroad).92 Det brast således i testets fjärde del.

I Posadas de Puerto Rico Associates v. Tourism Company ställdes
Supreme Court återigen inför frågan var gränserna går när det gäller reg¬

leringen av kommersiella yttranden.93 Fallet gällde ett förbud av reklam
som uppmanande till besök av kasinon. Regleringen avsåg enbart reklam
som riktade sig mot innevånare i Puerto Rico och avsåg inte reklam riktad
till turister. Domstolen fann att regleringen levde upp till testet i Central
Hudson och lät den därför vara. Brennan ansåg att majoriteten tillät
manipulation av medborgarna genom borttagandet av vederhäftig infor¬
mation om lagliga aktiviteter. Han kunde inte heller inte förstå varför
kasinoverksamhet skulle behandlas annorlunda än lotterier, vadslagning
m.m. I dessa fall tilläts reklam, men inte för kasinon.94

4.3.5 Förtal

Förtal är ett område där First Amendment traditionellt haft liten bety¬
delse. Förtal och ärekränkning var ett rättsområde som inte ansågs ha
med yttrandefrihet att göra. Det grundläggande rättsfallet på området är
Beauharnais v. Illinois95, där en man fälldes för förtal efter ha spritt rasis-
tiska flygblad. Fallet har aldrig uttryckligen frångåtts, men torde inte
längre utgöra gällande rätt.96 Nyare praxis har förändrat rättsläget väsent¬
ligt. När det gäller förtal o.dyl. gör Supreme Court numera skillnad på
om det rör en offentligt anställd [public official), en offentlig person

(public figures) eller en helt privat person.

92 Central Hudson s. 570.
93 478 U.S. 328, 106 S.Ct. 2968 (1986).
94 Dessutom vände sig Brennan mot den princip som framskymtar i domskälen, nämligen
att om lagstiftaren har kompetens att helt förbjuda en aktivitet, t.ex. kasinospel, måste han
också ha kompetens att förbjuda information om densamma. Detta brukar kallas för "the
greater power includes the lesser"-resonemanget, Posadas s. 351 ff. Denna princip har fått
utstå hård kritik i doktrinen då den nästan helt förtar det skydd som Virginia Board of
Pharmacy och Central Hudson ger, se Wells, Abortion as Vice Activity, 95 Col L R
s. 1747 (1995) och där redovisad doktrin och praxis, särskilt not 123, 126 och 127. Se
även Ely, Flag Desecration, 88 Harv.L.R. s. 1503 (not 83) (1975), där samma grepp karak-
tersieras som ett uppenbart misstag. Supreme Court har efter Posadas inte intagit denna
position igen, utan mera strikt hållit sig till Central Hudson, se t.ex. United States v. Edge
Broadcasting Co., 113 S.Ct. 2696, s. 2703 (1993) och Meyer v. Grant, 486 U.S. 414,
s. 425 (1988).
95 343 U.S. 250, 72 S.Ct. 725 (1952).
96 Nowak/Rotunda s. 1037.
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När det gäller offentligt anställda är New York Times v. Sullivan det
grundläggande fallet.97 Brennans fastslog i domskälen vikten av en

offentlig debatt utan hinder, att debatten är robust och öppen och att den
mycket väl kan omfatta arga och obehagliga angrepp på statsmakten eller
dess anställda.98 Det traditionella sättet att försvara sig i förtalsfrågor,
nämligen att visa att påståendena var sanna, komplementerades därför
med ett försvar för felaktigheter som yttrats i god tro.99 En public official
är var och en som är offentligt anställd och som har, eller synes ha, reell
kontroll eller ansvar för offentliga uppgifter. Indikationer på dylik ställ¬
ning är om man satts att handha offentliga medel eller innehar kompetens
att fatta skönsmässiga beslut eller beslut av mer komplicerad slag än rena
rutinärenden.100

Kategorin offentliga personer {public figures) tycks ha dykt upp för
första gången i Associated Press v. Walkerm, där Chief Justice Warren,
p.g.a. den allt konturlösare gränsdragningen mellan offentligt och privat,
utsträcker New York Times-regeln att gälla också denna grupp. Med
offentliga personer avses de som är intimt involverade i diskuterandet av

viktiga allmänna frågor eller som, p.g.a. sin ryktbarhet, formar skeenden
i samhället som är av allmänt intresse.102 Detta innebär att en person kan

97 376 U.S. 254, 84 S.Ct. 710 (1964). Fallet gällde en annons i New York Times som upp¬
manade läsarna att stödja en medborgarrättsorganisation finansiellt. 1 annonsen beskrevs
bl.a. organisationens svårigheter att få till stånd och genomföra demonstrationer i en viss
stad i sydstaterna. Polismyndigheten utpekades särskilt i annonsen genom en beskrivning
av hanterandet av tidigare demonstrationer. Polischefen i staden i fråga (Sullivan) stämde
tidningen för förtal och fick ett mycket stort skadestånd i de delstatliga domstolarna.
98New York Times, s. 270/s. 721. "[...] debate on public issues should be uninhibited,
robust, and wide open, and that it may well include vehement, caustic, and sometimes
unpleasantly sharp attacks on government and public official."
99New York Times, s. 278/s. 725. Den uppgiften rör har bevisbördan för att visa att uppgif¬
ten var falsk. Dessutom krävs att uppgifterna lämnats med actual malice, dvs. med vet¬
skap om att uppgiften var falsk eller med reckless disregard (vårdslöst nonchalerande) av
huruvida uppgiften var sann eller ej, New York Times s. 279 f./s. 726. 1 St. Amant v.
Thompson, 390 U.S. 727 (s. 730 ff.), 88 S.Ct. 1323 (s. 1325 ff.) (1968) klargjordes att
Supreme Court med reckless disregard avsåg att det vid publikationstillfället måste ha
funnits allvarliga tvivel om uppgiftens sanningshalt och att publikation skett trots detta.
100 Se t.ex. Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75 (s. 85 f.), 86 S.Ct. 669 (s. 676) (1966).
101 388 U.S. 130, 87 S.Ct. 1975 (1967).
102 Associated Press s. 164/s. 1996. Supreme Court har senare utvecklat denna precisering
till att omfatta breda kategorier av människor: "Some occupy positions of such persuasive
power and influence that they are deemed public figures for all purposes. More commonly,
those classed as public figures have thrust themself to the forefront of particular public
controversies in order to influence the resolution of the issue involved." Se Gertz v. Robert
Welch Inc., 418 U.S. 323 (s. 345), 94 S.Ct. 2997 (s. 3009) (1974).
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vara en offentlig person i ett visst avseende, men inte i ett annat, allt
beroende på i vilken egenskap han eller hon uppmärksammas.103

Personer som helt utan egen förskyllan kommit i rampljuset och därför
blivit utsatta för skriverier eller annan medial uppmärksamhet har bättre
möjligheter att få skadestånd om oriktiga uppgifter sprids. Det är i dessa
fall enligt Supreme Court upp till delstaterna själva att reglera rätten till
skadestånd, så länge som denna inte omfattar ansvar utan vårdslöshet i
någon form.104 Bevisbördan för att ett yttrande innehåller falska påståen¬
den ligger också fortfarande kvar på den klagande, precis som New York
Times stipulerar. Som exempel kan nämnas Time, Inc., v. Firestone.105
Time Magazine hade i detta fall rapporterat om en skilsmässa såsom
orsakad av extrem grymhet och otrogenhet.106 Skilsmässan var egentli¬
gen orsakad av andra omständigheter.107 Klaganden var en väl känd person
i Palm Beach men detta räckte enligt Supreme Court inte till för att göra
henne till en offentlig person. Hon hade inte offentligen engagerat sig i
någon fråga av allmänt intresse. Att skilsmässan ådragit sig allmänt
intresse var inte klagandens fel. Då varje kontrovers är inte en allmän
konflikt (public controversity) fann domstolen att tidningen inte kunde
åberopa New York T/mes-standarden för att undvika skadeståndsan-

4.3.6 Olika granskningsstandarder
De olika kategorier som Supreme Court ställt upp för att avgränsa First
Amendments skydd har sammanfattningsvis alltmer kommit att framstå
som områden vilka i och för sig faller in under First Amendment, men
där skyddet inte är lika starkt som på andra områden. Denna iakttagelse
gäller i vart fall de kommersiella yttrandena, liksom förtal och s.k. obsce¬
niteten Endast fighting words kvarstår som en egentlig kategori av ytt¬
randen som per definition faller utanför First Amendment.100 Supreme
Court har i dagens läge andra sätt att hantera frågan om yttrandens tillåt-

103 Gertz, s. 352/s. 3013. Hur långtgående skyddet av publikationer avseende offentliga
personer är visas tydligt i t.ex. Hustler Magazine v. Falwell, 485 U.S. 46, 108 S.Ct. 876
(1988).
104 Gertz, s. 347 f./s. 3010 f.
105 424 U.S. 448, 96 S.Ct. 958 (1976).
106 Firestone s. 452/s. 964.
107 Firestone s. 450 f./s. 963 f.
108 Firestone s. 453 ff./s. 965.
109 Se även Dorf, Incidental Burdens, 109 Harv.L.R. 1182, not 116 s. 1203.
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lighet. Ett sådant sätt är att bedöma reglering som begränsar yttrandefri¬
heten efter olika kriterier, s.k. standards of rev iew."°

De olika granskningsstandarderna kan sägas vara insprirerade av dom¬
stolens praxis kring equal protection.]U I de sammanhangen talar dom¬
stolen om suspekta klassifikationer, vilka granskas strikt, s.k. strict scru-
tiny}n När det gäller First Amendment använder domstolen samma
granskningsstandard för regleringar som söker inskränka yttranden p.g.a.
innehållet. Supreme Court kräver då att lagstiftaren visar på att ett tving¬
ande intresse (compelling interest) ligger bakom regleringen samt att
bestämmelsen är snävt utformad."1 Den mellanliggande standarden, s.k.
intermediate scrutiny, använder domstolen när det är fråga om regler som
begränsar tid, plats eller beteende vid utövandet av First Amendment-
rättigheterna. Standarden innebär att regleringen skall vara innehållsligt
neutral, snävt utformad, tjäna ett viktigt allmänt intresse (significant
interest) och lämna kvar gott om alternativa möjligheter att yttra sig.114
Man kan säga att denna granskningsstandard tar sin utgångspunkt i det
s.k. 0'Brien-testet.115

Vilken granskningsstandard domstolen finner vara tillämplig kan vara
helt avgörande för ett måls utgång. I t.ex. U.S. v. Eichmanu6 fann de fem
domarna i majoriteten att ett förbud att förstöra den amerikanska flaggan
(annat än när den var trasig eller nedsmutsad) var ett förbud som riktade
sig mot innehållet i det yttrande som handlingen innebar. Majoriteten
fann att det intresse som lagstiftaren anfört till stöd för förbudet, att
bevara flaggan som en obefläckad nationell symbol, inte var tillräckligt
starkt för att leva upp till den stränga gransningsnivåns krav.117 De fyra
medlemmarna av minoriteten fann att förbudet var innehållsligt neutralt
och framhöll att lagstiftarens intresse av att upprätthålla flaggan som
nationell symbol inte var relaterat till vilket budskap den som förstör en

flagga vill uttrycka. Man bedömde därför regleringen efter den mer gene-

'10Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators' Assn., 460 U.S. 37 (s. 45 f.) (1983), Dorf
s. 1177 f. Se även Madsen v. Women's Health Ctr., Inc., U.S. (1994).
'"Se avsnitt 2.3.5.
112 Se även Nergelius s. 439 ff.
1''

Perry s. 45.
'14 Perry s. 45.

Se avsnitt 4.2.2.

116496 U.S. 310(1990).
ll7Brennan avslutar domskälen med: "If there is a bedrock principle underlying the First
Amendment, it is that Government may not prohibit the expression of an idea simply
because society finds the idea itself offensive or disargeeable" [...] Punishing desecration
of the flag dilutes the very freedom that makes this emblem so revered, and worth rever-
ing."
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rösa standarden och fann att statens intresse var tillräckligt starkt för att
uppfylla dess kriterier."8

Sammanfattningsvis kan sägas att regleringar av yttranden antingen
bedöms enligt den strängare granskningstandarden strid scrutiny och att
det då krävs mycket goda skäl för att få begränsa yttrandefriheten. Finner
domstolen att syftet med begränsningen inte har med dess innehåll att
göra tillämpas dock en mer generös granskningsstandard, där det räcker
att visa att syftet bakom regleringen är viktigt samt att den lämnar många
alternativa sätt att uttrycka sig på oreglerade.119

4.4 Klar och påtaglig fara

4.4.1 Inledning
Majoriteten av de yttranden som detta arbete behandlar är sådana som
framförs offentligt och som innehåller en hel del speech plus. De har
potential att skrämma eller förarga ett flertal av de som ser eller hör på.
Denna typ av yttranden har Supreme Court vanligen bedömt enligt läran
om klar och påtaglig fara (the clear and present danger doctrin). Läran
innebär i korthet ett försök att hitta en balans mellan de intressen som ytt¬
randefriheten representerar och andra, konkurrerande intressen. Bara ytt¬
randen som medför en klar och påtaglig fara för allvarliga följder får
begränsas. I denna mening utgör doktrinen en konstitutionell prövnings¬
mall visavi såväl lagstiftning som praxis. Kriminaliseras beteenden som
inte kan sägas utgöra en klar och påtaglig fara för ett allmänt intresse står
kriminaliseringen i strid med First Amendment. Straffas någon för ett
beteende som inte inneburit en klar och påtaglig fara för något väsentligt
intresse är detta också stridande mot konstitutionen, även om lagstift -

118 Ett annat fall som kan illustrera betydelsen av vilken gransningsstandard som befinns
vara tillämplig är Madsen v. Women 's Health Ctr., Inc., U.S. (1994), där det gällde ett
temporärt demonstrationsförbud (s.k. injunction) utanför en abortklinik. Majoriteten fann
att förbudet var neutralt, alla förbjuds demonstrera. Regleringen bedömdes enligt interme-
diate review och godtogs delvis (vissa delar ansågs inte vara proportionerliga). Minorite¬
ten fann att endast anti-abort demonstranter drabbades av förbudet och att det därför skulle
bedömas som en reglering som tog sikte på innehållet i det yttrade. Eftersom inga bevis
fanns för våldsamheter framför kliniken ville de underkänna regleringen.
"9Greenawalt s. 106 konstaterar att domstolen ibland låtit kravet på ett viktigt intresse bli
tämligen urvattnat, Barnes v. Glen Theater där intresset av upprätthållandet av "moral och
social ordning" ansågs tillräckligt för att förbjuda nakendans på nattklubbar.
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ningen i sig går att upprätthålla såsom konstitutionellt godtagbar. 1 detta
avsnitt skall läran om klar och påtaglig fara beskrivas närmare.

4.4.2 Doktrinens uppkomst - en stapplande början
I och med det amerikanska inträdet i första världskriget stiftade kongres¬
sen två lagar som inskränkte stora delar av yttrandefriheten. Det var
Espionage Act från 1917 och Sedition Act från 1918.120 Ganska snart
kom två fall rörande dessa lagars tillämpning upp till Supreme Court.
Fallen hette Schenck v. U.S.121 och Abrams v. U.S.122.

Schenck gällde en man som delat ut flygblad till de som kunde komma
att inkallas. I flygbladen hävdades att inkallelsen stred mot konstitu¬
tionen och att man därför borde vägra följa den. Flygbladet stred enligt
staten mot Espionage Act. Supreme Court fastställde de lägre instanser¬
nas fällande dom. Domskälen skrevs av Holmes. Han betonade att varje
handling måste bedömas utifrån de omständigheter under vilka den före¬
tas. Ingen har rätt att yttra vad som helst under vilka omständigheter som
helst. Inte ens det striktaste skydd för yttrandefriheten kan t.ex. skydda
någon från att straffas för att ha ropat "det brinner" i en fullsatt teater och
därigenom ha skapat panik. Den centrala frågan var därför om yttrandet
var av sådan natur och framfört under sådana omständigheter att det ska¬
pade en klar och påtaglig fara (clear and present danger) för sådana
väsentligt negativa följder som lagstiftaren har rätt att förhindra. Det var
ytterst en fråga om närheten till denna faras förverkligande och vilken
grad av fara det gällde.12. Att under brinnande krig uppmana till värn¬
pliktsvägran kunde enligt Holmes inte skyddas av First Amendment.

Schenck var första gången som en teoretisk grund för statens rätt att
inskränka yttrandefriheten framfördes pä ett övertygande och genom¬
tänkt sätt.124 Holmes doktrin om klar och påtaglig fara kom snart att prö-

120 Barnum s. 134 anger att under 1919-20 arresterades ca 3 400 personer för brott mot
dessa regler eller liknande delstatsbestämmelser. Ca 1000 fälldes.
121 249 U.S. 47, 39 S.Ct. 247.
122 250 U.S. 616, 40 S.Ct. 247.
123 Schenck s. 52 f./s. 249.
124 Holmes liknelse med mannen som ropar "det brinner" har i amerikansk litteratur utsatts
för en hel del kritik. Det har framförts att den inte alls träffar de fall som egentligen avses
med yttrandefriheten och därför är irrelevant. Betraktar man Holmes liknelse utifrån den
talandes perspektiv torde denna kritik äga sin riktighet, men frågan är om man inte miss¬
tolkat Holmes. Det är visserligen så att det Schenck gjort inte ens långsökt kan liknas med
att falskeligen skapa panik i en folksamling. Utifrån publikens perspektiv, den som drab¬
bas av oro och panik kan liknelsen nog ändå upprätthållas. Det Schenck åstadkommer, och
som Holmes nog vill peka på, är att i en känslig och utsatt situation skapa osäkerhet och
otrygghet, en oro som kan skada väsentliga gemensamma intressen om den tillåts växa sig
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vas igen och därvidlag att förkastas av domstolens majoritet.125 Fallet var
det ovan nämnda Abrams. Fyra män hade där tryckt och spridit flygblad
som uppmanade arbetarna att lägga ned arbetet i protest mot den ameri¬
kanska interventionen i Ryssland och att göra revolution mot USA:s
"kapitalistiska" regering m.m. Flygbladen innehöll också mycket nedsät¬
tande omdömen gentemot regeringen i allmänhet och president Wilson i
synnerhet. Supreme Court fann att dessa omständigheter tillsammans
utgjorde grund för att fälla de tilltalade och diskuterade inte ens Holmes
lära om klar och påtaglig fara. Pamfletterna befanns vara avsedda att för¬
svåra landets krigsansträngningar i kriget mot Tyskland. Domstolen
ansåg att utdelandet av flygbladen medförde en fara för arbetsnedläg-
gelse, en fara som i sin tur kunde skada tillverkningen av vapen och
ammunition. Abrams m.fl. fälldes med vad som senare kom att kallas för
bad tendency-argumentet.126 Det räckte med att de tilltalade hade för¬
kastliga åsikter om såväl politiska metoder som det sakliga innehållet i
den förda politiken för att de skulle falla under denna bad tendency-test.
Abrams och hans medbrottslingar dömdes till 20 års fängelse.127

Holmes var skiljaktig. Han menade att statens rätt att undertrycka
potentiellt farliga yttranden visserligen var större i krigstid än i fred.
Detta betydde inte att kravet på en klar och påtaglig fara försvann i krigs¬
tid. Lagstiftaren kan inte förbjuda varje ansträngning med syfte att ändra
attityder och åsikter inom landet, ens i krigstid.128 Holmes ansåg det vara

löjligt att tro att de tilltalades flygblad skulle kunna har det minsta påver¬
kan på landets ansträngningar i kriget mot Tyskland. Holmes menade
vidare att de direkta uppmaningar som uttryckts i pamfletterna endast
indirekt skulle ha kunnat påverkat landets krigföring. De kan därför inte
sägas ha utgjort ett brottsligt försök att hindra krigsansträngningarna.
Holmes avslutade sin skiljaktiga mening i personliga ordalag. Han påpe¬
kade först att även om han skulle ha fel vad gäller sitt rättsliga resone-

alltför stark. Det centrala i liknelsen som jag uppfattar den är alltså inte likheten mellan de
som yttrar sig och deras situation, utan likheten mellan de som uppfattar yttrandet och den
situation av särskild utsatthet som de befinner sig i.
125 Bara några veckor efter Schenck skrev Holmes även motiveringen till ett liknande fall,
Frohwerk v. U.S., 249 U.S. 204, 39 S.Ct. 249, där han resonerar på samma sätt med hän¬
visning till Schenck.
126 Här kan sägas att Supreme Court fullföljde den praxis som man haft tiden innan världs¬
kriget, se Rabban, s. 533 ff., en praxis som Justice Holmes för övrigt aktivt varit med att
utforma. Angående möjliga orsaker till Holmes ändrade attityd i yttrandefrihetsfrågor, se

Rabban, s. 589 ff.
127 Abrams s. 623 f./s. 19 f. Se Alexius, Politisk yttrandefrihet, som behandlar svensk
praxis från denna tid för en intressant jämförelse med dessa fall.
128 Abrams s. 628/s. 21.
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mang så borde endast ett symboliskt straff dömas ut, eftersom de till¬
talade annars skulle straffas inte bara för vad de gjort utan även för vad
de trott på - hur ignorant och omogen deras uppfattning än varit. Där¬
efter följer en intressant och talande passage:

"Persecution for the expression of opinions seems to me perfectly logical. If
you have no doubt of your premises or your power and want a certain result
with all your heart you naturally express your wishes in law and sweep
away all opposition. To allow opposition by speech seems to indicate that
you think the speech impotent, as when a man says he has squared the cir-
cle, or that you do not care whole heartedly for the result, or you doubt
either your power or your premises. But when men have realized that time
has upset many fighting faiths, they may come to belive [...] that the ulti-
mate good desired is better reached by free trade of ideas [...]. That at any
rate is the theory of our Constitution. It is an experiment, as all life is an
experiment. Every year if not every day we have to wager our salvation
upon some prophecy based upon imperfect knowledge. While that experi¬
ment is part of our system I think that we should be eternally vigilant
against attempts to check the expression of opinions that we loathe and
belive to be fraught with death, unless they so imminently threaten immedi-
ate interference with the lawful and pressing purpose of the law that an
immediate check is required to save the country."129

Holmes uttalande är av intresse ur flera aspekter. Den viktigare i detta
sammanhang är naturligtvis att läran om klar och påtaglig fara här får sin
första pregnanta formulering. För att få förbjuda eller straffa ett yttrande
kräver Holmes en omedelbart förestående fara av allvarlig karaktär. Det
står alltså klart att "vanliga" skäl inte är tillräckligt för att tysta den obe¬
kväme. Holmes talar om att rädda landet, en situation som nog kan kallas
för mycket farlig. Vidare får faran inte vara alltför avlägsen. Den måste
vara omedelbart förestående. Faran får inte heller vara vag eller spekulativ.
Den måste vara uppenbar för att ett förbud skall vara rättfärdigat.

Holmes inledande iakttagelse är också beaktansvärd. Undertryckandet
av motståndares åsikter framstår för Holmes som något fullkomligt
logiskt. Den naturliga reaktionen inför den som motsäger det man ärligt
och övertygat håller för sant och riktigt är att tysta denne. Att tillåta det
felaktiga, vedervärdiga eller motbjudande att sägas kan framstå som att
man inte är verkligt övertygad om sina egna värderingar, att man inte tror
på yttrandets makt eller att man egentligen står maktlös inför dessa. Det
framstår som en svaghet att tillåta ens fiende att yttra sig, att tolerera det

129 Abrams s. 630, s. 22. Holmes avslutar sin skiljaktiga mening: "I regret that I cannot put
into more impressive words my belief that in their conviction upon this indictment the
defendants were deprived of their rights under the Constitution [...].", ett uttalande som
får anses vara väl blygsamt.
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motbjudande. Mot detta ställer Holmes toleransen som en styrka i en
värld utan säkra sanningar, där varje dag är ett experiment som kräver
omvärdering av "sanningen".

Det tredje av intresse är Holmes referens till ett fritt utbyte av idéer, en
ideologiernas och tankarnas fria marknad. Denna fria marknad är, precis
som marknaden i liberalt ekonomiskt tänkande, enligt Holmes den bästa
försäkringen för att resultatet kommer att bli det mest ändamålsenliga.
De idéer som vinner i konkurrensen på "åsiktsmarknaden" är de som lig¬
ger närmast det sanna eller riktiga.

Supreme Courts majoritet fortsatte efter Abrams att använda sig av
bad tendency-testet. I Gitlow v. New York130 från 1925 dömdes t.ex. akti¬
visten Gitlow m.fl. för brott då de spritt flygblad som uppmanande till
politiska strejker. Kriminaliseringen i fråga förbjöd uppvigling med syfte
att störta regeringen och definierade sådan uppvigling på ett mycket vid¬
sträckt sätt.131 Domstolen fann att de tilltalade gjort sig skyldiga till de i
lagen angivna gärningarna. Man sa vidare att det inte ankom på Supreme
Court att i ett sådant klart fall, där lagstiftaren angivit vad som skall
anses brottsligt, överpröva denna bedömning. Holmes var skiljaktig och
anförde som skäl att det inte visats att någon tagit intryck av uppmaning¬
arna. Det förelåg därför ingen som helst fara, och framför allt ingen ome¬
delbar fara, för att regeringen skulle komma att störtas på grund av dessa
flygblad. Under sådana omständigheter fann Holmes att de tilltalade
borde ha friats.132

Ett första tecken på att Holmes doktrin började vinna insteg i domsto¬
lens praxis kom 1927 i Whitney v. Califomia,133 Fallet gällde en kvinna
som deltagit i ett delstatligt kommunistpartis möte och dömts för denna
medverkan.134 Supreme Courts majoritet slog fast att konstitutionens

130268 U.S. 652, 45 S.Ct. 625 (1925).
131 Gitlow s. 654/s. 626.
132 Gitlow s. 672 f./s. 632.
133 274 U.S. 357,47 S.Ct. 641.
134 Whitney s. 367 f./s. 645. Kvinnan hade tagit aktiv del i ett möte för "the Communist
Labour Party of Califomia", en politisk organisation som bl.a. förespråkade revolutionära
förändringar. Staten Kalifornien hade vid denna tid en lag mot kriminell syndikalism (the
Criminal Syndicalism Act) som bl.a. förbjöd uppvigling eller spridande av åsikten att sam¬
hället medelst våld eller sabotage borde förändras politiskt eller ekonomiskt. Whitney
medgav att hon medverkat vid partiets möte men hävdade att hon argumenterat emot den
inriktning som senare kom att väljas av mötet och att hon därför inte haft det uppsåt som
brottsbeskrivningen förutsatte. Därför, hävdade hon, stred arresteringen av henne mot kra¬
vet på laga ordning (due process) i Fourteenth Amendment. Domstolen fann att denna
invändning kunde tillbakavisas dels på processuella grunder, då det var en sakfråga som
de lägre domstolarna redan bestämt, och dels p.g.a. att hon efter att mötet tagit den karak¬
tär som hon sa sig ha motarbetat ändå stannat kvar på mötet, i partiet samt deltagit i parti¬
ets styrelse.

192



yttrandefrihet inte gav en absolut rätt till att yttra sig om vad som helst.
Inte heller hindrade First Amendment att den som missbrukade yttrande¬
friheten straffades. Som exempel på sådant straffbart missbruk angav
domstolen de som hotar allmänhetens säkerhet (public welfcire), uppma¬
nar till brott, stör ordningen eller utsätter styrelseskickets grunder för fara
genom hot att olagligen förändra detta. Lagstiftarens bestämning av
dessa beteenden såsom farliga och straffbara måste enligt majoriteten
väga tungt och presumeras vara i enlighet med konstitutionen.135 Den fäl¬
lande domen mot Whitney fastställdes.

Så långt var Whitney inte särskilt uppseendeväckande. Domstolen
upprätthöll sin bad tendency-dokXnn. Mer intressant var då det särskilda
yttrande som Brandeis skrev och i vilket Holmes instämde. Brandeis
konstaterade först att det faktum att en lagstiftande församling antagit en
lagregel inte var tillräckligt för att anse den som giltig i konstitutionellt
hänseende.136 Han diskuterade därefter läran om klar och påtaglig fara.
Brandeis poängterade att det för att komma till rimliga slutsatser i dessa
frågor krävs att man håller i minnet varför det normalt sett är förbjudet
för staten att undertrycka en social, ekonomisk eller politisk lära som för
den överväldigande majoriteten framstår som falsk och bärande på förö¬
dande konsekvenser.

Brandeis anförde att de som grundade USA värderade frihet både som
ett mål och som ett medel. Frihet att tänka vad man vill och säga det man
tänker var för dem nödvändiga för sökandet efter politisk sanning. De
höll friheten för att vara nyckel till lyckan och modet för att vara nyckel
till friheten. De var medvetna om farorna med mänskliga institutioner,
men också om att en god samhällsordning inte kan komma ur rädsla för
straff. Rädsla föder hat och hat är en fara för samhället. Det riktiga sättet
att möta dåliga åsikter är därför goda åsikter, inte påtvingad tystnad.
Endast om en fara för allvarliga konsekvenser rationellt kan anses följa
om inte åsikterna tystas är det rättfärdigat att hindra yttranden. Denna
fara måste dessutom vara omedelbart förestående.137

135 Whitney s. 371 f./s. 646 f.
136 Whitney s. 374/s. 648. "The legislature must obviously decide, in the first instance,
whether a danger exists which calls for a particular protective measure. But where a stat-
ute is valid only in case certain conditions exists, the enactment of the statute cannot alone
establish the facts which are essential to its validity."
137

Whitney s. 375 ff./s. 648 f. "They valued liberty both as an end and as a means. They
believed liberty to be the secret of happiness and courage to be the secret of liberty. They
believed that freedom to think as you will and to speak as you think are means indispensable
to the discovery and spread of political truth; [...] They recognized the risks to which all
human institutions are subject. But they knew that order cannot be secured merely through
fear of punishment for its infraction; that it is hazardous to discourage thought, hope and
imagination: that fear breeds repression; that repression breeds hate; that hate menance stable
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Enligt Brandeis stod inte ens uppmanande till lagbrott utanför konsti¬
tutionens skydd för yttrandefriheten, utom i de fall det förelåg en omedel¬
bar fara att dessa brott skulle hinna begås innan det fanns tid för diskus¬
sion och debatt. Bara när yttranden orsakar omedelbar, tanklös handling
försvinner First Amendments skydd. Brandeis säger sammanfattningsvis
att då någons rättigheter enligt First Amendment inskränks kan denne
rättsligt i frågasätta inskränkningen med stöd av att ingen klar och påtag¬
lig fara förelegat. Eftersom den tilltalade, Whitney, endast fört sin talan
utifrån frånvaron av due process ansåg Brandeis det vara omöjligt att till-
lämpa läran i det aktuella fallet. Han anslöt sig därför till majoritetens
domslut. I allt annat än till namnet kan man nog ändå kalla Brandeis sär¬
skilda yttrande för en skiljaktig mening. Det betydelsefulla var att läran
om klar och påtaglig fara inte längre stod att finna endast i skiljaktiga
meningar, ett symboliskt viktigt steg mot acceptens.

I Herndon v. Lowry från 1937 kom läran om klar och påtaglig fara för
första gången att motivera en majoritetsdom.138 Supreme Court friade där
en person som dömts för brott mot en lag som bl.a. kriminaliserade för¬
sök att åstadkomma uppror. Personen hade organiserat kommunister.
Domstolen förkastade sitt tidigare synsätt och sa att staten inte kan
begränsa yttranden bara för att de har en tendens att vara farliga.
Begränsningar av enskildas yttrandefrihet måste rättfärdigas av en rimlig
uppskattning om vilken fara dessa yttranden utgör för samhällsord¬
ningen.134 1 och med detta lossnade fördämningarna och domstolen kom
under de närmaste åren att använda Holmes och Brandeis doktrin ett fler¬
tal gånger i mål rörande First Amendment.140

government; that the path of safety lies in the opportunity to discuss freely [...] and that
the fitting remedy for evil counsels is good ones. [...] Fear of serious injury cannot alone
justify suppression of free speech and assembly. Men feared witches and burnt women. It
is the function of free speech to free men from their irrational fears. To justify suppression
of free speech there must be reasonable ground to fear that serious evil will result if free
speech is practiced. There must be reasonable ground to believe that the danger appre-
hended is imminent.", "[...] Those who won our independence by revolution were not
cowards. They did not fear political change. They did not exalt order at the cost of liberty.
To courageous, self-reliant men, with confidence in the power of free and fearless reason-
ing applied through the processes of populär government, no danger flowing from speech
can be deemed clear and present, unless the incidence of the evil apprehended is so immi¬
nent that it may befall before there is opportunity for full discussion. If there be time to
expose through discussion the falsehood and fallacies, to avert the evil by the process of
education, the remedy to be applied is more speech, not enforced silence. Only an emer-
gency can justify repression."
138 301 U.S. 242, 57 S.Ct. 732(1937).
139 Herndon s. 258.
l40T.ex. i Thortihill v. Alabama, 310 U.S. 88, 60 S.Ct. 736 (1940), Cantwell v. Connecticut,
310 U.S. 296, 60 S.Ct. 900 (1940), West Virginia State Board ofEducation v. Barnette, 319
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4.4.3 Omformuleringen av läran om klar och påtaglig fara
Så kom 1950-talet och den s.k. McCarthy-perioden. Under denna period
genomgick doktrinen om klar och påtaglig fara en djupgående föränd¬
ring. 1 praktiken återfördes rättsläget till vad det varit i Schenck och
Abrams. Domstolarnas hållning visavi yttranden som kritiserade staten
eller långsökt kunde tänkas hota nationell säkerhet hårdnade betydligt.
Detta förhållande illustreras väl i Dennis v. United States.141 Dennis var

en av elva ledare för kommunistpartiet. 1948 fängslades de alla för att ha
konspirerat med mål att störta USA:s regering. Tre av domarna i
Supreme Court stod bakom Chief Justice Vinsons domskäl som gav
Holmes lära ett helt nytt innehåll. Vinson anförde att yttranden vilka
medför extrema faror, såsom t.ex. störtandet av den lagligt valda reger¬
ingen, måste kunna förbjudas fast ett förverkligande av denna fara tycks
avlägsen. Relationen mellan farans art och sannolikheten för förverkli¬
gandet av denna fara måste beaktas. Ju större fara, desto tidigare får sta¬
ten ingripa för att skydda sig.142 Vinsons version av läran om klar och
påtaglig fara innebar i praktiken att varje radikal och oppositionell poli¬
tisk doktrin berövades allt skydd av First Amendment. De kunde alltid
ses som ett hot mot nationen och därför som den värsta av alla tänkbara
faror. Dessutom krävde denna utformning inte att det var just de yttran¬
den som Dennis m.fl. fällt som utgjort fara för landets statsskick.
Bedömningen om eventuell fara förelåg var helt löskopplad från de fak¬
tiska yttrandena. Att det förelåg denna typ av fara ansågs uppenbart efter¬
som kommunistpartiets syfte var att med våld störta regeringen.143 En
något parodiskt beskrivning av domstolens resonemang skulle kunna
benämna det för possible and remote danger-testet.144

Douglas konstaterade i sin skiljaktiga mening att de tilltalade dömdes
inte så mycket för vad de sagt (content) som varför de sagt det (intent).
Denna utveckling fann Douglas vara farlig för medborgarnas frihet.145
Han vände sig också kraftfullt mot domen, som han menade innebar ett
accepterande av censur under förhållanden där sådan inte alls är rättfär¬
digad. Under Holmes och Brandeis lära kunde censur vara acceptabelt,
men det krävs då en omedelbart förestående fara och inte bara rädsla för

U.S. 624, 63 S.Ct. 1178 (1943), och Terminello v. Chicago, 337 U.S. 1, 69 S.Ct. 894
(1949).
141 341 U.S. 494, 71 S.Ct. 857(1951).
142 Chief Justice Vinson hade helt övertagit denna nyformulering av clear and present dan-
ger-doktrinen av Chief Justice Learned Hand, Dennis s. 510/s. 868.
144 Dennis s. 510 f./s. 868.
144 Abraham s. 207.
145 Dennis s. 583/s. 904.
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en eventuell fara i en obestämd framtid. Yttrandefrihet måste vara regel,
inte undantag i det fria, demokratiska samhället.146 Black avslutande sin
skiljaktiga mening i samma anda: 'There is hope, however, that in calmer
times, when present pressures, passions and fears subside, this or some
låter Court will restore the First Amendment liberties to the high prefer-
red place where they belong in a free society."147

Även Supreme Courts majoritet tycktes i efterhand ha tagit intryck av
de långtgående inskränkningar i yttrandefriheten som den nya tolkningen
av läran om klar och påtaglig fara innebar. I Yates v. United States togs ett
trevande steg tillbaka från Dennis,148 Yates m.fl. hade dömts för konspi¬
ration med syfte att lära ut och verka för störtandet av landets regering.
Domstolen fann att underrätten inte förstått Dennis riktigt. Skillnaden
mellan att aktivt uppmana till våldsam revolution och att enbart i
abstrakta termer diskutera en politisk doktrin med detta budskap hade
enligt domskälens författare Harlan inte uppmärksammats av underrät¬
ten. Harlan menade att Dennis handlade om en grupp som aktivt agite¬
rade för att man skulle företa våldsamma handlingar i framtiden, inte om
en grupp som konspirerade om att i framtiden börja agitera för detta. 1
Yates var det senare fallet. 1 Dennis var det bara revolutionen som var

ställd på framtiden, inte uppmanandet till den.149 Detta särskiljde Yates
från Dennis och de anklagade friades. I Scales v. United States förtydli¬
gade Supreme Court sin position.150 Supreme Court fann de tilltalade
skyldiga eftersom de aktivt uppmanat till framtida våldshandlingar.
Aktivt uppmanande till framtida våldshandlingar jämställdes således
med uppmanande till omedelbart företagande av sådana handlingar.151
Harlan, som återigen skrev domskälen, framhöll att domen inte kunde
tolkas så att enbart medlemskap eller visad sympati med en organisation
som är kriminell kunde motivera statens ingripande.152 Det avgörande
var att man aktivt uppmanat till våldshandlingar.

Den klassiska läran om klar och påtaglig fara försvann i och med dessa
tre fall praktiskt taget för en lång tid. Det kom ändå att dröja till slutet av
1960-talet innan Holmes lära åter började bli rumsren.

146 Dennis s. 585 och 590/s. 905 ff.
U1 Dennis s. 581/s. 903.
148 354 U.S. 298, 77 S.Ct. 1064 (1957).
149 Yates s. 324/s. 1079 f.
150 367 U.S. 203,81 S.Ct. 1469(1961).
151 Scales s. 251/s. 1497.
152 Scales s. 228/s. 1486, se även Noto v. United States, 367 U.S. 290, 81 S.Ct. 1517 (1961)
där en fällande dom revs upp av Supreme Court.
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4.4.4 Holmes återupprättelse
Det är särskilt tre fall som ånyo leder fram till att en, visserligen modifie¬
rad, lära om klar oeh påtaglig fara åter tas i bruk av Supreme Court. Bond
v. Floyd153 handlade om en parlamentsledamot som offentligt gett sitt
stöd till en organisation som motarbetade USA:s inblandning i vietnam¬
kriget. Bond sade sig sympatisera med de som brände sina inkallelse¬
order, han hade däremot inte gjort detta själv eller uppmanat någon att
göra det.154 Delstatsparlamentet kom efter omröstning fram till att Bond
inte kunde tillåtas ta sin plats. Supreme Court fann att detta stred mot
Bonds yttrandefrihet. Denne hade enligt Supreme Court inte uppmanat
till brott mot värnpliktslagarna utan snarare argumenterat för alternativ
till allmän värnplikt. Han kunde därför inte lagligen dömas för något
brott och ej heller förvägras sin plats i den lagstiftande församlingen.155

Watts v. United States gällde en ung man som under ett möte i Wash¬
ington sagt att han tänkte strunta i att delta i den undersökning som följde
på inkallelsen samt att han, om han tvingades bära vapen, skulle skjuta
presidenten först av alla.156 För detta dömdes han för brott mot en lag
som förbjöd hot att döda eller kroppsligt skada presidenten. I Supreme
Courts domskäl dyker åter resonemang från läran klar och påtaglig fara
upp. Domstolen sa att lagen i fråga måste tolkas i ljuset av First Amend-
ment. Detta innebar att inte varje yttrande med det kriminaliserade inne¬
hållet är straffbart. För att ett hot skall vara straffbart måste det utgöra ett
riktigt hot, inte bara stora ord. Med hänsyn taget till omständigheterna
fann Supreme Court att Watts ord inte kunde tas för ett seriöst hot mot
presidentens liv eller hälsa, ej heller som en uppmaning till andra att
begå dylika gärningar.157 Watts friades.

Brandenburg v. Ohio158 var det fall där Supreme Court slutgiltigt för¬
tog Whitney dess status som gällande rätt och återtog förlorad mark för
Holmes och Brandeis doktrin. I Brandenburg hade en Ku Klux Klan
ledare fällts för att ha uppmanat till politisk reform med hjälp av våld.
Han hade t.o.m. framträtt i ett nyhetsprogram på TV med planer att mar¬
schera mot Washington! Han fälldes enligt en lag som liknade den som
använts för att fälla Whitney tidigare. Supreme Court konstaterade att en
rad avgöranden sedan dess förtagit Whitneys betydelse som gällande

153 385 U.S. 116, 87 S.Ct. 339(1966).
154 Bond s. 123 f./s. 343 f.

155Bonds. 133 f./s. 348 f.
156 394 U.S. 705, 89 S.Ct. 1399 (1969).
157 Watts s. 708/s. 1401 f.
158 3 95 U.S. 444, 89 S.Ct. 1827 (1969).
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rätt.159 Domstolen gjorde klart att enbart yttrandefrihetsinskränkande
lagar som förbjuder omedelbart förestående kriminell aktivitet kan undgå
att stupa på First Amendments skydd av yttrandefriheten. Supreme Court
fastslog vidare att First Amendment förhindrade lagstiftaren att förbjuda
uppmaningar till våld utom i fall då en sådan uppmaning var direkt
avsedd att leda till omedelbara våldshandlingar och dessutom hade möj¬
lighet att orsaka sådana.160 En lag som inte tillräckligt tydligt drog en

gräns mellan att lära ut och diskutera abstrakta idéer och att uppmana till
våldsamma handlingar inskränkte First Amendments yttrandefrihet.
Ohios lagstiftning var just en sådan lag.161

Brandenburg omformulerar och modifierar visserligen Holmes
ursprungliga test men erbjuder ändå ett starkt skydd för yttrandefriheten.
Supreme Court tycks lägga vikt vid den objektiva lydelsen av orden i en
yttrandefrihetsbegränsande reglering samt vid kravet på en omedelbar
fara, en fara som därtill skall ha rimliga möjligheter att kunna förverkli¬
gas.162 Domstolens attityd förstärktes ytterligare i och med Hess v. Indi-
ana,163 Hess hade arresterats för ordningsstörning eftersom han under det
att en antikrigsdemonstration upplösts ropat "we'll take the fucking
street låter". Supreme Court konstaterade först att Hess ordval inte kunde
anses obscent.164 Inte heller var det fråga om fighting words.165 Domsto¬
len fann vidare att Hess yttrande i bästa fall var en uppmaning till åter¬
hållsamhet och i värsta fall en uppmaning att begå olagliga handlingar
någon gång i en obestämd framtid. Detta var inte nog för att staten skulle
få hindra Hess från att yttra sig eller straffa honom för det han sagt. Han
uppmanande dessutom ingen att vidta något, då han inte riktade sig till
någon särskild person eller grupp. Supreme Court ansåg vidare att man
inte från hans ord kunde sluta sig till att han avsett att framkalla en omedel¬
bar ordningsstörning. Den fällande domen ändrades till en friande.166
iy' Brandenburg s. 447/s. 1829.
160 Brandenburg s. 447/s. 1829.
161 Brandenburg s. 449/s. 1830 f.
162 Det kan nämnas att båda de två domare i Supreme Court som vid denna tidpunkt kunde
anses vara mest benägna att skydda yttrandefriheten, Black och Douglas, skrev särskilda
yttranden. Douglas avvisade i sitt yttrande clear and present danger läran då det visat sig
att denna lätt kunde förvridas, något som Dennis bevisade (s. 454/1833). Black angav sig
hålla med Douglas att läran inte borde användas när man har att göra med frågor kring
First Amendment (s. 449 f./l 831).
163 414 U.S. 105, 94 S.Ct. 326 (1973).
164 Med hänvisning till Cohen v. California, 403 U.S. 15,91 S.Ct. 1780(1971).
165 Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568, 62 S.Ct. 766 (1942).
166 Hess s. 108 f./s. 328 f.
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Detta tycks vara gällande rätt för dagen vad avser läran om klar och
påtaglig fara och hur denna används i fall där någon uppmanar till brotts¬
lig verksamhet eller där oroligheter kan bli följden av någons yttranden. I
och med Brandenburg har Supreme Court utformat ett striktare test än
det ursprungliga som Holmes konstruerade. De rekvisit som Supreme
Court uppställt utgör: uppmanande till något, fara för omedelbar och
tanklös handling, faktisk möjlighet att faran realiseras samt hänsyn till
den objektiva betydelsen av de uttalade orden. Sammantaget erbjuder
lärans nya klädedräkt ett starkt skydd för yttrandefriheten.

4.5 Provokationer och våldsamma åhörare

4.5.1 Inledning
När det gäller möten och demonstrationer aktualiseras oftare än annars
de svårigheter som läran om klar och påtaglig fara söker lösa. Det upp¬
står ofta situationer där det någon säger uppfattas som obekvämt, elakt
eller t.o.m. avskyvärt. Situationer där åhörarna inte längre passsivt för¬
mår lyssna på eller åse det som sägs eller görs. Där det helt enkelt inte
verkar finnas något skyddsvärt i de yttranden som framförs. Sådana ytt¬
randen riskerar att kvävas av mottagarnas fientliga reaktioner. Läran om
klar och påtaglig fara är ett sätt att hantera reglering av sådana sitautio-
ner. De frågor som aktualiseras är när ordningsmakten får ingripa mot en
talare eller en demonstrationsdeltagare och när den i stället måste skydda
dessa mot omgivningens reaktioner. I detta avsnitt skall jag försöka
beskriva hur Supreme Court hanterat dessa frågor.

4.5.2 Fientliga åhörare och heckler 's veto
Två år efter ovan nämnda Terminello v. Chicago167 hade domstolen att
återigen ta upp frågan om fientligt inställda åhörare och provocerande
yttranden. Denna gång kunde man inte komma undan knäckfrågan
genom hänvisningar till vagueness eller overbreadth. Resultatet blev en
besvikelse för de som tolkat First Amendment vidsträckt och ett avsteg

167 337 U.S. 1, 69 S.Ct. 894 (1949) se avsnitt 4.3.2. om kategorisering, där Supreme Court
i dicta fann att Terminello föll utanför kategorin fighting words.
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från läran om klar och påtaglig fara.168 1 Feiner v. New York hade en man
hållit ett provocerande tal i ett gathörn.169 I oroligheterna som följde
arresterades Feiner och dömdes sedermera för ordningsbrott.170 Supreme
Courts majoritet konstaterade i Vinsons domskäl att det inte är tillåtet för
fientliga åhörare att genom protester eller dylikt hindra en talare från att
framföra sina åsikter. A andra sidan fann Vinson att när det förelåg en
klar och påtaglig fara för upplopp, oordning, trafikstörningar eller andra
hot mot den allmänna ordningen så var det självklart att detta kunde för¬
hindras eller bestraffas.171 Det är en sak att polisen inte kan ingripa mot
en talare p.g.a. innehållet i vad som sägs och en helt annat att ingripa för
att förhindra ordningsbrott. Det senare gäller när yttranden går över grän¬
sen för det som är debatterande och övertalande till det som är rent pro¬
vocerande och upploppsframkallande.172 Feiners dom fastställdes enligt
vad man senare kom att kalla läran om fientliga åhörare (hostile audience
doctrin).

Douglas och Black skrev sig skiljaktiga. De menade att det minimala
hot om våld som förekommit inte var tillräckligt för att begränsa Feiners
yttrandefrihet. De anförde vidare att polisens första skyldighet, innan den
fick hindra en talare för att bevara lugn och ordning, var att skydda
talaren från de som vill hindra honom från att utöva sin yttrandefrihet.
Den som talar skall inte kunna stoppas av ilskna åhörare. De skiljaktiga
ville inte godta det som kallas heckler's veto. De menade att polisen inte
ens försökt skydda den tilltalades rätt att yttra sig.177 Ett tidigare rättsfall

168 Avsteg är kanske inte riktigt rättvisande, majoriteten tillämpade faktiskt clear and pre¬
sent danger-doktrinen (se nedan). Vad Feiner visar är den inneboende svaghet som denna
doktrin har och som skulle bli (alltför) tydlig under 1950-talet i t.ex. Dennis (se ovan).
Den skepsism som vissa visat mot balanserande avvägningar mellan intressen visar sig i
dessa fall ha grund, se t.ex. Ely, Flag Desecration, s. 1491 ff. (särskilt not 44 s. 1493 och
not 75, s. 1 500).
169 340 U.S. 315, 71 S.Ct. 303 (1951).
noFeiner s. 316 ff./s. 304 f. I sitt tal framförde Feiner nedsättande anmärkningarom presi¬
denten, borgmästaren och andra. Han uppmanade vidare svarta att revoltera och kräva sin
rätt till lika rättigheter, om nödvändigt med vapen i hand. Talet samlade en stor åhörar-
skara, vilken helt fyllde trottoaren och delvis kom att uppta plats ute i gatan. Åhörarskaran
blev, enligt polisen, orolig och upprörd av Feiners tal och bl.a. skall en åhörare ha sagt att
om inte polisen ingrep så skulle han göra det själv. Andra bland åhörarna var mer positiva
till Feiners påståenden. Polisen fann det nödvändigt att ingripa för att förhindra bråk. Först
bad man Feiner att sluta upprepade gånger, men då han vägrade arresterades han.
'71 Feiner s. 320/s. 306, "When clear and present danger of riot, disorder, interference with
trafic [... ] or other immediate threat to public safety, peace or order, the power of the State
to prevent or punish is obvious." citatet från Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296
(s. 308), 60 S.Ct. 900 (s. 905) (1940).
172 340 U.S. 321,71 S.Ct. 306.
173 Feiner s. 326 f./s. 309 f.
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från lägre instans reflekterade, enligt Black och Douglas, bättre de vär¬
den som First Amendment är bärare av. I Sellers v. Johnson arresterades
de störande åhörarna när dessa sökte hindra talaren medelst våld.174 Detta
hade också varit utgången av Feiner om minoriteten fått råda.175

Genom senare praxis har domstolen kommit att tona ned Feiners bety¬
delse. I Edwards v. S. Carolina gällde det en demonstration utanför en
delstatlig parlamentsbyggand där deltagarna fällts för ordningsbrott.176
Supreme Court friade de tilltalade eftersom man inte kunde finna vare
våld, tendenser till våld eller annat som kunnat motivera att de tilltalade
berövades sin yttrandefrihet.177 Inga fighting words eller fientliga åhörare
kunde motivera ingripandet mot de tilltalade. Den lag som de dömts
enligt var dessutom så vag att den tillät domstolarna att skönsmässigt
avgöra om brott förelåg, trots att First Amendment var direkt berört.
Domstolen kunde av dessa skäl inte upprätthålla de fällande domarna,
utan friade.1™ Stewart skrev i domskälen att Edwards var "a far cry from
the situation in Feiner v. New York where two policemen were faced
with a crowd that was "pushing, showing and milling around".179

I Gregory v. City of Chicago^*" hade Supreme Court blivit så säker på
sin sak vad gäller fientliga åhörare och potentiella störningar orsakade av
en sammankomst att Warren inledde domskälen med: "This is a simple
case." Fallet gällde demonstranter som protesterade mot skolsegrega-

174 163 F.2d 877 (1947).
175 Feiner s. 325 ff./s. 309 f. Kanske skall motsättningarna mellan majoriteten och minori¬
teten främst ses som oenighet avseende bevisläget. Majoriteten tycks ta hotet om upplopp
och oroligheter på största allvar, medan minoriteten framhåller hur osannolik ett sådant
förlopp ter sig utifrån bevisningen. Dock framhåller Black att även om majoriteten gjort
en riktig bevisvärdering så kan han inte hålla med om dess slutsatser. Polisens första skyl¬
dighet är att skydda den som utöver sina konstitutionella rättigheter, här gjordes inte ens
ett försök att lugna oron bland de ansamlade eller bryta upp sammankomsten.
176 372 U.S. 229, 83 S.Ct. 680 (1963). 187 personer hade samlats för att protestera mot att
lagstiftarna inte gjorde något åt segregeringen och diskrimineringen i delstaten. Demon¬
strationen gick lugnt tillväga, samlade ca 300 åskådare och tilldrog sig omfattande polis¬
bevakning. Efter ca 45 minuter beordrade polisen demonstranterna att avbryta samman¬
komsten inom femton minuter eller arresteras. Demonstrationsdeltagarna sjöng psalmer
och patriotiska sånger och vägrade lämna området. Se Edwards s. 230 ff./s. 681 f.
111 Edwards s. 235 f./s. 683 f.
m Edwards s. 238/s. 685.
179 Edwards s. 236/s. 684 (hänvisningar undantagna). Clarke var skiljaktig och även denna
gång tycks meningsskiljaktigtheterna främst röra hur hotande situationen verkligen var.
Clarke tycks anse att majoriteten bagatelliserar ordningsmaktens berättigade oro för ord¬
ningen, s. 239 ff./s. 685 f.
180394 U.S. 111, 89 S.Ct. 946(1969).
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tionen och som arresterades för att förhindra oroligheter.1X1 Warren fann
att inga bevis förelåg för att de tilltalade på något sätt uppträtt störande
(disorderly). Fällande domar helt utan stöd av bevisning strider mot due
process klausulen i Fourteeth Amendment, varför Supreme Court upp¬
hävde även denna.182 Domstolen konstaterade vidare att det faktum att

första instansen fällde de tilltalade för beteende som var skyddat av First
Amendment i sig var självständig grund för ett upphävande av dom¬
arna.183

Provocerande yttranden som framförs i samband med möten eller
demonstrationer synes ha bättre skydd än vad som framgår av Chaplin-
sky. Om man jämför Terminello, Feiner, Edwards och Gregory med Cha-
plinsky är det viktigt att komma ihåg att det senare fallet inbegrep yttran¬
den som sades direkt till en viss person, ansikte mot ansikte. En situation
där provokationer är som allra effektivast. I de tidigare fallen kan kanske
talarens yttranden ha förargat åhörare eller t.o.m. förolämpat dem, men

ingen har varit tvungen att lyssna och yttrandena har inte heller varit
direkt riktade till någon särskild person. I dessa fall har domstolen också
varit försiktigare med att godkänna ingrepp som begränsat yttrandefri¬
heten.184

Ett sista fall skall få illustrera det sist sagda och samtidigt visa på hur
svag Feiners ställning numera blivit. Det gäller Cohen v. California.185
En man hade där dömts för ordningsbrott. Brottet bestod i att under en
vistelse i en domstolsbyggnad ha burit en jacka med trycket "Fuck the
draff' på. Domstolen fann, i Harlans domskäl, att vare sig läran om provo¬
cerande ord (fighting words) eller fientliga åhörare (hostile audience) var
applicerbar. Orden riktade sig inte till någon särskild och ingen av åskå¬
darna reagerade det minsta fientligt eller våldsamt. Inte heller accepte-

181 Gregory s. 111 f./s. 947. Demonstranterna hade, eskorterade av polis och åklagare, i
ordnade former gått till borgmästarens bostad och där protesterat mot segregationen i de
allmänna skolorna. Fortfarande i perfekt ordning hade de sedan kvarstannat på platsen.
Under tiden hade åhörare och andra kommit att framstå som alltmer uppretade. Polisen,
som uppfattade att oroligheter var i faggorna, beordrade demonstranterna att upplösa sin
sammankomst, vilket de vägrade göra. De arresterades då för ordningsbrott.
182 Gregory s. 112/s. 947. Samtidigt tillbakavisades det resonemang som förts i lägre
instans att de tilltalade inte dömdes för sitt beteende utan för sin vägran att efterfölja poli¬
sens order. Supreme Court konstaterade att de tilltalade i första instans fälldes uttryckligen
för ordningsbrott, inte för att ha vägrat lyda polisen. Varken ordningsregeln eller ansvars¬
yrkandet angav att denna vägran i sig skulle ha utgjort ordningsbrottet, varför det var
själva hållandet av en lugn demonstration som utgjorde den brottsliga gärningen. Jfr NJA
1989 s. 308.
183 Gregory s. 113/s. 947.
l84Nowak/Rotunda s. 1060 f.
185 403 U.S. 15,91 S.Ct. 1780(1971).
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rade Harlan att de som såg jackan var en s.k. captive audience, dvs.
sådana personer som inte kunnat freda sig mot budskap eller yttranden de
upplevt som obehagliga eller upprörande. Enbart förekomsten av ovilliga
lyssnare eller åskådare kan inte rättfärdiga ingrepp av staten visavi den
som nyttjar sin yttrandefrihet.

För att captive audience-argument skall kunna motivera ett ingrepp
måste det föreligga ett substantiellt intresse av att skydda privatlivets
helgd. Så var inte fallet här. Åskådarna kunde enkelt, t.ex. genom att titta
någon annanstans, undvika det som upplevdes som obehagligt. För att
tillämpa captive audience krävs att de som utsätts för intryck inte bara är
oförmögna att undvika dessa (såsom när någon medelst högtalare för¬
medlar budskap utanför någons hem) utan också att åhörare eller åskå¬
dare opponerat sig mot företeelsen. Så hade inte heller skett.1X6 Harlan
fortsatte:

"We cannot lose sight of the fact that, in what otherwise may seem a trifling
and annoying instance of individual distasteful abuse of a privilege,
[...] fundamental societal values are truly implieated. [...] Surely the State
has no right to cleanse public debate to a point where it is grammatically
palatable to the most squeamish among us. Yet no readily aseertainable
general principle exists for stopping short of that result were we to affirm
the judgement below. For, while the particular fourletter word being litigated
here is perhaps more distasteful than most others of its genre, it is neverthe-
less often true that one man's vulgarity is another's lyric."187

Till detta lägger Harlan den skarpsinniga iakttagelsen att språkliga
uttryck har en dubbel funktion. De är inte bara förmedlare av ett relativt
precist idéinnehåll, utan även förmedlare av annars svåruttryckbara käns¬
lor. Ord väljs lika ofta för sitt känslouttryck som för sitt kognitiva inne¬
håll. Även detta talar emot att begränsa de tillåtna uttrycksmedlen. På
ytan innehållslösa ord, utan socialt värde, kan mycket väl säga något om
sinnestämning eller livsstil. Budskap om personlig läggning och livsstil
ingår lika mycket i yttrandefrihetens skyddssfär som åsikter om dags¬
aktuella politiska frågor.

4.5.3 Dagens läge vad avser provocerande ord och fientliga åhörare
Supreme Court har fram t.o.m. Cohen försökt sätta gränser för hur långt
man kan komma med lärorna om fighting words och hostile audience
som sjösattes i Chaplinsky och Feiner. Domstolen gör numera en nog-

186 Cohen s. 21/s. 1786.
187 Cohen s. 25/s. 1788.
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grann undersökning av vilka ord som yttrats, till vem eller vilka dessa
var riktade, hur åhörarna reagerat, vad yttrandena kom att orsaka och hur
kriminaliseringen varit utformad innan man godkänner ett ingrepp mot
provocerande yttranden. Efter Cohen har domstolen i en rad fall bekräftat
att åtal baserade på lärorna om fighting words och hostile audience inte
har någon större chans till framgång. Domstolen har ofta valt att i stället
för att helt förta Chaplinsky dess prejudikatvärde (overrule) i stället
döma enligt vaghets- eller vidhetsdoktrinen.

I Gooding v. Wilsonm från 1972 åtalades en man för att ha sagt "you
son of a bitch 1' 11 choke you to death" till en polis. Kriminaliseringen
gällde användandet av "opprobrious words or abusive language, tending
to cause a breach of the peace". Den tilltalade hävdade bl.a. att lagen var
ogiltig p.g.a. vagueness och overbreadth.m Brennan skrev domskälen
och sa att om en lag är väl konstruerad (narrow and precise) så kan Cha-
plinsky-doktrinen användas. Den aktuella lagen kunde knappast sägas
uppfylla dessa kriterier eftersom lagtexten var alltför vag och mång¬
tydig.190 Supreme Court fann att lagen inte tillräcklig klart angav vilka
typer av yttranden som var straffbara, att en uppdelning mellan tillåtet
och otillåtet inom yttrandefrihetens område krävde delikatare verktyg än
de lagen tillhandahöll samt att det grundläggande felet med lagen var att
den i praktiken helt överlämnade åt ansvariga polismän (eller åt en jury)
att ange kriterierna för lagens tillämplighet.191 Supreme Court bekräftade
den friande dom de federala instanserna avgett.192

Lewis v. City of New Orleans är ett liknande fall.193 Där befanns en

delstatlig lag som förbjöd verbalt okvädande av polismän i tjänst vara
alltför vid enligt overbreadth-doktrinen. Återigen var det bristen på för¬
sök att i lagtext eller praxis begränsa det kriminaliserade området som
föranledde Supreme Court att ogiltigförklara lagen i fråga.194 Till dessa
relativt moderna fall som behandlar fighting words doktrinens ställning i
dag hör också det ovan nämnda Hess. Här fann domstolen bl.a. att de av
Hess yttrade orden inte varit riktade till någon särskild och därför inte
kunde anses falla in under definitionen i Chaplinsky av provocerande

188405 U.S. 518. 92 S.Ct. 1103 (1972).
189 Gooding s. 519/s. 1104 (se särskilt fotnot 1.)
m Gooding s. 525/s. 1107.
191 Gooding s. 527 f„ s. 1108 f.
192 Man kan notera den skarpa skiljaktiga mening som Chief Justice Burger avgav i målet,
han kallade majoritetens domslut för "[...] the bizarre result reached by the Court"., se
Gooding s. 528, s. 1109. Även Blackmun skrev sig skiljaktig och var skarpt kritisk till det
sätt på vilket majoriteten använde overbreadth doktrinen, s. 536 f., s. 1113.
193415 U.S 130, 94 S.Ct. 970 (1974).
194 Lewis s. 134, s. 973.
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yttranden.195 Ytterligare ett fall, Norwell v. City of Cincinnatim, förstär¬
ker bilden av att denna doktrins ställning idag knappast kan kallas stark.

Sammantaget kan sägas att fast vare sig Feiner eller Chciplinsky
uttryckligen avförts som gällande rätt har deras betydelse avsevärt
begränsats. Kanske kan man t.o.m. hålla med Blackmun när han i sin
skiljaktiga mening i Gooding menar att domstolen i och med denna
utveckling endast idkar läpparnas bekännelse visavi dessa domars preju¬
dikatställning.197 I vart fall torde det i dagens läge finnas utomordentligt
små möjligheter att begränsa yttrandefriheten (och därigenom även
mötes- och demonstrationsfriheten) med stöd av fighting words- och hos-
tile audience- doktrinerna. Slutsatsen är att läran om klar och påtaglig fara
inneburit en stark begränsning av möjligheterna att ingripa mot yttranden
på grund av deras effekter på omgivningen. Det irriterande, det för¬
argande och det provocerande har First Amendments skydd och det måste
till mycket starka skäl för att få ingripa mot någon p.g.a. det som yttras.

4.6 Kriterier för reglering av tid, plats och beteende

4.6.1 Inledning
När Supreme Court funnit att ett beteende är att klassificera som ett ytt¬
rande (expression) och att det alltså bör bedömas enligt First Amendment
vidtar den kategorisering som ovan beskrivits. Faller yttrandet inte inom
någon av dessa kategorier har beteendet fullt skydd av First Amendment.
Detta skydd är relativt i den meningen att det kan falla bort om det finns
en klar och påtaglig fara som sannolikt skulle förverkligas om yttrandet
tillåts. Finns inte en sådan fara, ja då är yttrandet tillåtet. Man kan kanske
se tillämpningen av läran om klar och påtaglig fara som en konkretise¬
ring av den granskningsstandard som kallas strict scrutiny.m Faller ytt¬
randet inom ramen för någon av kategorierna eller är det ett yttrande som
kombineras med fysisk handling granskar Supreme Court regleringen,
men medger ganska långtgående ingrepp. Det är då fråga om s.k. inter-
mediate scrutiny.

När det gäller utövandet av mötes- och demonstrationsfriheten finns

m Hess s. 107 f./s. 328.
196 414 U.S. 14, 94 S.Ct. 187 (1973). Målet rörde en 69 årig man som arresterades och vid
bortförandet svor, gormade och kastade okvädningsord omkring sig i protest mot polisen.
Domstolen fann inte dessa yttranden vara fighting words.
197 Gooding s. 537/s. 1113.
198 Se avsnitt 4.3.6.
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det ett starkt intresse av att utöva viss kontroll. Ordningsmakten vill t.ex.
kunna reglera trafiken och skydda den allmänna ordningen. Ett mycket
vanligt sätt att uppnå denna kontroll är att införa olika tillståndskrav och
möjliggöra förbud i de fall man förutser att en sammankomst kommer att
medföra alltför långtgående skador eller störningar. 1 detta och kommande
avsnitt skall jag behandla frågan om hur Supreme Court hanterat dessa olika
sätt att utöva kontroll över utövandet av First Amendments rättigheter.

Supreme Court har sammanfattat dessa regleringar under titeln time,
place and månner-regulations. För yttranden som sker i det offentliga, på
ett s.k. public forum, kan staten begränsa yttrandefriheten genom rimliga
restriktioner med avseende på tid, plats och beteende. Vad som utgör
offentliga platser återkommer jag till, här räcker att peka på att det är
platser såsom gator, torg och parker. Restriktioner av tid, plats och bete¬
ende måste, för att vara konstitutionellt godtagbara, tillämpas utan hän¬
syn till innehållet i de yttranden de reglerar. De måste vara innehållsligt
neutrala, content neutral. Vore det annorlunda skulle staten kunna mas¬

kera långtgående begränsningar av yttrandefriheten i form av restriktio¬
ner i användandet av gator, torg, parker m.m.

Det tycks finnas ett antal olika analyser som domstolen har använt sig
av vid bedömandet av tid, plats och beteende-restriktioner. De kan dock i
någon mån sammanfattas som trestegstest. Domstolen godkänner en tid,
plats och beteende-begränsning så länge som de restriktioner i yttrandefri¬
heten denna innebär är 1) neutrala i förhållande till yttrandens innehåll,
2) snävt utformade i syfte att tjäna ett viktigt allmänt intresse och 3) lämnar
flera andra vägar att kommunicera öppna.IW Det kan påpekas detta test
liknar O Brien-testet avseende symboliska yttranden,200 ett släktskap
som beror på kopplingen mellan beteenden och yttranden. I realiteten
torde domstolen arbetssätt i dessa frågor till stor del kunna sägas bestå av
två operationer. Först behandlar domstolen frågan om regleringen i fråga
är neutral i förhållande till innehållet i de yttranden som önskas fram¬
föras, dvs. led ett i det tredelade testet ovan. Är detta fallet återstår egent¬
ligen bara för domstolen att väga de övriga två komponenterna i detta
test mot varandra. Det statliga intresse som befrämjas ställs mot i vilken
grad medborgarna berövas möjligheter till kommunikation och åsikts¬
spridning p.g.a. regleringen.201

I detta avsnitt skall jag först diskutera domstolens krav på innehållslig
neutralitet. Därefter skall jag ta upp frågan om andra motiv till att under¬
känna en tillståndsreglering. Framförallt skall jag visa hur overbreadth

199 United States v. Grace. 461 U.S. 171, s. 177, 103 S.Ct. 1702, s. 1707.
200 Se avsnitt 4.2.2.
201 Nowak/Rotunda s. 1087 f.
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och vagueness-åoVXnnoxnz används för att upprätthålla en viss minimi¬
standard på tillståndsreglering. Därefter skall jag behandla kravet på snäv
utformning och vad som kan anses vara ett viktigt statligt intresse för att
reglera tid. plats och beteende.

4.6.2 Kravet på innehållslig neutralitet
I Police Department of Chicago v. Mosley202 hade Supreme Court att
bedöma lagligheten av en lokal ordningsstadga som förbjöd demonstra¬
tioner och liknande inom 50 meters radie utanför stadens skolor. Fackliga
demonstrationer var dock undantagna från förbudet. Supreme Court fann
att bestämmelsen inte var neutral i förhållande till innehållet i de budskap
som förbjöds. Den skillnad som gjordes mellan fackliga demonstrationer
och andra var en distinktion som enbart tog hänsyn till innehållet i fram¬
förda åsikter. Fourteenth Amendments equal protection tillåter inte en
sådan särbehandling, varför Supreme Court fann stadgandet ogiltigt. Sta¬
ten får inte ge vissa åsikter utrymme samtidigt som andra utestängs.203
Ett urval av vilka som skall få tillgång till offentliga platser får inte base¬
ras på enbart innehållet i de åsikter som framförs.204 Även om det kan
vara tillåtet att begränsa möjligheterna att yttra sig fritt så måste sådan
särbehandling ha ett väsentligt allmänt intresse (a substantial govern-
mental interest) som grund. Eftersom Supreme Court inte kunde finna
det statliga intresse som låg bakom regleringen - lugn och ro intill skolor
- vara sådant att det rättfärdigade särbehandlingen av fackliga demon¬
strationer kunde regeln inte upprätthållas.205

I Carey v. Brown hade domstolen att ta ställning till en liknande
regel.206 Förbudet gällde demonstrationer utanför bostäder, förutom
sådana demonstrationer som skedde utanför en arbetsgivare involverad i
en arbetskonflikt.207 Supreme Court tillgrep samma analys som i Mosley.

202 408 U.S. 92,92 S.Ct. 2286(1972).
203 Mosley s. 94 ff./s. 2289 f.
204 Mosley s. 96/s. 2290.
205 Mosley s. 100 ff./s. 2292 ff.
206447 U.S. 455, 100 S.Ct. 2286 (1980).
207 Målet gällde en grupp medborgarrättsaktivister som demonstrerat utanför borgmästa¬
rens hem för att denne, enligt deras åsikt, inte gav sitt stöd till de åtgärder som krävdes för
att uppnå bl.a. integration av skolväsendet. De arresterades och dömdes för brott enligt
delstatlig lag. De överklagade och hävdade att den aktuella lagstiftningen var vag, alltför
vid och dessutom en otillåten innehållsbaserad begränsning av ett konstitutionellt skyddat
område. Detta var det sätt som majoriteten uppfattade den delstatliga lagen på, se Carey
s. 460 f./s. 2290. De skiljaktiga, för vilka Rehnquist skrev, framhöll dock med eftertryck
att detta var en av majoriteten konstruerad lydelse som ej gick att utäsa ur lagens faktiska
ordalydelse, se Carey s. 473 f./s. 2296 f.
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Staten får inte göra åtskillnad mellan olika typer av yttranden enbart
p.g.a. innehållet i dessa.208 Det i och för sig godtagbara statliga intresset
av att skydda medborgarnas privatliv får inte främjas på ett okonstitutio¬
nellt sätt. Det är intressant att domstolen vägrade att väga intressen mot
varandra på det sätt svaranden ville göra. Svaranden hävdade nämligen
att det som skilde Mosley mot detta fall var att privatlivets helgd var ett
tyngre vägande intresse än lugn och ro i skolorna. En intresseavvägning
var inte nödvändig när domstolen redan funnit att ett intresse blivit främjat
på ett konstitutionellt oacceptabelt sätt.209

Denna strikta syn på kravet på innehållslig neatralitet har Supreme
Court upprätthållit även i senare praxis. R.A.V. v. City of St. Paul2W är ett
tydligt exempel på detta. I detta fall hade en grupp ynglingar dömts för
brott mot en ordningslag som förbjöd användandet av bl.a. nazistiska
symboler och andra symboler som väcker ilska eller rädsla hos andra
p.g.a. deras hudfärg, religion etc.2" Ynglingarna hade bränt ett kors på
gräsmattan framför en svart familjs bostad. En djupt oenig Supreme
Court upphävde de fällande domarna med motiveringen att lagen inne¬
höll en otillåten innehållslig diskriminering. Majoriteten konstaterade
visserligen att de typer av yttranden som lagen förbjöd var fighting words
och därför tillåtna att begränsa. Problemet, enligt Scalias domskäl, var att
lagen inte kriminaliserade alla fighting words utan endast vissa och att
denna distinktion gjordes med hänsyn till innehållet i det yttrade. Provo¬
cerande yttranden med visst innehåll bestraffades, andra inte. Detta
utgjorde enligt Scalia ett otillåtet hänsynstagande till innehållet. Bestäm¬
melsen var inte innehållsligt neutral och därför inte konstitutionellt god¬
tagbar.212

Avgörandet är mycket omdiskuterat och kritiserat i amerikansk dok¬
trin.213 Det förtjänar att påpekas att domstolens oenighet inte egentligen
rörde huruvida de åtalade skulle frias, utan gällde i stället varför de

208 Carey s. 461 f./s. 2290 f.
209 Carey s. 464 f., s. 2292 f.
210505 U.S. 377, 112 S.Ct. 2538 (1992).
211 Regleringen löd: "Whoever places on public or private property a symbol, object,
appellation, characterization or graffiti, including, but not limited to, a burning cross or
Nazi swastika, which one knows or has reasonable grounds to know arouses anger, alarm
or resentment in others on the basis of race, color, creed, religion or gender commits dis-
orderly conduct [...]." R.A.V. s. 2541.
212R.A.V., 120 L Ed 2d, s. 323.
213 Se t.ex. Amar, The Case of the Missing Amendments, 106 Harv.L.R. 124, (1992), Sulli-
van, The Justices of Rules and Standards, 106 Harv.L.R. 22, (1992), s. 41 ff. och 104, Hor-
witz, The Constitution of Change, 107 Harv.L.R. 30, (1993), s. 114 ff., Greenawalt,
s. 55 ff.
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skulle frias. White ansåg t.ex. att regleringen var overbroad, dvs. för
omfattande. Den träffade inte enbart oskyddade fighting words utan även
uttryck som inte kunde hänvisas till denna snäva kategori av yttranden.214
1 doktrinen har kritiken bl.a. gått ut på att Supreme Court inte bör upp¬
rätthålla ett så strikt krav på neutralitet när det handlar om yttranden som
medför skador av det slag som R.A.V.s gjorde. En neutral hållning kan
t.ex. uppfattas som en täckmantel för acceptens eller handlingsförlam¬
ning. En mer realistisk hållning efterlyses, en hållning som ser yttranden,
särskilt mycket extrema sådana (s.k. hate-speech), i deras sociala och
historiska kontext och inte blundar för dessa faktorer.215 Annars riskerar
domstolens krav på neutralitet att förvandlas till ett krav på blindhet inför
en social verklighet.216

4.6.3 Ogiltiga tillståndsregler
Myndigheter vill som nämnts gärna utöva någon sorts kontroll över hur
yttrandefriheten brukas, särskilt en så påtaglig del som mötes- och
demonstrationsfriheten. Ett sätt att hantera dessa intressekonflikter är att

uppställa regler om tillstånd och förbud. Supreme Court har funnit det
vara stor skillnad mellan tillståndsregleringar som ger myndigheterna
möjlighet att agera efter innehållet i ett yttrande och regleringar som

enligt sin lydelse, eller den praxis som utvecklats, begränsar sig till att ta
hänsyn till allmänhetens säkerhet och liknande.217

Majoriteten i Supreme Court har genomgående funnit tillståndsför¬
faranden per se vara helt i sin ordning. Douglas hävdade under sin tid i

2U R.A.V. s. 327 ff.
215 Horwitz s. 114 f., Sullivan, s. 105 ff. med hänvisningar.
2161 R.A.V. ger Scalia en tämligen utförlig beskrivning på hur majoriteten ser på frågan om
reglering av ett yttrande p.g.a. dess innehåll, R.A.V. s. 320 ff. First Amendment förbjuder
enligt hans synsätt inte all diskriminering av visst innehåll. Regleringen måste falla inom
en av två kategorier av innehållslig diskriminering. Den första typen är sådana som diskri¬
minerar enbart av samma skäl som gör det godtagbart att överhuvudtaget reglera en viss
typ av yttranden. Lagstiftaren kan t.ex. välja att endast förbjuda de allra grövsta formerna
av obscena yttranden och inte alla obscena yttranden, utan att detta för den delen utgör en
otillåten diskriminering av de förra. Den andra typen av diskriminerande regleringar som
är godtagbara enligt Scalia är reglering av yttranden som medför speciella "sido effekter".
Motivet för regleringar i dessa fall har inget att göra med yttrandens innehåll men yttran¬
den kan drabbas av regleringen ändå. Scalia antyder också att det kan finnas andra tillåtna
typer av diskriminerande regler "so long as the nature of the discrimination is such that
there is no realistic possibility that official oppression of ideas is afoot."
217 Se Niemotko v. Maryland, 340 U.S. 268, s. 282, 71 S.Ct. 325, s. 333 (Frankfurters sär¬
skilda yttrande).
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domstolen motsatsen och menade att varje form av tillståndskrav egentli¬
gen var att betrakta som censur (prior restraint). Yttrandefrihet var enligt
Douglas synsätt just frihet att yttra sig utan kontroll i förväg - annars var
det ingen frihet.21K Majoriteten i Supreme Court har inte hållit med. Frå¬
gan har för domstolens majoritet snarast varit hur dessa tillståndsför¬
faranden utformats och tillämpats. Här föreligger konstitutionella krav
som, om de inte uppfylls, kan rendera en tillståndsreglering ogiltig. En
rad rättsfall från Supreme Court illustrerar detta.

Ett av de första av betydelse är Lovell v. Griffin.2I91 detta fall åtalades
en man för att ha delat ut flygblad utan tillstånd. Tillståndsregleringen
motiverades av renhållningsskäl. Vidare menade underrätten att eftersom
den åtalade inte ens sökt tillstånd kunde han inte hävda att tillstånds-

givandet utövats på ett skönsmässigt och slumpartat sätt.220 Supreme Court
höll inte med. Regleringen förbjöd all distribution av alla typer av littera¬
tur eller flygblad vid alla tidpunkter och på alla platser om inte tillstånd
erhölls. Detta ansåg domstolen vara ogiltig eftersom regleringen i prakti¬
ken utgjorde en form av censur {prior restraint). Eftersom regleringen
var ogiltig {void on itsface) var det inte nödvändigt att söka det erforder¬
liga tillståndet för att kunna i frågasätta tillämpningen av regeln.221

Domstolen gjorde denna grundsats än tydligare i Thornhill v. Ala¬
bama.1" I detta fall hade en man brutit mot en lag som förbjöd vistelse i
närheten av företag med syfte att uppmana andra att inte handla med,
sälja till eller vara anställd hos företaget. Supreme Court konstaterade att
Thornhill hade begått just dessa gärningar under en strejk. Vidare påpe¬
kade man att inget våld eller dylikt hade förekommit.222 Domstolen fann
att den var oförhindrad att pröva en reglerings förenlighet med konstitu¬
tionen, vare sig missbruk av regleringen kunde visas eller ej. Inte bara
maktmissbruk i sig är ett hot mot yttrandefriheten, utan också existensen
av regleringar som diskriminerar och censurerar. Den som skulle kunnat
få tillstånd om han sökt kan därför i frågasätta hela tillståndsregleringen
om han åtalas för att ha underlåtit att söka sådant.224 Domstolen fann att

brottsbeskrivningen var alltför vid och svepande. Den omfattade aktivite-

218 Se Douglas skiljaktiga mening i Poulos v. New Hampshire, 345 U.S. s. 426, 73 S.Ct.
s. 777.
219 303 U.S. 444, 58 S.Ct. 666 (1938).
220Loveils. 445 f./s. 667.
221 Lovell s. 451/s. 669.
222 3 1 0 U.S. 88, 60 S.Ct. 736 (1940).
223 Thornhill s. 94 f./s. 740.
224 Thornhill s. 97/s. 741 f.
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ter som klart skyddas av First Amendment, varför regleringen befanns
ogiltig.225

Supreme Court fäster enligt dessa fall inte avgörande vikt vid om en
tillståndsreglering faktiskt medfört godtyckliga beslut. Risken för att så
skall ske är tillräcklig för att domstolen skall underkännna en alltför vag
eller omfattande reglering. Vidare konstaterar domstolen att en ogiltig
reglering inte måste följas. Underlåtenhet att söka tillstånd enligt konsti¬
tutionellt ogiltiga tillståndsregler kan inte i sig grunda straffbarhet.

Det finns dock gränser för hur långt Supreme Court varit villig att gå
beträffande brott mot tillståndskrav. I Poulos v. New Hampshire så hade
en man sökt men inte erhållit tillstånd att hålla ett religiöst parkmöte.226
Trots det negativa tillståndsbeslutet hölls mötet till dess polisen kom och
upplöste detsamma. Det som skiljer Poulos från Loveli och Thomhill är
alltså att i det förra hade tillstånd sökts men nekats. Den vanliga vägen är
då att överklaga detta beslut, inte att trotsa det. Dessutom var försvaret i
Poulos inte att regleringen var vag eller alltför vid utan att den användes
på ett diskriminerande sätt. Supreme Court fann att regleringen som
sådan var konstitutionellt godtagbar. Den angav så tydliga kriterier för
tillståndsgivandet att den inte var att betrakta som stridande mot vague-
ness eller overhreadth. Eftersom den därför inte uppenbart var ogiltig
(void on its face) var det korrekta remediet att överklaga, inte att hålla
mötet och sedan försvara sig med att tillstånden utgavs på diskrimine¬
rande sätt.227 Trots att det i de lägre domstolarna konstaterats att diskri¬
minering förekommit så fällde Supreme Court alltså. Visserligen är ett
överklagande både kostsamt och tidsödande men att generellt tillåta
sökanden att, efter förvägrat tillstånd, ändå utöva tillståndspliktiga akti¬
viteter skulle leda till kaos inom t.ex. handel, transporter och byggen där
tillståndsförfaranden är vanligt förekommande. Förseningar, konstaterar
Supreme Court, är beklagliga men ofrånkomliga i ett ordnat samhälle där
rättigheterna i First Amendment har reell betydelse.228

Supreme Court skiljer alltså på fall där en reglering är ogiltig som den
står (void on its face), t.ex. för att den är alltför vag eller omfattande, och
fall där det är tillämpningen som strider mot konstitutionen. I de förra
fallen är det helt i sin ordning att strunta i det tillståndskrav som regle¬
ringen uppställer. I de senare fallen, där det handlar om en i sig giltig reg-

225 Thornhill s. 99 ff./s. 742 ff. Man kan här notera att domstolen inte bara konstaterar att

regleringen är ogiltig m.h.t. overhreadth doktrinen utan att man även diskuterar clear and
present drmger-doktrinen som grund för att upprätthålla regleringen men finner att regle¬
ringen inte riktar sig enbart mot sådana situationer där sådan fara är aktuell, s. 105/s. 745 f.
226 345 U.S. 395, 73 S.Ct. 760 (1953).
227 Poulos s. 404 ff./s. 766 ff.
228 Poulos s. 408 f./s. 768.
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lerings tillämpning, är fallet det motsatta. Då skall den vanliga besvärs¬
vägen följas och beslutet skall prövas inför domstol. En begränsning av
denna ganska långtgående åtskillnad kan göras om det visas att besvärs¬
vägen inte är ett realistiskt alternativ, t.ex. att det rättsmedel som fanns
tillgängligt bara var en schimär eller att det inte fanns något verksamt
och skyndsamt sätt att via domstol kunna få saken prövad.229 Douglas
och Black var skiljaktiga i Poulos. De ansåg att den skillnad som majori¬
teten gjorde mellan att trotsa en lag och ett myndighetsbeslut var inkon-
sistent och ologisk.230

Här kan pekas på att ett intressant drag i det amerikanska rättssystemet
som tydligt kommer till uttryck i Poulos. Det är den möjlighet som en
domstol har att "rädda" en reglering genom att tolka den konformt med
konstitutionen, trots att dess ordlydelse t.ex. tycks vag eller alltför vid.231
Så var fallet i Poulos och tillsammans med det faktum att inga brister i
tillgänglighet eller effektivitet vad avser rättsmedel kunde visas var

besvärsvägen den riktiga vägen att gå. Detta sätt att tolkningsvägen för¬
hindra rättstridighet har dock sina begränsningar, vilket Shuttlesworth v.

Birmingham visar.232 Där bröt en man mot ett tillståndskrav för att få
hålla demonstrationer. Supreme Court fann att det inte kunde råda något
tvivel om att tillståndsregleringen överförde nästan oinskränkt makt åt

229 Frankfurters särskilda yttrande i Poulos s. 420/s. 773 f.
220Poulos s. 422 ff., s. 775. Douglas skriver bl.a. att han inte kan förstå den skillnad som
majoriteten vill göra mellan situationerna i Loveli och i Poulos. Om något, säger Douglas,
måste det väl finnas större potential för oordning om man accepterar att medborgarna kan
vägra följa lagar än om de vägrar följa adminstrativa beslut. Vidare angriper Douglas
majoritetsuppfattningen på två sätt. För det första utgår han från First Amendments
lydelse, "Congress shall make no law ...", dvs. inte ens rimliga eller odiskriminerande
regleringar kan upprätthållas m.h.t. konstitutionens klara ordalydelse (se s. 425/s. 776).
För det andra argumenterar Douglas för att förekomsten av ett rättsmedel för att hävda sin
rätt till yttrandefrihet är en motsägelse i sig. Att ha yttrandefrihet är just att kunna yttra sig
utan att behöva ha tillstånd, utan att behöva vänta på att få tillstånd och utan att blanda in
domstolar. Douglas säger: "[...] For history proved that iudges too were sometimes
tyrants." (s. 426/s. 777).
231 Poulos s. 402 ff./s. 765 f.
232 394 U.S. 147, 89 S.Ct. 935 (1969). Detta fall är intressant av flera skäl då den tilltalade,
pastor Shuttlesworth, var en framstående medborgarrättskämpe i kretsen kring Dr. Martin
Luther King. Flan förekom ävenledes som svaranden i New York Times v. Sullivan, se
avsnitt 4.3.5. I Shuttlesworth gällde saken brott mot en ordningsregel som föreskrev att
man för att få hålla parader, processioner eller demonstrationer måste ha tillstånd från
stadsmyndigheterna. Shuttleswoth hade lett en sådan procession utan att ha erhållit till¬
stånd. Processionen hade inte stört trafiken nämnvärt men deltagarna arresterades redan
efter att ha kommit fyra kvarter. Shuttlesworths fälldes i första instans, friades i andra
(p.g.a. diskriminering, censur och vaghet hos regleringen) men fälldes åter i Alabamas
högsta domstol efter att denna givit regleringen i fråga "an extraordinarily narrow con-
struction", Shuttlesworth s. 150/s. 938.
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stadsmyndigheten (City Commission) att förbjuda demonstrationer och
liknande. Den enda kriterier som regleringen gav för tillståndsprövning
var beslutsfattarens egen uppfattning om god moral, allmän välfärd etc.
Regleringen framstod därför som ett typfall av de tillståndsregleringar
som Supreme Court underkänt såsom stridande mot konstitutionen.233
Vidare slog domstolen fast att en person som hindras företa viss verk¬
samhet av en klart grundlagsstridig regel kan negligera denna och handla
som om regeln inte fanns.234

Ytterligare en fråga att behandla var om regleringen, visserligen ogil¬
tig såsom den stod, ändå inte kunde anses giltig med de modifierande
inslag som högsta domstolen i Alabama tillfört. Som denna domstol tol¬
kade regleringen var den objektiv, utan skönsmässiga inslag och tog
endast sikte på trafikhänsyn. Supreme Court karakteriserade denna
omtolkning av stadgandet som "[...] a remarkable job of plastic surgery
upon the face of the ordinace."235 En sådan omtolkning, som Supreme
Court i sig fann godtagbar, betydde inte automatiskt att en fällande dom
från fyra år tidigare var konstitutionellt godtagbar. Det avgörande var att
bestämmelsen vid tiden för "brottet" inte tillämpats på det sätt som Ala¬
bamas högsta domstol tolkat den, utan i stället tillämpats enligt sin orda¬
lydelse.236 Slutsatsen torde vara att även om domstolarna har avsevärda
möjligheter att genom tolkning "rädda" vaga eller vida regleringar så
innebär detta inte automatiskt att rättstillämpning som skett innan denna
omtolkning är konstitutionellt godtagbar. Bara om det kan visas att
regeln vid tillämpningstillfället haft detta innehåll räddar den konforma
tolkningen regleringen. Man kan inte rädda grundlagsstridig tillämpning
av vaga eller vida regleringar genom "retroaktiv" omtolkning.

I Fortsyth County v. Nationalist MovemenP1 aktualiserades frågan om

233 Shuttlesworth s. 150 f./s. 938 f. och där referade rättsfall, t.ex. Loveli v. Griffin, 303
U.S. 444, 58 S.Ct. 666 (1938), Hague v. C.I.O., 307 U.S. 496, 59 S.Ct. 954 (1939), Cant-
well v. Connecticut, 310 U.S. 296, 60 S.Ct. 900 (1940), Tucker v. Texas, 326 U.S. 517, 66
S.Ct. 274 (1946), Kunz v. New York, 340 U.S. 290, 71 S.Ct. 312 (1951), Staub v. Baxley,
355 U.S. 313, 78 S.Ct. 277 (1958), Cox v. Louisiana, 379 U.S. 536, 85 S.Ct. 453 (1965).
234Shuttlesworth s. 151 /s. 939 med hänvisning till Jones v. City of Opelika, 316 U.S. 584
(s. 602), 62 S.Ct. 1231 (s. 1242) (1942).
235 Shuttlesworth s. 153/s. 940.
236 Shuttlesworth s. 157 f./s. 941 ff. Supreme Court finner att Shuttlesworth är "a far cry"
från Cox v. New Hampshire, 312 U.S. 569, 61 S.Ct. 762 (1941), där en av mellansinstan-
serna på liknande sätt omtolkat en regel så att den var konstitutionellt godtagbar. Det
avgörande härvidlag var att det i Cox inte fanns något som tydde på att regeln i praktiken
tillämpats på något annat sätt än det som omtolkningen angav: "There is no evidence that
the statue has been administered otherwise than in the fair and nondiscriminatory manner
which the state court construed it to require" 312 U.S. s. 577, 61 S.Ct. s. 766.
237 505 U.S. 123 (1992).
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tillståndsmyndigheten kan ta ut avgifter för bevakning m.m. av samman¬
komster och i så fall i vilken utsträckning. Varje tillståndsansökning var
där förenad med en avgift som fick uppgå till högst 1000 dollar, men
som i övrigt bestämdes utifrån de kostnader som ordningsmakten förvän¬
tades ha för bevakning, administration m.m. Supreme Courts majoritet
fann att regleringen dels inte var tillräckligt snävt utformad och dels förut¬
satte att man tog hänyn till innehållet i sammankomsten vid beräknandet
av avgiften.23* Avgiftsregleringen befanns därför strida mot First
Amendment.239

Tillståndsregleringar som sådana är alltså tillåtna, men måste utformas
så att de inte kan utövas godtyckligt. En alltför vid eller vag tillståndsregel
kan medborgarna ignorera om den inte genom tillämpning och tolkning
fått ett preciserat innehåll. Avgifter i samband med erhållandet av tillstånd
har domstolen underkänt om de tagit hänsyn till sammankomstens tema.

4.6.4 Domstolsutslag som hindrar mötes- och
demonstrationsfriheten

Det finns en annan linje i Supreme Courts praxis som inte berör de typ¬
fall som Lovell och Poulos utgör, dvs. när någon förhindrats att utöva
sina rättigheter p.g.a. ett tillståndssystem. Denna andra linje behandlar
samma fråga när det i stället är en domstol som genom dom eller tempo¬
rärt beslut (injunction, restraining order) förbjudit någon att utöva
mötes- och demonstrationsfriheten på viss plats eller under vissa omstän¬
digheter. Här gäller generellt att man, till skillnad från tillståndsreglering,
inte kan angripa ett domstolsbeslut på annat sätt än genom överklagande,
inte ens om det uppenbart strider mot konstitutionen. Den enskilde kan
därför inte trotsa ett sådant beslut och sedan hävda dess ogiltighet när
han åtalas för brott mot densamma, en princip som Walker v. Birming¬
ham240 illustrerar väl.

Där hade medlemmar av en medborgarrättsrörelse dömts för brott mot
en domstolsorder som förbjöd 139 personer och två organisationer att
delta i demonstrationer och liknande utan tillstånd.241 Supreme Court

238 Fotsyth s. 134 "In order to assess accurately the cost of security for parade participants,
the administratör "must necessarily examine the content of the message that is
conveyed" [...], estimate the respone of others to that content, and judge the number of
police necessary to meet that respons. [...]Those wishing to express views unpopular
with bottle throwers, for example, may have to pay more for their permit."
239 Minoriteten fann att denna typ av avgifter redan godkänts i Cox v. New Hampshire, 312
U.S. 569 (1941) och fann sig bundna av detta avgörande.
240 3 8 8 U.S. 307, 87 S.Ct. 1824 (1967).
241 Walker s. 308 ff./s. 1826 f.
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fann att det, trots att domstolens order var mycket tveksam ur konstitu¬
tionell synpunkt, inte kunde bli fråga om att tillåta det beteende som de
tilltalade gjort sig skyldiga till. Särskilt poängterade majoriteten att de
tilltalade inte ens försökt få domstolsorden upphävd genom överkla¬
gande, vilket hade varit det korrekta tillvägagångssättet. Hade så skett
och handläggningen av besvären omgivits av förseningar eller försvåran-
den hade Supreme Court kunnat behandla fallet i ett annat ljus.242 Majo¬
riteten kunde däremot inte acceptera att man, som de tilltalade gjort,
tyckte sig vara fria att ignorera de rättsliga procedurerna. Även om dom¬
stolen uttryckte sympati för de tilltalades sak fann man att respekt för den
rättsliga processen var ett lågt pris att betala för den civiliserande effekt
lagar har på samhället.243 Douglas, Brennan, Fortas och Warren var skilj¬
aktiga.244 En av deras invändningar mot att godta domstolsordern var att
den utfärdats utan att de berörda haft möjlighet att närvara.

Ett av de mest omtalade fall som berört yttrandefriheten i USA är
National Socialist Party ofAmerica v. Village of Skokie från 1977. Fallet
gällde om en domstolsorder (injunction) som förbjöd en viss organisa¬
tion att demonstrera i nazistuniform, bära hakkors samt distribuera mate¬
rial med hatfulla budskap mot personer p.g.a. deras ras eller religion.245
Målet nådde aldrig Supreme Court i sakfrågan, utan endast i processuellt
hänseende.246 Målet accentuerade dock bl.a. de ovan nämnda frågorna

242 1Valkers. 318/s. 1831.
243 Walker s. 321/s. 1832. Notera att den domstolsorder som gavs i Walker meddelades utan
deltagande av de berörda, s.k. ex parte. Detta var av viss betydelse för Supreme Courts
domslut, men framför allt kom samma domstol att bara några år senare att förklara sådana
procedurer för stridande mot konstitutionen om inte tungt vägande skäl, såsom att de
berörda var faktiskt omöjliga att nå, talade för att tillåta det, se Carroll v. President and
Com'rs of Princess Anne, 393 U.S. 175, 89 S.Ct. 347 (1968).
244 Walker s. 324 ff./s. 1843 ff. Warren menade i sin skiljaktiga mening att konstitutionens
skydd för de fundamentala rättigheterna inte skall kunna kringgås så lätt som majoriteten
vill acceptera. Han hävdade vidare att det inte fanns skäl att behandla de som bruter mot
en domstolsorder annorlunda än de som bryter mot en lag (s. 321/s. 1835).
245432 U.S. 43,97 S.Ct. 2205 (1977). Domstolsordern förbjöd: "[...] marching, walking or
parading in the uniform of the National Socialist Party of America, [...] marching, walk¬
ing or parading or otherwise displaying the swastika on or off their persons, [...] distribu-
ting pamphlets or displaying any materials which invite or promote hatred against persons
of Jewish faith or ancestry or hatred against persons of any faith or ancestry, race or reli¬
gion ".
246 1 Supreme Court behandlades endast ett överklagande av de lägre domstolarnas beslut
att inte bevilja inhibition {a stay) av orden tills dess processen var klar. Supreme Court gav
inhibition. För avgörandet i sak, se Collin v Smith, 578 F.2d 1197 (1978) där domstolen
ovilligt fann att tillstånd måste medges: "The preparation and issuance of this opinion has
not been an easy task, or one which we have relished. Retaining meaning in civil rights [...]
seldom seems to be accomplished by the easy cases, however, and it was not so here.
[... | if these civil rights are to remain vital to all, they must protect not only those society
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kring provocerande budskap och fientliga åhörare då det rörde sig om en
nazistisk organisation som avsåg att demonstrera i en förort till Chicago
där innevånarna företrädesvis var av judisk härkomst. Vad som är intres¬
sant för oss i detta sammanhang är att man i Supreme Court konstaterade
att en domstolsorder som inte omges med processuella säkerhetsgaran¬
tier, såsom omedelbar rätt till överklagande, inte är bindande för adressa¬
ten.247 Man kan konstatera att ett undantag från regeln i Walker antyds.

I den heta striden om aborters vara eller inte vara har en rad avgöran¬
den gällt domstolsorders som begränsat möjligheterna att demonstrera
intill abortkliniker. I Madsen v. Womens Health Ctr24* hade den lokala
domstolen utfärdad en order som bl.a. förbjöd demonstrationer inom 12
meter från en abortkliniks entré och förbjöd abortmotståndare att närma
sig de som var på väg till kliniken inom en 100 meters zon kring denna.
Supreme Court fann att demonstrationsförbudet var tillräckligt snävt
utformat för att vara acceptabelt, men att den större zonen var opropor¬
tionerligt stor. I Schenck v. Pro Choise Network249 förbjöd en domstol
demonstrationer inom 5 meter från entréer och infarter (en s.k.fixed huf-
fer zone) samt inom 5 meter från var och en som kom eller lämnade en
abortklinik (en s.k. floating buffér zone). Supreme Court underkände det
"rörliga" förbudsområdet eftersom det befanns vara mycket svårt att
efterleva i praktiken. Denna osäkerhet ansåg domstolen leda till en större
begränsning av First Amendment än vad som var motiverat.

Man kan konstatera att domstolen normalt inte godtar att medborgarna
bryter mot domstolsorder, utan kräver att de följer överklagandeproce¬
duren. Saknas däremot rätt att överklaga domstolsordern eller är denna
behäftad med processuella fel kan man fortfarande trotsa den med utsikt
att få rätt. Domstolsorder granskas enligt samma standarder som andra
normer som gäller First Amendment och särskilt fästs avseende vid om
de uppfyller kravet på proportionalitet och förutsebarhet.

deems acceptable, but also those whose ideas it quite justifiably rejects and despises."
(s. 1210).
247 Skokie s. 44/s. 2206.
248 _U.S._ (1994).
24y 519 U.S. (1997). Se även Williams v. Planned Parenthood, U.S. (1997) där
Supreme Court vägrade certoriari (prövningstillstånd) men där Scalia, Kennedy och Thomas
skrev en upprörd dissens.
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4.6.5 Konkretisering av kriterierna för reglering av tid, plats
och beteende

Cantwell v. Connecticut gällde några Jehovas Vittnen som dömts för ord¬
ningsbrott efter att ha distribuerat böcker m.m. och bett om bidrag och
donationer.2MI Supreme Court fann att de fällande domarna berörde kla¬
gandens rättigheter enligt First Amendment. Roberts skrev att det var
självklart att staten på ett icke-diskriminerande sätt kan reglera tid, plats
och beteende när det gäller bidragssökande och hållandet av möten.251
Regleringen befanns i detta fall dock vara alltför svepande. Den la alltför
stor skönsmässig makt i enskilda tjänstemäns händer för att vara accep¬
tabel enligt First Amendment.252 Domstolen undanröjde de fällande
domarna. I Grayned v. City of Rockford253 var det fråga om en fällande
dom mot en demonstrant. Domen grundades på två regleringar, den ena
förbjöd demonstrationer, den andra oljud.254 Supreme Court fann förord¬
ningen som reglerande ljudnivån vara förenlig med First Amendment.255
Regleringen var utformad utan avseende på innehållet och snävt utfor¬
mad. Den hänvisade bara till områden i närheten av skolor under de tider
då skolarbete pågår. Den tillvaratog på så sätt ett intresse av lugn och ro
i närheten av utbildningsanstalter och lämnade gott om alternativa, mindre
ljudliga sätt att uttrycka sig kvar.256 Den utgjorde en typisk godtagbar tid,
plats och beteende-regel. Marshall påpekade i domskälen att platsens
vanliga användningsområde har stor betydelse för vilka tid, plats och
beteende-regler som är godtagbara.257 Skolan befanns alltså vara en plats

250 310 U.S. 296(1940).
25' Cantwell s. 304.: "It is [...] clear that a State may by general and non-discriminatory
legislation regulate the times, the places and the manner of soliciting upon its streets, and
the holding of meetings thereon [...]."
252 Cantwell s. 305. Statens argument att felaktig, slumpmässig eller korrupt myndighetsut¬
övning var straffbart och att systemet därför var acceptabelt godtogs inte av Supreme
Court, "the availability of a judicial remedy for abuses in the system of licensing still leaves
that system one of previous restraint which, in the field of free speech and press, we have
held inadmissible.", s. 306. Jfr också med Lovell v. Griffin, 303 U.S. 444, 58 S.Ct. 666
(1938).
253408 U.S. 104, 92 S.Ct. 2294 (1972).
254 Grayned s. 106/s. 2298.
255 Den första förordningen föll på att den förbjöd alla demonstrationer o.dyk, utom fack¬
liga, en innehållslig diskriminering som Supreme Court inte kunde godta.
256 Grayned s. 119 f./s. 2305.
257 Grayned s. 116/s. 2303. "Although a silent vigil may not unduly interfere with a public
library, making a speech in the reading room almost certinaly would. That same speech
should be perfectly appropriate in a park. The crucial question is whether the manner of
expression is basically incompatible with the normal activity of a particular place at a par-
ticular time." Observera likheten mellan detta resonemang och Justice Kennedys i ISKCON.
Se nedan avsnitt 4.7.3. not 323
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där begränsningar av yttrandefriheten m.h.t. högljudda aktiviteter inte
stod i strid med First Amendment. "[...] Rockford's modest restriction
on some peaceful picketing represents a considered and specific legis-
lative judgment that some kinds of expressive activity should be restric-
ted, at a particular time and place, here in order to protect the schools.
Such a reasonable regulation is not inconsistent with the First and Four-
teenth Amendments."258 Här kan vi alltså se kraven på "snävt utformad"
reglering och "väsentligt statligt intresse" konkretiserat.

U.S. v. Grace får anses utgöra den tydligaste formuleringen av kriteri¬
erna kring tid, plats och beteende i modern tid.259 Staten hävdade där att
ett demonstrationsförbud utanför Supreme Courts lokaler var en rimlig
begränsning av tid, plats och beteende. Regleringen i fråga förbjöd att i,
eller i närheten av, domstolsbyggnaden visa upp "[a] flag, banner, or
device designed or adepted to bring into public notice any party, organi-
zation, or movement."260 Det första motivet till förbudet var att skydda
personer och egendom samt lugn och ro inom domstolsbyggnadens
område. Ett andra skäl var att det inte förelåg något behov av att demon¬
strera eller på liknande sätt söka påverka det beslutsfattande som sker i
domstolen. 0'Connor underkände båda dessa argument i domskälen. Det
förelåg enligt henne ingen bevisning om att demonstrationer faktiskt hin¬
drat tillgången till byggnaden, hotat att skada någon person eller egen¬
dom eller på något annat sätt påverkat arbetets normala gång. Vidare
avvisades argumentet om att inget behov fanns för opinonsbildning.
0'Connor framhöll att gatan och trottoaren framför domstolsbyggnaden
inte skiljde sig från någon annan liknande plats i staden i något väsentligt
hänseende. De behov som fanns av att meddela sig måste då kunna
komma till uttryck också på denna plats. Supreme Court fann att förbudet
var grundlagsstridigt.

Särskilt värt att beakta i detta sammanhang är att Supreme Courts
avvisat ett strikt krav på minsta möjliga ingrepp (least restrictive means)
när det gällde ordningsregler av denna typ. Kennedy skrev i Ward v. Rock
Against Racism att ett sådant krav aldrig varit del av detta test.261 "In-
stead, our cases quite clearly hold that restrictions on time, place or manner
of protected speech are not invalid "simply because there is some imagi-
nable alternative that might be less burdensome on speech"".262 Kennedy
uttalade även att kravet på snävt utformad reglering var uppfyllt bara

258 Grayned s. 121/s. 2306.
259461 U.S. 171, 103 S.Ct. 1702 (1983).
260 Grace s. 176.
261 491 U.S. 781, 109 S.Ct. 2746 (1989), se avsnitt 2.3.6.
262 Ward s. 797, med citat från Albertini (se nedan), s. 675/s. 2897.
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domstolen kunde se att regleringen främjade ett väsentligt intresse som
annars skulle skyddas sämre. Det krävs alltså inte att staten funnit den
optimala avvägningen, bara att dess ingrepp inte är väsentligt mycket
mer ingripande än nödvändigt.263

I Heffron v. International Society for Krishna Consciousness Inc.2M
var det fråga om att på en marknad begränsa möjligheterna att sprida
information till särskilda platser och enbart dessa. För att få sälja littera¬
tur eller uppmana besökare att ge bidrag under marknadsdagar måste
man hyra ett eget stånd av marknadsarrangörerna. En Krishnagrupp ville
frångå denna regel och hävdade bl.a. att en av deras ritualer krävde att de
gick omkring och sålde religiös litteratur och bad om bidrag. Domstolen
fann att marknadens regel var tillåtlig enligt tid, plats och beteende-testet.
Den var inte inriktad på innehåll, den tillämpades enligt strikt objektiva
kriterier och den tillvaratog ett allmänt intresse av ordning. Några andra,
mindre ingripande åtgärder för att uppnå samma resultat kunde domsto¬
len inte tänka sig eftersom varje undantag från regeln skulle kunna åbe¬
ropas av många andra (religiösa, ideella, politiska och kommersiella)
grupper med liknande syften.

I Burson v. Freeman265 sammanföll kriterierna för reglering av poli¬
tiska yttranden, yttranden på ett offentligt forum och reglering av en viss
typ av yttranden. Fallet gällde ett förbud mot politiska affischer, skyltar,
litteratur eller kampanjmaterial m.m. inom en radie av ca 30 meter från
vallokaler. Förbudet gällde bara politiska yttranden. Det var därför inte
innehållsligt neutralt. Det omfattade vidare klassisk public forum-mark,
dvs. trottoarer, gator och torg. Supreme Court fann trots detta att förbudet
var konstitutionellt godtagbart. Domstolen betonade särskilt den konflikt
mellan yttrandefriheten och rösträtten som fallet ytterst gällde.

Man fann därvidlag att förbudet var till för att skydda rösträtten. Detta
var ett väsentligt allmänt intresse (compelling state interest). Förbudet
hade vidare stöd av en lång och obruten tradition inom landet och utri¬
kes.266 Frågan i fallet gällde därför hur stor den zon som skyddar väljaren
får vara. Majoriteten fann att förbudet var så snävt utformat som man

263 Ward s. 799 f. "so long as the [...] regulation promotes a substansial interest that would
be achieved less effectively absent the regulation. [...] So long as the means chosen are
not substansielly broader than necessary to achieve the governments interest, [... ] the
regultaion will not be invalid simply because a court concludes that the government's
interest could be adequately served by some less-speech-restrictive alternative."
264 452 U.S. 640, 101 S.Ct. 2559 (1981).
265 504 U.S. 191 (1992).
266 Jfr Vallagen (1972:620) 8 kap. 11 § tredje stycket, där det sägs att tal inte får hållas i
röstningslokal eller anslutande utrymme samt att tryckta eller skriva upprop inte får sättas
upp eller delas ut på sådan plats.
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kunde begära och därför var godtagbart. Fallet är ett ovanligt exempel på
att en reglering som inte är innehållsligt neutral (reglerar enbart politiska
yttranden) och som gäller på en central offentlig plats trots detta kan
överleva domstolens strikta granskning (strict scrutiny). Det motstående
intresset av rösträttens fria utövande var så tungt vägande att domstolens
majoritet fann förbudet godtagbart.

Sammanfattningsvis godtar Supreme Court tid, plats och beteende
begränsningar i möjligheterna att utöva First Amendments rättigheter om
de sker för att skydda konkreta intressen, som t.ex. lung och ro i sko¬
lorna, och detta gäller under vissa bestämda tider. Domstolen kräver
någon typ av bevisning för att regleringen överhuvudtaget behövs och tar
också hänsyn till om det framstår som svårt att uppnå syftet med mindre
ingripande regler. Någon sträng prövning av huruvida regleringen upp¬
fyller kravet på proportionalitet är det däremot inte fråga om.

4.6.6 Särskilt om beteenden - ljudstörningar
Ett av de mest konkreta problem som uppstår i och kring möten och
demonstrationer är frågan hur man skall hantera det oundvikliga ljud
(och eventuella oljud) som uppstår. Ljud från ett möte kan störa omgiv¬
ningen och t.o.m. göra arbetsförhållanden m.m. outhärdliga. Som allra
pregnantast blir frågeställningen naturligtvis när det handlar om ljud som
förstärkts via högtalare för att nå en större allmänhet. Hur skall man väga
intresset av yttrandefrihet och mötesfrihet mot intresset av lugn och ro?

I Saia v. New York261 kom domstolen att ställas inför denna fråga. New
York hade vid denna tid en lag som förbjöd användandet av högtalar¬
anläggningar utan polismyndighetens tillstånd. Supreme Court fann reg¬
leringen strida mot konstitutionen eftersom den gav beslutsfattaren
skönsmässig makt utan att samtidigt ange kriterier eller riktlinjer för vad
dennes beslut fick innehålla. Majoriteten fann att användandet av hög¬
talare var ett sådant område där det fanns ett legitimt intresse för staten
att skapa reglering, bara denna var utformad på ett sätt som inte inbjöd
till godtycke.268 Delstatsregleringen underkändes men det intressanta i
det här sammanhanget är att Supreme Court bejakade möjligheten att
reglera användandet av ljudförstärkare.

Kovacs v. Cooper gällde också högtalaranläggningar.264 I detta fall
fann domstolen att en lokal ordningstadga (city ordinance) som förbjöd
högtalarbilar och liknande anordningar att framföra "höga och irrite-

267 334 U.S. 558, 68 S.Ct. 1148 (1948).
268 Sa/a s. 562/s. 1150 f.
269 336 U.S. 77, 69 S.Ct. 448 (1949).

220



rande" (loud and raucous) ljud inte var för vag eller alltför vid. Samtidigt
konstaterades att det inte var lämpligt, ej heller konstitutionellt godtag¬
bart, att förbjuda allt användande av högtalaranordningar inom en stad
eftersom detta torde utgöra ett orimligt reglerande av normala, vardag¬
liga aktiviteter.270 Grayned v. City of Rockford21^ rörde också regleringen
av ljudvolym. Supreme Court fann att sådan reglering är tillåten om den
är begränsad till visst område och till vissa tider. Ytterligare ett fall rela¬
terat till frågor om rätten att få höra eller slippa höra ljud utgör Public
Utilities Commission v. Pollak.212 Fallet gällde om man fick spela radio¬
program med musik, nyheter och reklam i stadsbussarna i en stad. De
klagande hävdade att de hade en rätt att slippa höra på detta. Supreme
Court höll inte med.273

I Ward v. Rock Against Racism274 gällde det återigen volymreglering.
Staden New York hade en reglering som innebar att utnyttjandet av en
konsertscen i en stadspark var villkorat med att man begagnade ett av
staden utvalt förstärkarsystem. Detta skulle dessutom skötas av en av sta¬
den utsedd ljudtekniker. En musikförening klagade och hävdade att
bestämmelsen inskränkte deras rättigheter enligt First Amendment.
Supreme Court lät sig inte övertygas. Domstolen ansåg att regleringen
uppfyllde kriterierna för en tid, plats och beteende-reglering.275 Kennedy
fann att regleringen i detta fall var en rimlig avvägning mellan ett allmänt
intresse av en lugn boende- och rekreationsmiljö och yttrandefriheten.
Sammanfattningsvis kan sägas att Supreme Court godtar regleringar av
användandet av högtalare m.m. så länge som bestämmelserna är avgräns¬
ade till vissa tider, till vissa platser och inte lämnar det helt upp till
enskilda tjänstemän att besluta om tillstånd skall medges eller ej.

270 Kovacs s. 81 ff./s. 450 f.
271 408 U.S. 104, 92 S.Ct. 2294 (1972).
272 343 U.S. 451, 72 S.Ct. 813 (1952).
273 Värt att notera kan vara att Black och Douglas skrev sig skiljaktiga samt att Frankfurter
fann sig jävig: "My feelings are so strongly engaged as a victim of the practice in contro-
versy that I better not participate in judicial judgement upon it", 343 U.S. s. 467, 72 S.Ct.
s. 823.
274491 U.S. 781, 109 S.Ct. 2746 (1989).
273 Ward s. 803. Intressant för svenska sammanhang är Kennedys hållning i frågan om
huruvida musik skyddas av First Amendment. Ward s. 790. "Music is one of the oldest
forms of expression. From Plato's discourse in the Republic to the totalitarian state in our
own times, rulers have known its capacity to appeal to the intellect and to the emotions,
and have censored musical compositions to serve the needs of the state. [...] Music, as a
form of expression and communication, is protected under the First Amendment." Jfr
synen i t.ex. Petrén/Ragnemalm s. 45, där det sägs att konserter inte skyddas om de är av
ren nöjeskaraktär.
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4.6.7 Särskilt om beteenden - anonymitet
En av frågorna när det gäller regleringar av beteende kring yttrandefri¬
heten är huruvida den enskilde har rätt att yttra sig anonymt. När det gäller
mötes- och demonstrationsfriheten är väl detta oftast av mindre intresse
men vi har sett exempel på demonstranter som av olika orsaker önskar
vara anonyma, t.ex. genom att maskera sig. I USA har frågan om anony¬
mitet vid utövandet av yttrandefrihet behandlats i Talley v. California.216
En delstatlig lag förbjöd där anonyma flygblad. Lagen underkändes av
Supreme Court. Domstolen konstaterade att förföljda eller utsatta grupper
i samhället genom historien antingen kunnat kritisera förtryck anonymt
eller inte alls. Rätten till anonymitet är därför en förutsättning för det
offentliga samtalet. Rädsla för identifikation och eventuella repressalier
kan frysa annars legitima och viktiga diskussioner av allmänt intresse.
Den amerikanska konstitutionen godtar inte lagstiftning som förbjuder
utövare av First Amendment att dölja sin identitet annat än om mycket
starka skäl talar för total öppenhet.

I Mclntyre v. Ohio Election Commission277 gjorde domstolen detta
mycket klart. Fallet gällde en kvinna som spridit anonyma flygblad inför
en folkomröstning om skattehöjningar. Ohios vallagstiftning förbjöd
anonyma försök att påverka väljarnas beteende under pågående val. Ohio
menade att regleringen var innehållsligt neutral eftersom den gällde alla
politiska budskap oavsett åsikt och att den tillvaratog ett viktigt statligt
intresse gonom att skydda väljarna från felaktig information och genom
att ge väljarkåren upplysningar om varifrån politiska budskap kommer.
Supreme Court fann att det inte var fråga om en neutral reglering efter¬
som endast politiska budskap berördes.278 Man fann vidare att det var en

reglering av s.k. pare speech, dvs. den mest skyddsvärda typen av yttran¬
den. Stevens skrev att den relevanta granskningsstadarden därför var den
strängast möjliga, s.k. strict scrutiny och fann därvidlag att Ohios motiv
inte höll måttet. Stevens avslutade med att framhålla: "Anonymous
pamphleteering is not a pernicious, fraudulent practice, but an honorable
tradition of advocacy and of dissent. Anonymity is a shield from the
tyranny of the majority."279

Anonymitetsskyddet har också koppling till mötesfrihetens nära sam¬
band med föreningsfriheten. 1 Griswold v. Connecticut280 fann Supreme

276 3 62 U.S. 60, 80 S.Ct. 536 (1960).
277 _U.S._ (1995).
278 Återigen dyker frågan om på vilken generalitetsnivå en reglering skall bedömas upp, se
avsnitt 2.7.3.

219Mclntyre s. 23.
280 3 81 U.S. 479, 85 S.Ct. 1678 (1965).
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Court det vara implicit att föreningsfriheten ingår i mötesfriheten. 1 Bates v.
Little Rock,m konstateras också att staten måste ha goda skäl för att
kunna tvinga en förening att uppge namnen på de individer som är med¬
lemmar.

4.7 Platser för opinionsbildning

4.7.1 Inledning
Var får man då hålla en demonstration eller ett möte? Svaret på den frågan
är central för det praktiska utövandet av mötes- och demonstrationsfri¬
heten. 1 USA har detta svar givits genom att kategorisera olika typer av

platser och ge olika möjligheter att utöva mötes- och demonstrationsfri¬
heten beroende på vilken typ av plats man befinner sig. Den grundläg¬
gande distinktionen är den mellan offentliga och icke-offentliga platser.
Staten äger mark, men all denna mark är inte offentlig. Den kan inte
användas av medborgarna hur de vill. Den traditionella inställningen till
statens kontroll över sin mark är snarare parallellen till en privat ägare
som bestämmer egenmäktigt över hur och av vem egendomen skall nytt¬
jas.282 I detta avsnitt skall jag beskriva hur man i dagens läge ser på rätten
att utnyttja vissa platser i samband med utövandet av First Amendments
rättigheter.

4.7.2 Offentliga platser och analysen i Perry
Frågan om hur man skall dra gränsen mellan de platser som är offentliga
och de som inte är det var länge olöst i USA. Problemet kom upp i
Hague v. C/O283 som gällde rätten att ordna möten i stad där myndig¬
heterna konsekvent vägrade tillstånd för vissa grupper. Roberts särskilda
yttrande kan tas som en utgångspunkt för diskussionen om möjligheterna
att bedriva offentlig opinionsbildning i USA:

281 361 U.S. 516, 80 S.Ct. 412 (1960), se också NAACP v. Alabama, 357 U.S. 449, 78 S.Ct.
1163 (1958).
282 Davis v. Massachusetts, 167 U.S. 43 (1897) "For the legislature absolutely or conditio-
nally to forbid public speaking in a highway or public park is no more an infringement of
the rights of members of the public than for the owner of a private house to forbid it in his
house." (s. 47).
283 307 U.S. 496, 59 S.Ct. 954 (1939).
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"Wherever the title of streets and parks may rest, they have immemorially
been held in trust for the use of the public and, time out of mind, have been
used for the purposes of assembly, communicating thoughts between citi-
zens, and discussing public questions. [,..]The privilege [...] to use the
streets and parks [...] is not absolute [...] and must be exercised in subordi-
nation to the general comfort and convinience, [...] but it must not, in the
guise of regulation, be abridged or denied."284

Utgångspunkten torde således vara klar. Gator och torg har av hävd varit
platser som använts för diskussion och opinionsbildning. Rätten att
använda dessa platser är inte absolut, men får inte heller helt förnekas.
Detta gäller oavsett vem som har äganderätten till dessa. Vad Hague inte
gör klart är exakt vilka platser som var offentliga och under vilka kon¬
kreta omständigheter sådana kan stängas för demonstranter o.dyl. Inte
heller berörs möjligheterna att bruka andra platser för opinionsbildande
verksamhet eller att reglera detta.

Det skulle dröja länge innan Supreme Court tog tag i dessa frågor.
Under lång tid kunde man skönja en viss ambivalens i domstolens praxis,
ett pendlande mellan synsättet i Hague och det mera restriktiva synsätt
som äldre praxis gav uttryck för.285 Den första gång som Supreme Court
på ett samlat sätt tog upp frågan om vilka olika typer av public forums
det finns inom ramen för First Amendment var i Perry Ed. Ass. v. Perry
Local Ed. Ass. 286 Fallet gällde två fackliga organisationer, där den ena
hade tillgång till ett internt postsystem och det andra förvägrades denna
tillgång. Frågan var om detta var förenligt med First Amendment. Inom
ramen för sin analys av hur detta fall skulle lösas delade Supreme Court
in de offentliga platserna i tre kategorier som fortfarande används som

analysinstrument när det gäller dessa frågor.
Den första kategorin är platser som av tradition eller genom uttrycklig

utformning kommit att vara mötes- eller diskussionsplatser. Det är gator
och torg, vilka alltid använts för möten mellan medborgarna för utbyte av
åsikter och offentlig diskussion. På dessa platser, som utgör själva essen¬
sen av "offentliga platser", får inte staten förbjuda all kommunikation.
Det är s.k. public forums. För att införa innehållsneutrala begränsningar
måste staten visa att dessa rör tid, plats och beteende samt är snävt utfor¬
mande och lämnar rikligt med alternativa vägar för kommunikation. För

284 Hague s. 515 f./s. 964. Man kan nog mot bakgrund av bl.a. Davis (se ovan) i frågasätta
Justice Roberts historieskrivning på denna punkt.
285 Se tex Cox v. Louisiana, 379 U.S. 559, 85 S.Ct. 476 (1965), Blacks yttrande och parti¬
ella dissens, s. 578/s. 468.
286460 U.S. 37, 103 S.Ct. 948 (1983).
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att staten skall få begränsa användandet av dessa platser med hänsyn till
innehållet i det framförda måste den visa att det föreligger ett väsentligt
allmänt intresse av att utesluta endast vissa budskap från nyttjandet av

platsen samt att detta intresse direkt uppnås genom en "snävt" utformad
reglering.287

Den andra kategorin består av egendom som staten har öppnat för all¬
mänhetens nyttjande som en plats för kommunikativt beteende. Staten
kan inte, när den en gång skapat en offentligt plats, därefter undanta vissa
former av yttranden från denna plats. Dessa platser kallas för semi-public
forums. Staten är inte skyldig att för evigt låta en sådan plats förbli en

offentlig plats. Men så länge som den kvarstår som sådan är kriterierna
för tid, plats och beteenderegleringar applicerbar, liksom att innehålls-
baserad reglering måste tillgodose ett väsentligt allmänt intresse och vara
snävt utformad.288 Ett exempel på behandlingen av denna typ av offent¬
ligt forum utgör Widmar v. Vincent289 där ett universitet lät studenter
använda sig av lokalerna för aktiviteter utanför schemat. Universitetet
kunde då inte, när ett offentligt forum på detta sätt skapats, förvägra en

grupp bibelstuderande studenter att också nyttja lokalerna. Det enda skä¬
let för att vägra dem tillträde var med hänvisning till innehållet i deras
aktiviteter och då måste universitet samtidigt visa ett väsentligt intresse,
utan anknytning till detta innehåll, som rättfärdigade särbehandlingen.
Det kunde man inte göra.

Den tredje kategorin är sådan offentlig egendom som inte av tradition
nyttjats som ett forum för allmän kommunikation eller där tillgång aldrig
getts allmänheten för sådana syften av staten, s.k. nonpublic forums.
Enbart det faktum att staten äger viss fastighet är inte skäl att anse att
First Amendment ger fri tillgång till denna för yttrandefrihetssyften. På
dessa platser får staten begränsa yttrandefriheten. Det är platser som reg¬
leras enligt andra standarder. För det första får vanliga tid, plats och bete¬
ende-begränsningar införas. Man får även reservera platsen i fråga för
dess särskilda syfte, vilket det än må vara, så länge inskränkningen av

yttrandefriheten inte tar sig orimliga proportioner eller är uttryck för ett
försök att undertrycka "obekväma" åsikter.290 Statens postlådor är exempel

2X7
Perry s. 45/s. 954 f. Uttalandet i Perry om innehållsligt diskriminerande reglering

måste numera ses i ljuset av R.A.V. (se 4.6.2), där tämligen hårda krav uppställts för att
godkänna innehållsligt baserad reglering av yttranden.
288

Perry s. 45 f./s. 955.
289 454 U.S. 263, 102 S.Ct. 269 (1981)
290

Perry s. 46/s. 955.
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på ett sådant forum och Supreme Court fann i Perry att även skolors
internpostsystem var av denna typ.291 Någon i First Amendment grundad
rätt att nyttja internpostsystemet kunde Supreme Court inte finna.292

4.7.3 Offentliga platser efter Perry
Den första av de tre kategorier som White sätter upp i Perry skapar inte
särskilt stora problem. Att avgöra vad som är gator, parker och torg är
tämligen okomplicerat. Större svårigheter föreligger när det gäller att
skilja de andra två kategorierna åt. Supreme Court anger inte något test
eller några kriterier för denna åtskillnad. Jämför man fallen Perry och
Widmar kan det kanske t.o.m. hävdas att det vid första anblicken borde
ha blivit ett omvänt resultat mot det Supreme Court kom fram till. I
Perry var skolans interna postsystem redan tillgängligt för icke-skolrela-
terade grupper såsom scouterna och således redan tillgängligt för allmän
kommunikation - vad man kan tycka borde konstituera ett offentligt
forum av kategori två. I Widmar var skolans klassrum inte tidigare upp¬
låtna till religiösa aktiviteter, vilket kunde tas som att de borde hamna
inom kategori tre snarare än i kategori två där Supreme Court placerade
dem.

I Perry fäste domstolen vikt vid att inte alla fick använda postsyste¬
met, utan att det krävdes ett tillstånd. En selektion företogs alltså. Dom¬
stolen menade vidare att även om (vilket således troligen inte är fallet) ett
begränsat offentligt forum skapats av denna ordning så har endast aktivi¬
teter av samma karaktär tillgång till detta.293 Beslutet att låta en fackför¬
ening använda sig av internposten uppfattades vara knutet till statusen
som de anställdas officiella fackliga representant. I denna egenskap hade
den ena fackföreningen tillgång till postsystemet, medan den andra, som
inte hade sådan status, fick nöja sig med att föra ut sitt budskap medelst
samtal, annonser och affischering.294 Trots att det på detta sätt går att
reda ut begreppen kring Perry är det knappast helt klart hur denna upp¬

delning i olika fora skall göras i praktiken. Svårigheterna med att placera

241 U.S. Postal Serv. v. Council of Greenburgh Civic Ass., 453 U.S. 114, 101 S.Ct. 2676
(1981).
292 Adderly v. Florida. 385 U.S. 39, 87 S.Ct. 242 (1966), utgör också ett exempel på detta
synsätt. Demonstranter utanför en tillfart till ett fängelse befanns inte befinna sig på en
offentlig plats utan på statligt ägd mark som exklusivt användes i samband med fång¬
transporter. Deras invändning att de befann sig på offenlig plats hjälpte dem inte, utan de
dömdes för trespass, närmast olaga intrång.
™

Perry s. 48/s. 956
294

Perry s. 41 och 49/s. 952 och 957.
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ett forum i "rätt" kategori är stora och Supreme Courts uttalanden inte
särskilt vägledande.295

Kort tid efter Perry kom ytterligare ett fall upp som aktualiserade de
distinktioner som detta avgörande lagt i dagen. Målet är av särskilt
intresse eftersom det gällde vilken rätt demonstranter hade att framföra
sina meningar på trottoaren utanför Supreme Courts byggnad i Washing¬
ton. I U.S. v. Grace296 använde sig majoriteten i Supreme Court av Perry-
analysen för att ogiltigförklara ett federalt förbud mot demonstrationer
utanför domstolslokalerna. Trottoarer är helt klart inom kategori ett
enligt Perry. De tillhör de traditionella platserna för offentlig opinions¬
bildning. Staten måste då visa mycket starka skäl (compelling state inte-
rest) för att få begränsa användningen av detta offentliga forum. Efter¬
som staten inte kunde visa att demonstrationerna störde verksamheten på
domstolen, hindrade tillgången till densamma eller någon annan väsent¬
lig olägenhet ogiltigförklarade Supreme Court förbudet. Möjligen hade
staten kunnat klara denna reglering om den varit utformad som en tid,
plats och beteende-regel, en regel som under vissa tider på dygnet för¬
bjöd demonstrationer eller som begränsade det ljud som var godtagbart. I
stället förbjöd regleringen all offentlig kommunikation på ett offentligt
forum, vilket inte var acceptabelt. I Grace formulerade Supreme Court
tydligt den regel som kan anses vara gällande rätt vad avser tillåtna stat¬
liga begränsningar av möjligheterna att nyttja ett kategori ett-forum. De
skall vara rimliga tid, plats och beteende begränsningar som är innehålls¬
ligt neutrala och snävt utformade för att uppfylla ett tydligt statligt
intresse och därutöver lämnar flera andra kommunikationskanaler

297
öppna.

Denna test av tid, plats och beteende regleringar använde sig Supreme
Court senare av i Clarke v. Community for Creative Non-Violence,298 där
en parkmyndighets förbud att använda parken för yttrandefrihetssyften
kom att prövas. Bakgrunden var att en grupp demonstranter sökt tillstånd
för att övernatta i en park och nekats detta. Domstolen fann att det var en
rimlig begränsning att inte tillåta demonstranterna att sova över i parken
eftersom det var en neutral begränsning som befordrade ett statligt
intresse av att bevara parkerna i gott skick. Vidare konstaterades att det
fanns flera andra möjligheter att uttrycka sig, t.ex. på andra tider på dygnet

295 Se t.ex. Stevens i Cornelius v. NAACP Legal Defense and Education Fund Inc., 473
U.S. s. 835, 105 S.Ct. s. 3466 (1985), där han finner att Perry analysen inte är särskilt
behjälplig.
296461 U.S. 171, 103 S.Ct. 1702 (1983).
297 Graces. 177/s. 1707.
298 468 U.S. 288, 104 S.Ct. 3065 (1984).
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och på andra platser.299 U.S. v. Kokindam) rörde frågan om tillåtligheten
av en federal lag som förbjöd försök att erhålla bidrag (solicitation) på
postmyndighetens fastighet. Fallet gällde ett stånd med politisk litteratur
utanför ett postkontor. De som bemannande ståndet uppmanade förbipas¬
serande att köpa litteraturen eller annars bidra. Trottoaren var den enda
väg som postens kunder kunde ta för att komma in till kontoret. De till¬
talade befanns därför störa gångtrafiken och postkunderna, som kunde
uppleva deras förfrågningar om bidrag som påträngande. Supreme Court
fann, något överraskande, att trottoaren inte var ett public forum och fast¬
ställde de tilltalades domar.

Hemmets frid är ett skyddsintresse av högsta rang. Frågan om hur
detta förhåller sig till utövandet av mötes- och demonstrationsfriheten
har redan tagit upp ovan i det nämnda fallet Carey v. Brown.m Där ogil-
tigförklarade domstolen en tämligen snävt utformad ordningsreglering
med hänvisning till att den inte var innehållsligt neutral. Ett fall med lik¬
nande frågor är det modernare Frisby v. Schultz.302 En grupp abortmot¬
ståndare hade där återkommande demonstrerat utanför en läkares bostad
i strid med en bestämmelse som förbjöd alla demonstrationer framför
eller omkring bostäder.303 Supreme Court kom att upprätthålla regle¬
ringen genom att tolka in att förbudet endast avsåg riktade demonstratio¬
ner, dvs. sådana som endast avsåg en enda bostad.304 Domstolen avvi¬
sade yrkandet att reglerna gällande användandet av offentliga platser
som gator och torg, vilka lagts fast i Hague, skulle frångås såsom gamla
klichéer. Lokala ordningsregler måste dock leva upp till de krav som
Supreme Court i sin praxis kommit att uppställa för begränsningar av
mötes- och demonstrationsfriheten, dvs. de krav som anges i Perry.305
0'Connor fann att regleringen gjorde detta. Staten hade ett väsentligt
intresse att skydda, det fanns rikligt med alternativa sätt att göra sig hörd
på och regleringens utformning på var neutral med avseende på innehål¬
let samt utformad med erforderlig "snävhet".306 Det sätt som domstolen
valde att tolka den delstatliga regleringen på - att den avsåg endast

299 Notera också att Supreme Courts majoritet vägrade ta frågan om denna begränsning
verkligen behövdes under prövning. Domstolen vägrade låta rättsväsendet söka ersätta
parkmyndigheten som den som sköter landets parker eller avgöra hur mycket och i vilken
form dessa behöver skydd, s. 300/s. 3065.
300_U.S. llOS.Ct. 14(1989).
301 447 U.S. 455, 100 S.Ct. 2286 (1980).
302 487 U.S. 474, 108 S.Ct. 2495 (1988).
303 Frisby s. 476.
304 Frisby s. 483.
305 Frisby s. 480 f.
306 Frisbys. 488.
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demonstrationer utanför någons bostad - var här av avgörande bety¬
delse.3"7 Inga långtgående slutsatser om mera rörliga demonstrationer
med mindre lättidentifierade måltavlor kan dras av detta fall.308

Members of City Council of Los Angeles v. Taxpayers for Vincent309
kan illustrera Supreme Courts användning av kategori tre i Perry-analy¬
sen. Domstolen upprätthöll i detta fall en lokal ordningsregel som för¬
bjöd all affischering på stadens lyktstolpar. Majoriteten menade att lykt¬
stolpar inte kunde anses falla inom den kategori av statlig egendom som
vanligtvis eller av tradition upplåtits för yttrandefrihetsändamål. De var
därför inte att betrakta som ett offentliga forum. Begränsningen av
användningen av lyktstolpar som "anslagstavlor" var tillåten då den till¬
varatog viktiga intressen av estetisk och miljökaraktär och inte gjorde
skillnad mellan olika yttrandens innehåll.

En viss typ av privata möten kom att behandlas på samma sätt Minne¬
sota State Boardfor Community Colleges v. Knighl310. Det gällde där en

delstatlig lag som ålade skoladministrationen att hålla möten med repre¬
sentanter för lärarna för att diskutera gemensamma angelägenheter.
Lärarnas representanter skulle enligt lagen utses av de fackliga represen¬
tanter som tillhörde den fackförening som hade monopol på att föra
lärarnas talan. Konkurrerande fackföreningar menade att de utestängdes
från ett offentligt forum när de inte gavs rätt att närvara. Supreme Court
fann att de möten som hölls i enlighet med lagen inte var att betrakta som
offentliga. De gällde kommunikation mellan administrationen och lärar¬
nas fackliga representanter. Att inte endast frågor som strikt talat rörde
själva avtalsförhållandet diskuterades ändrade inte detta förhållande.
Majoriteten fann vidare att regleringen knappast kunde anses begränsa

307 Brennan var skiljaktig (tillsammans med Marshall) och i frågasatte huruvida regle¬
ringen i fråga verkligen kunde avgränsas på det sätt som majoriteten gjorde. Främst ansåg
dock Brennan att regleringen kunde ha utformats i enlighet med least restriced means-tes¬
tet och att den därför var ogiltig. Han ansåg således att regleringen förbjöd alltför mycket
som kunde ha tillåtits om man infört begräningar på tidpunkter, ljudvolym och liknande i
stället för att helt och hållet förbjuda all protestverksamhet, Frisby s. 491 ff. Notera också
Stevens skiljaktiga mening som tar sin utgångspunkt i att regleringen är alltför vid. Han
yttrande börjar: "GET WELL CHARILE - OUR TEAM NEEDS YOU. In Brooksfield,
Wisconsin, it is unlawful for a fifth grader to carry such a sign in front of a residence for
the period of time necessary to convey its friendly message to its intended audience.",
Frisby s. 496.
3<)X White var skiljaktig avseende motiveringen och anförde att han höll med om domslutet
enbart därför att han var tveksam till att använda overbreadth doktrinen i detta fall efter¬
som uppgifter i målet gav vid handen att regeln inte tillämpades fullt ut enligt sin, helt
klart allt för vida, ordalydelse, se Frisby s. 491.
309466 U.S. 789, 104 S.Ct. 2118 (1984).
310465 U.S. 271, 104 S.Ct. 1058 (1984).
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övriga fackföreningars möjligheter att kommunicera sina synpunkter till
skoladministrationen. Lagen upprätthölls.

En fråga av tämligen egenartad karaktär vad gäller offentliga platser
aktualiserades i U.S. v. Albertini,311 I detta fall hade en man 1972 dömts
för brott på en militäranläggning - han hade hällt grisblod på hemliga
dokument och i samband därmed fått en skriftlig order att inte vistas på
flygbasens område igen (a military bar letter). 1981, nära tio år senare,
kom flygbasen i fråga med en inbjudan till allmänheten om att besöka
basen under en "öppet hus"-dag. Albertini och några vänner tog tillfället
i akt och vecklade framför ett bombplan ut en banderoll med texten Car-
neval ofDeath. Albertini dömdes för brott mot det förbud han erhållit ett
decenium tidigare. I Supreme Courts domskäl kom majoriteten att lägga
stor vikt vid detta bar letter och det faktum att detta fortfarande var giltigt
samt att det ursprungligen inte tillkommit p.g.a. aktiviteter skyddade av
First Amendment. Man poängterade att Albertini inte dömts för sin
demonstration, utan för att han beträtt flygbasen i strid med ett förbud
som gällt honom personligen. Även om flygbasen för en dag skulle
kunna anses vara ett offentlig forum så kunde inte Albertini automatiskt
anta att detta gällde också honom. Han var personligt avstängd och inget
talade för att denna avstängning skulle ha upphört att gälla. Var han osäker
borde han ha kontaktat basen.312 Fallet antyder alltså att en plats kan vara
ett offentligt forum för vissa, men inte för andra!

Slutligen några fall rörande mötes- och demonstrationsfriheten på
olika särskilda typer av platser och hur dessa platser förhåller sig till ana¬
lysen i Perry. I Bethel School District No. 403 v. Fraser113 upprätthöll
Supreme Court de långtgående befogenheter som skolledningen hade att
straffa en elev för yttranden denne fällt under ett skolmöte. Yttrandena i
fråga fälldes under ett tal till till elevkåren och uppfattades av Supreme
Court som provocerande och smaklösa. Burger konstaterade att yttran¬
dena var klart upprörande och förolämpande, framförallt för tonårs¬
flickor, och "could well be seriously damaging to its less mature
audience, many of whom were only 14 years old and on the threshold of
awareness of human sexuality"314. Burger konstaterade vidare att det var
upp till skolledningen att besluta om vilka yttranden som var tillåtna
inom skolan. Stevens framhöll att det inte visats att någon av åhörarna

311 472 U.S. 675, 105 S.Ct. 2897 (1985).
312 Jfr med Flower v. U.S., 407 U.S. 197, 92 S.Ct. 1842 (1972), där en man som otillåtet
spridit flygblad på en bas erhållit ett bar letter och brutit mot detta. Supreme Court upp¬
hävde domen. Skillnaden mellan Flower och Albertini är att förbudet i första fallet erhål¬
lits under utövande av en skyddad aktivitet, medan detta ej var fallet i det senare.
3,3 478 U.S. 675, 106 S.Ct. 3159 (1986).
314 Fraser s. 683, s. 3165.

230



faktiskt blivit upprörd av talet, snarare talade det faktum att Fraser senare
valdes till examenstalare för motsatsen. Fraser torde enligt Stevens för
övrigt ha varit i en bättre sits att bedöma sina åhörare än "a group of judges
who are at least two generations and 3000 miles away from the scene of
the crime."315 Slutsatsen torde vara att inom skolan är det tillåtet att vidta
mer långtgående begränsningar av yttrande- och mötesfrihet än vad som
annars vore fallet.

I Board ofAirport Commissioners of City of Los Angeles v. Jews for
Jesus Inc.316 var det fråga om en flygplatsterminal var att betrakta som ett
offentligt forum. Flygplatsledningen hade antagit en regel som uttryck¬
ligen förbjöd alla First Amendment-aktiviteter inom terminalområdet.317
En enig Supreme Court ogiltigförklarade bestämmelsen och sade att
även om flygplatsledningen hade rätt i hävdandet att terminalen inte var
ett traditionellt offentligt forum så var bestämmelsen otvivelaktigt alltför
vid, overbroad. Fortsättningen på detta fall kom i International Society
for Krishna Consciousness, Inc., v. Lee?n Fallet gällde ett förbud för
distribution av litteratur och sökande av kontanta bidrag vid flygplats¬
erna kring New York. Klaganden ansåg förbudet stå i strid med First
Amendment. Supreme Court kom här att fälla ett avgörande som lämnar
visst tvivel om Pern-analysens status och i vart fall visar på en del av

problemen med denna. Domstolen kom att behandla fallet i två delar. Del
ett avsåg förbudet att söka kontanta bidrag från de som besökte termina¬
lerna. Del två avsåg förbudet att distribuera litteratur.319 Domstolen kom
att anse att flygplatser var nonpublic forums (kategori tre i Perry) och
godkände därför förbudet att söka bidrag av besökare. Däremot under¬
kändes förbudet att distribuera litteratur.320

Det riktigt intressanta med ISKCON är behandlingen av frågan om
flygplatsterminaler utgör offentliga platser. Majoriteten, i Chief Justice
Rehnquists domskäl, fann här med stöd i Hague att flygplatsterminaler
inte var en plats som traditionellt (time out ofmind) använts för opinions-

315 Fraser s. 692, s. 3169.
316482 U.S. 569, 107 S.Ct. 2568 (1987).
117

Regleringen löd bl.a.: "[...] the Central Area of Los Angeles International Airport is not
open for First Amendment activiies by any individual and/or entity;", Jews for Jesus,
s. 570.
318 Allmänt kallat ISKCON. Fallet består egentligen av tre fall; 112 S.Ct. 2701 (ISKCON
I), 112 S.Ct. 2709 (ISKCON II), 112 S.Ct. 2711 (ISKCON III) (1992). De behandlas här
alla i ett sammanhang och, något oegentligt, som ett enda fall.
319 Ti 11 fallets komplexitet hör att olika majoriteter samlades i dessa olika frågor.
320 Röstsiffrorna i de olika frågorna var; 5 mot 4 för att anse flygplatsen vara ett "nonpublic
forum", dvs. kategori tre i Perry. 6 mot 3 för att upprätthålla förbudet mot bidragssökande
och 5 mot 4 för att slå ned på förbudet mot distribution av litteratur.
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bildning eller sammankomster. Flygplatser var en alltför ny företeelse för
att ha uppnått traditionell status som public forum.321 Minoriteten avvi¬
sade dessa argument såsom alltför statiska och inflexibla. De menade att
skyddet av First Amendments rättigheter "are not to be left behind in the
city streets that are no longer the only focus of our community life".322
Minoriteten avvisade Rehnquist historiska flört med Hague såsom alltför
kategorisk och orealistisk och erbjöd i stället ett annat test för om statlig
egendom utgör ett public forum. Kennedy menade att avgörandet om en
plats är ett offentligt forum måste ta sin utgångspunkt i platsens faktiska
utseende och användning. Om opionsbildning är förenlig med platsens
andra användningsområden är den en offenlig plats. Man kan också söka
ledning i om platsen företräder likheter med de platser som av tradition
använts för offentlig diskussion.323

Överhuvudtaget kan i frågasättas om inte Rehnquist övertolkat Hague
när han talar om gator och torg som platser vars syfte är att ge möjlighet
till opinionsbildning. I Hague talas bara om att dessa platser av tradition
varit öppna för möjligheten att bilda opinion, inte att detta skulle ha varit
deras syfte, något som det uppenbart inte är. Sammanfattningsvis kan
konstateras att ISKCON innebär ett kraftigt begränsande av public forum
läran i Perry.324 Bara platser som länge använts i kommunikativt syfte

m ISKCON s. 2706.
ni ISKCON s. 2715, 2717 f.
323 ISKCON s. 2717 f. "In my view, the inquiry must be an objective one, based on the
actual, physical caracteristics and uses of the property. [...] If the objective, physical char-
acteristics of the property at issue and the actual public access and uses which have been
permitted by the government indicate that expressive activity would be appropriate and
compatible with those uses, the property is a public forum. The most important considera-
tions in this analysis are whether the property shares physical similarities with more tradi-
tional public forums, whether the government has permitted or acquiesced in broad public
access to the property, and whether expressive activity would tend to interfere in a signifi-
cant way with the uses to which the government has as a factual matter dedicated the pro¬
perty."
324 Det andra uppseendeväckande med ISKCON för yttrandefrihetens del är Justice 0'Con-
nors yttrande, där hon, trots att hon anser flygplatsterminaler vara nonpublic forums, är
den avgörande rösten för att slå ned på förbudet mot litteraturdistribution. Detta gör
0'Connor genom att säga att detta förbud inte lever upp till den rimlighetsstandard (reaso-
nableness) som reglering av yttranden på nonpublic forums måste möta. Vanligen innebär
denna standard endast ett krav på att regleringen är "consistent with the [government's]
legitimate interest in preserv[ing] the property [...] for the use to which it was lawfully
dedicated." (Perry s. 50) Ett krav som inte brukar uppfattas annat än som en ren formali¬
tet. Justice 0'Connor skärper dock detta krav och ger det ett materiellt innehåll där statens
åsikt inte självklart accepteras. "Here, the Port Authority has provided no independent
reason for prohibiting leafletting [...]. Because I cannot see how peaceful pamphletteering
is incompatible with the multipurpose environment of the Port Authority airports, I cannot
accept that a total ban on that activity is reasonable without an explanation as to why such a
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kan räkna med att innefattas; gator och torg är nog de enda platser som
säkert omfattas av denna kategori. I kategori två av Perry är man bero¬
ende av att platsen öppnats för offentlig kommunikation, om så skett
accepteras regleringar av tid. plats och beteende så länge de inte tar sikte
på innehållet i det som yttras. Platser som omfattas av kategori tre står
helt utanför First Amendments skydd.

4.7.4 Opinionsbildning på privat egendom
Det kan också uppstå konflikter mellan privata markägare och den som
önskar nyttja marken i opinionsbildande syfte. 1 USA fanns tidigare hela
städer uppbyggda kring en eller några industrier, s.k. company towns.
Marken ägdes i dessa fall helt av privaträttsliga subjekt och i städerna
bodde industriarbetarna. I företagsstäderna fanns tillgång till det vanliga
utbudet av service i form av affärer m.m. som "vanliga" städer hade. I
Marsh v. Alabama325 hade en person som delade ut flygblad beordrats
lämna en sådan stad. Om en sådan order ansågs rättsenlig kunde perso¬
nen i fråga dömas för olaga intrång (trespass) om hon inte efterkom den.
Det var otvistigt att om det varit en vanlig stad och den som gett ordern
varit anställd av staten så hade detta utgjort ett brott mot First Amend-
ment. Hur påverkades de konstitutionella rättigheterna av att utövaren av
yttrandefriheten befann sig på privat mark? Supreme Court, i Blacks
domskäl, fann att staden - och då särskilt de delar som var affärscentrum
- till sin funktion liknade en vanlig stad. First Amendments skydd måste
därför gälla för aktiviteter som pågick där. Den centrala delen av staden
hade snarast funktionen av ett allmänt forum, även om den var i privat
ägo.326

Supreme Court kom att vidareutveckla sin analys av funktionen hos
privatägda områden i Amalgamated Food Employees Union v. Logan
Valley Plaza?21 Fallet rörde några fackföreningsmedlemmar som ville
demonstrera utanför en affär i ett shoppingcenter men förvägrats detta.
Supreme Court fann att centret funktionellt sett var likvärdigt med det

restriction "preservfes] the property" for the several uses to which it has been put.",
ISKCON, 120 L Ed 2d, s. 559. Myndigheten hade i detta fall hävdat att flygplatstermina-
lens syfte var att transportera människor och att det var mot bakgrund av detta syfte som
"reasonableness" standarden var att bedöma. Justice 0'Connor framhöll att terminalerna
de facto användes för många olika syften och att det var mot den bakgrunden bedöm¬
ningen skulle ske.
325 326 U.S. 501, 66 S.Ct. 276 (1946).
326 Marsh s. 507 ff./s. 278 ff.
327 391 U.S. 308, 88 S.Ct. 1601 (1968).
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område man undersökt i Marsh och att First Amendment därför var till-

lämpligt. Demonstranterna kunde inte vägras tillgång till shoppingcentret
enbart för att detta var privat egendom/2* Strax därefter svängde dock
pendeln och i Lloyd Corp. Ltd. v. Tanner329 kom Supreme Courts majori¬
tet, i ett fem mot fyra beslut, fram till att en grupp anti-krigsdemonstran-
ter inte hade rätt att demonstrera och dela ut flygblad inne i ett privatägt
shoppingcenter. I Powells domskäl fäste domstolen vikt vid att man i
Logan uttalat att en avgörande faktor där varit att den fackliga striden
och demonstrationen som hade med denna att göra var riktad mot någon
som bedrev sin verksamhet i shoppingcentret. Eftersom en sådan riktad
kommunikation varit omöjlig att uppnå utan att få inträde till shopping¬
centret (närmaste allmänna gata var belägen ca 200 m därifrån) fann
Supreme Court i Logan att demonstrationen måste tillåtas.330

Powell räknande sedan upp fyra argument för varför lösningen i detta
fall måste bli en annan än i Logan. Det förelåg för det första inte någon
allmän inbjudan till allmänheten att företa sig vad den önskar inne i cen¬
tret utan endast en inbjudan att komma in och handla. De klagande i
Logan hade vidare inte kunnat få fram sitt budskap utan att få tillgång till
centrets lokaler, medan det i Tanner fanns flera alternativa platser och
sätt att kommunicera på. Domstolen hade dessutom aldrig tidigare ansett
att en inkräktare eller oinbjuden gäst hade rätt att utöva sin yttrandefrihet
på privat egendom som används på ett icke-diskrminernande sätt för
egna syften. Slutligen fastslogs att Marsh inte kan anses lägga hinder i
vägen för denna tolkning eftersom det fallet rätt uppfattat rörde en stad
vars alla funktioner sköttes av företag, inte bara de funktioner som har att
göra med allmän ordning e t c. Av dessa skäl kunde inte äganderätten
vika för yttrandefriheten.331 I Tanner frångick Supreme Court sin funk-

328 Logan s. 319 f./s. 1609.
329407 U.S. 551, 92 S.Ct. 2219 (1972). Lloyd var ägare till ett tämligen stort komplex av
affärer, ca 60 st., och inne i denna byggnad fanns förutom detta också små trädgårdar, en
samlingssal och en skridskobana. Allmänheten hade tillgång till affärskomplexet i princip
dygnet runt. Flera olika organisationer, bl.a. Frälsningsarmén och en veteranförening hade
av ägaren erhållit tillstånd att bedriva verksamhet i lokalerna. 1 valtider tilläts likaledes
representanter för partierna att hålla sammankomster i samlingssalen, men i övrigt var
politisk verksamhet förbjuden. Även all distribution av flygblad var förbjuden, Tanner
s. 553 ff./s. 2221 f.
330 Logan s. 320 f./s. 1609 f.
131 Tanner s. 564 ff./s. 2226 ff. Powell framhöll bl.a. att "It would be an unwarrented

infringement of property rights to require them to yield to the exercise of First Amend¬
ment rights under circumstances where adequate alternative avenues of communication
exist. Such an accommodation would diminish property rights without significantly
enhancing the asserted right of free speech." Tanner s. 567/s. 2228. Minoriteten (Marshall,
Brennan, Douglas och Stewart) fäste mycket större vikt vid att Lloyds köpcentrum till sin
funktion var en integrerad del av stadens centrum, att dess ordningsvakter av staden erhållit
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tionella analys från Marsh och Logan till förmån för ett balanserande test
av yttrandefrihet mot äganderätt, där den senare triumferade.

1 Hudgens v National Lahor Relations Board332 tog Supreme Court
steget fullt ut och fråntog Logan dess prejudikatvärde. Majoriteten fann
att ett vanligt köpcentrum inte hade några offentliga eller allmänna funk¬
tioner utöver de som implicerades av verksamheten i sig. Yttrandefrihe¬
ten i First Amendment kunde därför inte sägas inskränkas av ägare som
reglerar yttranden på sin egendom. Själva äganderätten innebar bl.a. en
rätt att ha ett bestämmande inflytande över egendomens nyttjande i
sådana frågor. Man bör dock notera att denna tolkning av förhållandet
mellan privat ägande och yttrandefrihet i relation till den federala konsti¬
tutionen inte utesluter att delstatliga konstitutioner kan vara mer omfat¬
tande eller balansera dessa intressen annorlunda. I PruneYard Shopping
Centre v. Robins var denna fråga uppe och staten Californias konstitution
befanns skydda distribuerandet av flygblad m.m. inom ett privatägt köp-
centrum.

Sammanfattningsvis kan konstareras att First Amendment ger ett
dåligt skydd för opinionsbildning på privatägd mark. Endast i fall då ett
strikt upprätthållande av äganderätten skulle omöjligggöra ett effektivt
utnyttjande av First Amendments rättigheter kan den förra vika.

polisiära befogenheter och att centret de facto, p.g.a. sin storlek och di versifierade verk¬
samhet, liknade Marsh mycket mer än vad Logan gjorde. Marshall, som författade den
skiljaktiga meningen, underkände Powells försök att särskilja Logan och Lloyd med hjälp
av att det i förra fallet handlade om riktad opinionsbildning medan det i det andra fallet var
fråga om allmän sådan. Marshall påtalade bl.a. att det för många människor inte finns möj¬
lighet att nyttja de kanaler för kommunikation som modern media erbjuder och det enda
sättet dessa (de facto flertalet) människor kan nå ut med sina budskap är att demonstrera,
dela ut flygblad eller via andra liknande, billiga sätt kommunicera med allmänheten. Om
då större delen av de avsedda mottagarna av dessa budskap befinner sig på en plats där de
inte kan nås, t.ex. i ett privatägt köpcentrum, så blir deras försök att yttra sig ineffektiva.
De har därför ett stort intresse av att kunna yttra sig just där mottagarna, publiken finns, se
Tanner s. 570 ff./s. 2229 ff.
332 424 U.S. 507, 96 S.Ct. 1029 (1976).
333447 u.S. 74, 100 S.Ct. 2035 (1980). Frågan var, för Supreme Courts del, om den del¬
statliga regleringen av yttrandefriheten och rätten att utöva denna på privat egendom, vilken
i sig gav ett bättre skydd än den federala, var förenlig med konstitutionens regler om ägande¬
rättsskydd. Hade delstaten de facto berövat ägaren kontrollen över sin egendom? Supreme
Court svarade nej på denna fråga (s. 84 f.).
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4.8 Sammanfattning
Detta kapitel har framställt skyddet enligt First Amendment på följande
sätt. Först avgör Supreme Court frågan om ett beteende överhuvudtaget
är ett yttrande (expression). Här är fråga om klassa ett beteende som
antingen ett rent yttrande {jmre speech), som ett yttrande och en handling
(speech plus conduct) eller som en handling som visserligen innefattar
ett yttrande men som ändock står utanför First Amendments skydd. Frå¬
gan om s.k. symboliska handlingars skydd har behandlats och sådana
handlingar har kunnat konstateras ha skydd, men kunna begränsas enligt
det s.k. 0'Brien-testet. Regleringen av ett visst beteende måste 1) befor¬
dra ett viktigt statligt/allmänt intresse. Detta intresse måste vara 2) utan
anknytning till undertryckandet av åsikter. Begränsningarna som regle¬
ringen i fråga medför för yttrandefriheten måste 3) stå proportion till det
man uppnår med regleringen i fråga. Uppfylls dessa krav är begräns¬
ningar av symboliska handlingar godtagbara.

En annan fråga som kan uppstå är om yttrandet faller inom någon av
de kategorier av yttranden som ansetts stå utanför First Amendments
skydd. Är det fråga om kommersiella yttranden, förtal eller obsceniteter
har yttrandena sämre skydd och staten kan lättare reglera utövandet av
yttrande- och mötesfriheten. Faller yttrandet inte inom någon av dessa
kategorier kan en begränsande reglering ändå vara acceptabel. Denna
bedömning sker vanligen enligt olika standarder. Så kallad strikt gransk¬
ning (strict scrutiny) används främst avseende innehållsrelaterad regle¬
ring. Mellanhård granskning (intermediate scrutiny) tillämpas främst på
innehållsligt neutral reglering, särskilt gällande tid, plats och beteende
vid utövandet av rättigheten.

Begränsningar av mötes- och demonstrationsfriheten prövas vanligen
enligt läran om klar och påtaglig fara (clear and present danger). Enligt
denna krävs det att den fara som regleringen vill komma åt är tydligt
urskiljbar och nära förestående för att begränsningen skall vara konstitu¬
tionellt godtagbar. Denna standard ger utövandet av mötes- och demon¬
strationsfriheten ett starkt skydd mot såväl ingrepp p.g.a. det som sägs
vid möten som ingrepp p.g.a. omgivningens reaktioner.

Den mindre krävande granskningsstandarden prövar om staten har ett
starkt intresse av att reglera beteendet i fråga, om detta intresse saknar
anknytning till innehållet i det yttrade samt om det finns alternativa sätt
att nå samma resultat utan motsvarande rättighetsbegränsning. Vanligen
kallas denna typ av reglering för tid, plats och beteende- regler. Regler
som t.ex. begränsar möjligheterna att demonstrera utanför skolor under
skoltid eller att spela hög musik på kvällstid godtas av Supreme Court
som acceptabla begränsningar av tid, plats och beteende.
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När det gäller mötes- och demonstrationsfriheten tillkommer ytterli¬
gare en bedömning, nämligen frågan vilka platser som skall anses vara
offentliga forum för utövandet av First Amendments friheter, s.k. public
forums. De s.k. offentliga platserna {public forums) omfattar platser som
av tradition använts för opinionsbildning, dvs. gator och torg. Yttranden
på ett offentligt fora skall normalt skyddas av den strängaste gransk¬
ningen och begränsningar har därför svårt att klara domstolens gransk¬
ning. Betydligt mer tillåtande har Supreme Court varit visavi regleringar
av möten och demonstrationer på s.k. halv-offentliga fora {semi-public
forums). Där skyddas yttrandena av mellannivån av granskning och
många typer av allmänna intressen kan övertrumfa mötes- och demon¬
strationsfriheten. På helt privaträttsliga ägor (nonpublic forums) har man
i praktiken inget skydd av First Amendment.

Sammantaget får nog ända sägas att yttrande-, mötes- och demonstra¬
tionsfriheten har ett starkt skydd i USA. Supreme Court har konsekvent
varit avvisande mot begränsningar av yttranden p.g.a. deras innehåll.
Även det provocerande och det chockerande har i slutänden befunnits
vara skyddsvärt. Man har vidare haft en generös syn på vad som är ett
yttrande, vilket medfört att många handlingar och beteenden kommit
under konstitutionellt skydd. Domstolen har accepterat olika tillstånds¬
förfaranden, bara de utformats för att undvika godtycke och inte tagit
hänsyn till innehållet i det yttrade. Supreme Court har t.o.m. undvikit att
straffa de som ej sökt tillstånd om tillståndsregleringen varit av den
karaktären att den redan i sin ordalydelse var grundlagsstridig. Däremot
har man när det gäller konstitutionellt tvivelaktig rättstillämpning sagt att
dylikt trots inte kan undgå straff. Man kan också konstatera att Supreme
Court kraftfullt avvisat regleringar som sökt frånta medborgarna möjlig¬
heten att yttra sig anonymt.
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5 Grundlagstolkning i förarbeten,
doktrin och praxis

5.1 Inledning
1 detta kapitel behandlas frågan om hur grundlag tolkats i förarbeten,
doktrin och praxis. Kapitlet är en inledning till de kapitel som senare
skall behandla RF:s opinionsfriheter i materiellt hänseende. Kapitlet följs
av ett kapitel som mer teoretiskt söker finna en grund för tolkning av just
opinionsfriheterna och utgör därmed också fond för detta.

Grundlagstolkning under 1809 års RF berörs inledningsvis för att ge
en bakgrund till dagens diskussion om konstitutionell tolkning. Därefter
följer en redogörelse av vad som sagts i förarbetena till RF om hur
grundlag bör tolkas. Uppfattningar i doktrinen presenteras sedan i en
något komprimerad form. Till sist redogörs för uttalanden av Högsta
Domstolen och Regeringsrätten samt JO i frågor som rör grundlagstolk¬
ning. Avgränsningarna i detta sista avsnitt behandlas närmare i dess
inledning.

5.2 Historisk tillbakablick - 1809 års RF 84 §
Detta avsnitt skall mycket kortfattat återge synen på tolkningen av 1809
års regeringsform. Ingen fullständig bild har eftersträvats, utan jag har
nöjt mig med att söka visa på vissa huvuddrag. Enligt 84 §' 1809 års RF
(GRF) var det legalt bestämt hur tolkningen skulle ske:

"Grundlagarna skola efter deras ordalydelse i varje särskilt fall tillämpas"

Meningarna om detta stadgandes innebörd var delade inom äldre doktrin.
Det kan t.o.m. hävdas att inget stadgande i svensk lag tolkats på så
många olika sätt.2 De olika uppfattningarna i äldre doktrin kan enligt

1 Innan omredigeringen 1865-66 var stadgandet 83 § p. 2 och löd "Efter deras ordalydelse
skola de i hwarje serskildt fall tillämpas".
2 Westerberg, RF § 84 s. 16, Malmgren/Petrén/Sundberg, Sveriges grundlagar s. 107.
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Westerberg grovt indelas i tre kategorier.3 De som ansåg att stadgandet
gällde tolkningen av grundlag (l).4 De som ansåg att stadgandet inte
gällde tolkning utan var riktat mot godtycke i rättstillämpningen (2).5 De
som ansåg att stadgandet inte avsåg tolkningen utan endast riktade sig
mot obehöriga s.k. grundlagsförklaringar (3).6 Vad meningsskiljaktig-
heterna till viss del handlade om var om ordet "tillämpas" i GRF § 84
verkligen omfattade också tolkningen av grundlag eller ej. Omfattades
inte "tolkning" i begreppet "tillämpning" kunde stadgandet heller inte
avse det förra. Generellt kan sägas att de två senare grupperna synes ha
iakttagit ett friare förhållningssätt till grundlagstolkning än de som utgått
från att § 84 GRF faktiskt avsett tolkningsfrågor.7 Detta är knappast för¬
vånande. Anser man att grundlagsstadgandet inte berör tolkningsfrågor
är man också obunden och fri att förhålla sig på det sätt man anser för¬
svarligt visavi grundlagens bud. Anser man att tolkning och tillämpning
är förenade blir bestämmelsens avfattning en uppmaning att också i tolk¬
ningsfrågor hålla sig till ordalydelsen.

Bland de som ansåg att RF § 84 handlade om såväl tolkning som till-
lämpning fanns ytterligare olika meningar om stadgandets rätta innebörd.
Vissa ansåg att stadgandet uppfordrade en strikt bokstavstolkning. Andra
framhöll att innebörden var att en objektiv lagtolkning låg i linje med
stadgandet och ytterligare andra att även hänsyn till lagstiftarviljan var
förenlig med § 84 GRF:s lydelse. Hela det spektrum av olika tolknings¬
möjligheter som kan tänkas var alltså representerad inom denna grupp.
Sammantaget med den friare hållning som de andra grupperna intog kan
man bara konstatera att bilden var utomordentligt splittrad vad gäller
synen på grundlagstolkning.

Även om det är en fragmentarisk bild som framträder finns vissa
gemensamma hållpunkter. Dessa kan vara till nytta för att ge perspektiv
på dagens problem kring tolkningen av grundlag. Ett flertal av de som
yttrat sig i äldre doktrin har återkommit till att grundlag skall tolkas som
vanlig lag.8 Det framkommer även att man tog hänsyn till lagstiftarens

1

Westerberg s. 16 ff.
41 denna grupp ingår enligt Westerberg (s. 17 ff.) bl.a. Malmgren, Naumann, Reuterskiöld
och Sundberg.
51 denna grupp ingår enligt Westerberg (s. 21 f.) bl.a. Kaijser och Lundstedt.
6 Till denna grupp kan räknas Westerståhl och Vidhög, se Westerberg, s. 23.
7 Se Westerberg, s. 21 ff.
8 Se t.ex. Fahlbeck/Sundberg, Sveriges grundlagar s. 86. De framhåller att grundlag skall
tolkas som vanlig lag, med hänsyn till lagstiftarens motiv och de intressen som regleringen
tillgodoser. Malmgren/Petrén/Sundberg, Sveriges grundlagar s. 108 avvisar den teleolo-
giska metoden som lämplig för grundlagstolkning. Udden i detta uttalande synes närmast
riktad mot Ekelöfs teleologiska metod och inte mot ändamålshänsyn i sig.
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motiv och de allmänna intressen som regleringen tillgodosåg.9 Det
väsentliga med dessa gemensamma drag torde vara att samma synpunk¬
ter dyker upp även i den moderna doktrinen.

5.3 RF:s förarbeten
1 detta avsnitt skall kortfattat återges de uttalanden som lagmotiven inne¬
håller om hur tolkningen av grundlag skall ske. Författningsutredningen
(SOU 1963:17) och Grundlagberedningen (SOU 1972:15) framhöll att
grundlag skall tolkas enligt samma principer som gäller för vanlig lag.10
Den förstnämnda utredningens ställningstagande kan vara värt att citera:

Ehuru hänvisningar till RF 84 § naturligt nog inte sällan förekommit i
debatten om tolkningen av skilda grundlagsbestämmelser både under äldre
och senare tid, synes det mycket ovisst om 84 § haft någon faktisk betydelse
för grundlagstillämpningen. Stadgandet har tolkats på olika sätt och dess
vanliga roll har varit att åberopas som ett ytterligare belägg för att den tolk¬
ning, som man av andra skäl förordat, är den rätta.

Givetvis förutsättes att grundlag, liksom annan lag, skall noggrant iaktta¬
gas och följas. Någon särskild regel för grundlags tolkning synes man varken
kunna eller böra uppställa; det naturliga är att grundlag tolkas enligt samma
principer som gäller för lagtolkning i allmänhet."

Det är tämligen betecknande för de senare förarbetsuttalandena i denna
fråga att de mycket nära ansluter till Författningsutredningens (FU) for¬
mulering. Denna kan därför sägas ha fastslagit nuvarande ordning. Det
FU talar om är inte huruvida konstitutionell tolkning skall leda till t.ex.
restriktiv tolkning av grundlag eller något annat resultat, utan att den
godtagbara vägen till tolkningsresultaten går via de lagtolkningsmetoder
som allmänt accepterats.

I förarbetena till reformen av RF 1979 anges en del ytterligare syn¬
punkter på grundlagstolkning. Det gäller situationer där två grundlags-
stadganden samtidigt är tillämpliga eller där de tycks motsäga varandra. 1
det första fallet uttalar man att endast ett grundlagsstadgande skall tilläm¬
pas i varje enskilt fall. Man bör därvidlag välja det som är mest "kvalifi¬
cerat".12 Det synes alltså röra sig om en lex specialis-princip, där den
regel som är mest tillämplig används. Ett system av "summering" av

9 Se föregående not samt Westerberg, s. 109 f. och 132 f.
10SOU 1963:17 s. 513, SOU 1972:15 s. 319.
"SOU 1963:17 s. 513.
12 Prop. 1978/79:195 s. 78.
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reglerna, liknande det tyska systemet kallat "praktisk konkordens"'\
avvisas. I fall där grundlagregler synes strida mot varandra framhålls att
sådana konflikter om möjligt skall undvikas.14 Ett särdrag i utformningen
av RF 2 kap. är att alla intressen inte erhållit grundlagsskydd. I denna del
skiljer sig RF från den tyska Grundgesetz och den amerikanska konstitu¬
tionen. 1 dessa system förutsätts mer explicit en avvägning mellan kolli¬
derande rättigheter.15 Följden av det svenska synsättet är att då lagstift¬
ning i motsatt riktning saknas väger de grundlagsskyddade rättigheterna
automatiskt över. Avvägningen mellan olika intressen skall, enligt moti¬
ven, i första hand göras av lagstiftaren och inte av domstolarna.16

5.4 Grundlagskommentarerna
I Petréns och Ragnemalms kommentar till grundlagarna står inte mycket
explicit om grundlagstolkning. För att kunna uttala sig om författarnas
ställningstagande i denna fråga måste hela verket analyseras utifrån tolk¬
ningssynpunkt. Som helhet kan kanske sägas att tolkningen av fri- och
rättigheterna i RF:s andra kapitel företagits enligt "vanlig" lagtolknings¬
metod, möjligen med en större frikostighet till fördel för den enskilde än
vad som torde vara "gängse". Exempel på detta är det som sägs om de
negativa opinionsfriheterna i RF 2:2, angående begreppet "tvång" och
angående rörelsefriheten i RF 2:8.17

Sammantaget kan kanske sägas att Petrén/Ragnemalm förespråkar en
något frikostigare lagtolkning än "normalt" vid uttolkandet av de med¬
borgerliga fri- och rättigheterna.18 Emellertid är denna bild inte entydig.
Petrén/Ragnemalm menar nämligen, i samband med redogörelsen för RF
2:12 andra stycket, också att tolkningen av detta grundlagsbud måste ske
efter de värderingar som gällde då regeln antogs, inte de som gäller när
prövningen sker. Har en regel ansetts godtagbar eller nödvändig vid sin
tillkomst kan den inte bli grundlagsstridig för att attityder och opinion
svängt över tid.16 Här förespråkar de en tolkningsmetod som är utpräglat
tillbakablickande.20

13 Se avsnitt 2.6.5 och 2.7.3.
14 Prop. 1978/79:195 s. 78 f.
15 Se avsnitten 2.6 och 2.7.
16 Prop. 1978/79:195 s. 78.
17 Petrén/Ragnemalm, Sveriges grundlagar s. 49 respektive 59.
18 Se också s. 41 för den tämligen vidsträckta tolkningen av det allmänna som framförs
och s. 43 för den vida omfattningen av begreppet yttrande.
19 Petrén/Ragnemalm, Sveriges Grundlagar s. 71.
20 Här kan likheter dras till orginalister i USA och de som talar om en statisk författning
inom tysk doktrin, se avsnitten om grundlagstolkning 2.6 och 2.7.
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Holmberg och Stjernqvist ansluter i sin kommentar till grundlagarna
nära till det som sagts i förarbetena om grundlagstolkning. Sedan gör de
en genomgång av RF:s kapitel och rekommenderar olika tolkningsför¬
faranden beroende på de olika ämnen som berörs. Reglerna om val till
och inom riksdagen bör enligt författarna tolkas enligt sin ordalydelse så
långt det går. Reglerna om riksdagens kompetens som lagstiftare bör inte
tolkas strikt, i vart fall inte i de fall där de inte uppställts för att bereda
enskilda intressen eller den kommunala självstyrelsen skydd.21 Här
rekommenderar författarna att RF:s regler tolkas mer från ändamålssyn¬
punkt. De framhåller vidare att reglerna i RF 2 kap. till skydd för de
medborgerliga fri- och rättigheterna måste tolkas generöst till förmån för
den enskilde.22 Man bör därför använda möjligheterna att göra inskränk¬
ningar i dessa rättigheter med försiktighet, något som också gäller reg¬
lerna om skydd för den kommunala självstyrelsen.

Holmberg/Stjernqvist tar vidare fasta på ett uttalande i en departe¬
mentspromemoria om "Handlingssekretess och tystnadsplikt" där det
sägs att det strider mot RF 2:12 och 2:13 att ge regler om tystnadsplikt en
vidsträckt eller svepande avfattning endast för att göra regeln lätt att till-
lämpa eller för att garantera att okunnighet om regelverket inte medför
att uppgifter röjs.23 I denna del tycks författarna således förespråka att
lagregler på de områden som skyddas av grundlagen utformas så precist
och konkret som möjligt. Slutligen berör författarna ett uttalande av lag¬
rådet. Lagrådet fastslår där att en strikt tolkning av lagtexten är av störst
betydelse när det gäller de absoluta rättigheterna och den normgivnings-
makt som regeringen själv kan utöva enligt grundlag. En extensiv tolk¬
ning är enligt lagrådet därför möjlig på området för delegation av norm-
givningsmakt till regeringen. Lagrådet fäster här uppmärksamhet vid att
det vid RF:s tillkomst otvivelaktligen var så att syftet var att de delega¬
tionsmöjligheter som fanns enligt 1809 års regeringsform skulle kvarstå.
Slutligen påminner lagrådet om att konstitutionell praxis redan godkänt
dylik extensiv tillämpning av delegationsbestämmelserna, varför förfa¬
randet måste kunna godtas.24 Holmberg/Stjernqvist påpekar att lagrådets
yttrande är intressant men kommenterar det inte vidare.

21 Holmberg/Stjernqvist, Grundlagarna s. 20.
22 Holmberg/Stjernquist s. 20 f.
23 Ds Ju 1977:11 /del 1 s. 112 f.
24 Prop. 1977/78:75, s. 144 f.
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5.5 Övrig modern doktrin

5.5.1 Moderna uttalanden om grundlagstolkning
Strömberg har företrädesvis uttalat sig om tolkningen av reglerna i RF
8 kap. om normgivningmakten.27 Han synes där förespråka vad han kal¬
lar strikt tolkning efter ordalagen. En sådan tolkning medför visserligen
vissa besvärligheter i tillämpningen men bidrar å andra sidan till att ge
impulser att ändra bristfällig lagstiftning. Att godta den diskrepans som
uppstår mellan grundlag och lägre normer genom att tolka grundlag
överslätande, "pragmatiskt", har enligt Strömberg flera olägenheter Det
konserverar för det första ett otillfredsställande rättsläge. För det andra
bör domstolarnas roll vara att bidra till den repsekt för grundlagen som är
en förutsättning för samhällelig stabilitet. En följd av Strömbergs resone¬
mang tycks vara att domstolarna för att fylla denna roll måste ta ansvar
för att peka på bristfälligheter och grundlagsstridiga förhållanden.26 Lag¬
prövning torde således utgöra ett naturligt inslag i domstolarnas verk¬
samhet. Strömberg tycks dock ibland vara kritisk till alltför formalistisk
tolkning som bortser från faktiska förhållanden.27

Strömberg intar i vissa tolkningsfrågor en generös hållning visavi lag¬
stiftaren. Han menar t.ex. att lagar som till sin ordalydelse strider mot
grundlagen kan tillämpas snävare och därigenom "räddas" från konstitu¬
tionella invändningar. I andra fall intar han en restriktivare hållning och
kräver att innehållet i rättighetsbegränsningar klart framgår av lagtex¬
ten.28

Strömholm har uttalat att RF, liksom varje annan författning, måste tol¬
kas i enlighet med den rättskälleuppfattning som är förhärskande för lag¬
tolkning i allmänhet. Strömholm drar härav den praktiska slutsatsen att
även i fråga om konstitutionella stadganden måste analogisk rättstillämp¬
ning kunna aktualiseras om förutsättningarna för en sådan i övrigt är
uppfyllda.29

Wennergren intar i grundlagstolkningsfrågor en intressant och nyanse¬
rad hållning. Han använder konkret alla de argument som förekommer
inom vanlig lagtolkning såsom förarbeten, ordalydelse, systematik och

25 Strömberg, Normgivningsmakten s. 211 ff.
26 Strömberg, Normgivningsmakten s. 214.
27 Strömberg Normprövning i nyare rättspraxis, FT 1988 s. 121 (t.ex. s. 125).
28 Strömberg, Förbud mot politiska uniformer och rasistiska symboler, FT 1997 s. 3 och 5 f.
29 Strömholm, Förslaget om s.k. löntagarfonden rättslig belysning, SvJT 1976 s. 460.

243



ändamål.30 I vissa fall godtar han, då det enligt ordalydelsen inte är klart
vad som menas, en extensiv tolkning.31 Av begriplighets- oeh förutsebar-
hetsskäl menar han dock att en extensiv tolkning i strid med ordalydelsen
inte kan godtas, ens om den är till den enskildes fördel.32

Angående grundlagstolkning påpekar Wittrock att det föreligger en
skillnad mellan tolkningen av grundlag och vanlig lag. Denna skillnad är
att (1) statsrätten tydliggör rättssystemets hierarkiska karaktär klarare än
vad fallet är inom andra områden, att (2) statsrätten behandlar den högsta
av de hierarkiskt ordnade normnivåerna, en normnivå som verkar bin¬
dande för övriga rättsområden samt att (3) statsrätten har ett betydligt
närmare förhållande till det praktiska statslivet. Med det sistnämnda
avses det interaktiva förhållandet mellan statsrätt och politik (främst s.k.
konstitutionell praxis) som ibland kan modifiera statsrätten.33 Wittrock
anför att vid tolkningen av grundläggande fri- och rättigheter skall sär¬
skild hänsyn tas till de enskildas intressen. Grundlagsreglerna skall tol¬
kas extensivt,34 När det gäller normgivningsmakten framhåller han att en
grundlagsregel om makt att besluta om föreskrifter om ingrepp i enskil¬
das rättsförhållanden skall tolkas restriktivt.35 Vidare anser han att den i
RF 11:14 uttrycka grundsatsen om riksdagens företräde vid tillämp¬
ningen av grundlag även skall gälla för tolkningen.36 Detsamma bör dock
enligt Wittrock inte vara fallet vid tolkningen av regeringens normgiv-

37
ning.

Marcusson har undersökt RF 11:6 tredje stycke och dess betydelse.38 I
detta arbete tar Marcusson utgångspunkt i olika rättskomplex för att söka
fastställa begreppsinnehållet i lagtexten. Som exempel kan nämnas
behandlingen av begreppet "myndighetsutövning". Begreppets mening
undersöks i så skilda sammanhang som RF, förvaltningslagen, skade¬
ståndslagen och brottsbalken.39 Ansatsen är i den delen utpräglat syste-

30
Wennergren, Grundlagsskyddet för den kroppsliga integriteten, SvJT 1981 s. 131. För¬

arbeten beaktas på s. 131-133, ordboken tas till hjälp på s. 134, JO:s praxis beaktas på
s. 134-135, systematiska hänsyn och ändamålshänsyn tas på s. 136.
31

Wennergren, Demonstrationsfrihet och civil olydnad, i Om våra rättigheter IV s. 109, se
särskilt tolkningen av "allmän plats" s. 116 ff.
32

Wennergren, Grundlagsskyddet för den kroppsliga integriteten, SvJT 1981 s. 136.
33 Wittrock, Föreskriftsmakten, s. 195 ff.
34 Wittrock s. 199.
35 Wittrock s. 201.
36 Wittrock s. 200.
37 A.st. Se även Smiths bidrag i Författningsdomstol och lagprövning, Rättsfonden 1991,
s. 60 f. för en liknande tankegång.
38 Marcusson, Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet.
39 Marcusson s. 171 ff.

244



matisk.40 Marcusson betonar vidare vikten av att se till faktiska förhål¬
landen. Detta framkommer t.ex. i diskussionen om de olika distinktioner
som kan göras mellan uppgiftsmottagare enligt RF 11:6 tredje stycket.
Marcusson framhåller att det avgörande inte är den rättsliga klassifice¬
ringen i offentligt eller privaträttsligt subjekt, utan vilken sorts förvalt¬
ningsuppgifter som utförs.41 Den grundläggande frågan är vad som fak¬
tiskt sker, inte hur detta betecknas.

Bengtsson har i samband med tolkningsfrågor kring RF 2:18 kommit
att inta ståndpunkten att ordalydelsen är viktigare än förarbetena i fall en
konflikt föreligger dem emellan.42 Skälet till detta är framförallt att den
enskilde skall kunna förstå vad vilket skydd grundlagen ger.42 Bengtsson
pekar vidare på att de förarbetsuttalanden som gjorts om tolkningen av
rättighetsreglerna gjordes i en tid då dessa intog en mer undanskymd roll
än vad fallet är idag. När det gäller att tolka grundlag på vanlig sätt
menar Bengtsson att detta vanligtvis är lämpligt.44 De flesta rättighets¬
regler är föga preciserade och lämnar utrymme för olika tolkningsalter¬
nativ. Bengtsson menar dock att i fallet med RF 2:18 så är det inte vag¬
heten i lagtexten som är problemet. Lagtexten är klar och det är vidare
klart att lagtexten strider mot förarbetena. 1 ett sådant fall finner Bengts¬
son att avgörande skäl talar för att fästa störst vikt vid lagtextens klara
utformning, trots att detta leder till resultat som inte avsetts.42 Särskilt
pekar Bengtsson på att en tolkning med avvikelse från lagtexten till den
enskildes nackdel är svår att acceptera.

Norberg behandlar kortfattat motivuttalandens betydelse för grund¬
lagstolkningen.46 Han anser att det är tveksamt om dessa bör ges samma
vikt som vid tolkning av vanlig lag. Detta beror på att grundlag stiftas av
två riksdagar med mellanliggande val 47 Norberg menar att det kan i fråga¬
sättas vilket värde ett motivuttalande har vid en sådan tillkomstprocedur.
Vad som avses torde vara frågan huruvida samma vikt kan läggas vid
"lagstiftarens vilja" när denna lagstiftare inte består av samma person¬
krets. Ombytet av ledamöter i riksdagen skulle alltså "uttunna" lagstiftar-
viljan på så sätt att den inte bör tillmätas samma vikt som normalt.

40Marcussons syfte synes dock inte vara att i egentlig mening tolka RF 11:6 st. 3, utan
mera att visa på den oklarhet som begreppet myndighetsutövning genererar när det
används i olika betydelser inom olika rättsområden, se s. 240.
41 Marcusson s. 262 f.
42 Bengtsson, En problematisk grundlagsändring, SvJT 1994, s. 920.
43

Bengtsson, Grundlagen och fastighetsrätten s. 18.
44

Bengtsson s. 19.
45 Bengtsson s. 19 f.
46

Norberg, Reglering och beskattning av banker.
47 Norberg s. 126 f. (not 25).
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Hultqvist har vävt samman det statsrättsliga regelverket med det skatte¬
rättsliga på ett intressant och tankeväckande sätt.48 Han undersöker huru¬
vida den skatterättsliga legalitetsprincipen är ovillkorlig eller ej såsom
den gestaltar sig i gällande rätt samt vilka konsekvenser en ovillkorlig
legalitetsprincip kan medföra för inkomstbeskattningens del. Hultqvist
använder sig av en tämligen mångfacetterad tolkningsmetod med bl.a.
inslag av historiska och systematiska moment tillsammans med logisk-
grammatiska argument likväl som intentionella.49 Sammantaget kan sägas
att Hultqvist i sin tolkning av RF:s krav på lagform för skatteförfatt¬
ningar uppvisar en provkarta av de traditionella tolkningsmetoderna. När
det gäller vilka effekter som ett föreskriftskrav medför anser Hultqvist bl.a.
att det innebär ett analogiförbud liknande det inom straffrätten.50

Rynning framhåller att RF:s rättighetsregler skall tolkas frikostigt.
Möjligheterna att göra inskränkningar bör utövas försiktigt.51 Den enskil¬
des frihet skall prioriteras och om tveksamhet råder om ett visst förfa¬
rande utgör en kränkning av en skyddad rättighet bör bedömningen
utfalla till den enskildes fördel. Rynning analyserar bl.a. grundlagens
begrepp "kroppsligt ingrepp", vilket sker med hjälp av praxis och en del
systematiska synpunkter samt allmänna rimlighetshänsyn. Hon tycks här
använda en något friare tolkning än den som praxis accepterat såvitt
avser tolkningen av begreppen "kroppsligt ingrepp" och "påtvingat" i RF
2:6.52 Rynning framhåller bl.a. att med "påtvingat kroppsligt ingrepp"
bör jämställas urinprovstagning, framför allt med beaktande av att alkohol-
utandningsprov ansetts hänförligt till denna kategori.54 Vidare framhåller
hon att handlingar som begås med list måste jämställas med tvång i
grundlagens mening.54 Detta är ett konkret exempel på en generös tolk¬
ning av en rättighetsbestämmelse.55
48 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen.
49

Hultqvist s. 93, 94, 96, 101, 102 f.
50 Hultqvist s. 113 och s. 126 f.
51 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 99.
82 Se Rynning, s. 99 ff., 103 och 107 ff.
M

Rynning s. 103.
84 Rynning s. 107. Se även Melander/Nobel, Handbok i invandrarrätt s. 161 ff. för samma
uppfattning. Wennergren intar närmast en motsatt ståndpunkt och menar att med "påtvingat"
måste avses situationer där en vilja manifesterats. Wennergrens resonemang analogiserar
från straffrättens olaga tvång samt beaktar den systematiska uppläggningen av rättighets¬
skyddet, se Wennergren, Enskilds rättsskydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Om våra
rättigheter, Rättsfonden, 1980, s. 89. Se även JK 1982 A 17.
85 Om tvång i straffrättslig mening se Jareborg, Brotten I s. 266 f. och Wennergrens ovan
antydda uppfattning. Rynnings analogiserande från straffrätten är ur rättighetssynpunkt
övertygande. Det är ur den enskildes synpunkt i det närmaste egalt om han fysiskt tvingas
att ta viss medicinering eller om han blir lurad därtill.
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I anslutning till det som Bengtsson skrivit avseende tolkningen av RF
2:18 har även Michanek bidragit till diskussionen. I en kommentar till
Bengtsson poängterar Michanek betydelsen av systematiska och histo¬
riska tolkningshjälpmedel. Utgångspunkten är visserligen att lagtexten
måste gå före förarbetena om rättskällorna framstår som oförenliga.56
Han konstaterar bl.a. att lokutionen "avsevärt försvårande av pågående
markanvändning", som införts i RF 2:18 i dess lydelse från 1994, sedan
länge intimt hör samman med plan- och marklagstiftningen.57 Samma
konstaterande görs beträffande andra uttryck i den nya lagtexten. Micha¬
nek förespråkar en vidare hänsyn till den rättsliga kontexten. Han påpe¬
kar vidare att en sådan tolkning av stadgandet också har stöd i förarbe¬
tena, ett stöd som uppfattas som otvetydigt.5* Här kombineras således en

systematisk tolkning med en intentionell. Michanek förkastar tolknings¬
regeln om frikostig tolkning visavi den enskilde. Han tycks mena att
rättsregelns anknytning till äldre fastighetsrättslig begreppsbildning ute¬
sluter en dylik tolkning i detta sammanhang.59

1 samband med denna debatt har Vängby hävdat att det vid just grund¬
lagstolkning är av särskild vikt att beakta och följa förarbeten.60 Särskilt
framhåller Vängby grundlagarnas karaktär av kompromissdokument, vil¬
ket enligt honom är ett starkt skäl för att följa förarbeten om reglerna är
svårtolkade. Vängby framhåller också att rättighetsbestämmelserna riktar
sig mer till lagstiftaren än till rättstillämpningen och saknar den konkre¬
tion som behövs för att slita rättstvister. Vidare anför Vängby att en
utgångspunkt vid tolkningen av RF:s rättighetsbestämmelser bör vara att
riksdagen inte haft för avsikt att åstadkomma någon saklig ändring av
gällande ordning. Sammantaget finner han att dessa synpunkter talar för
att RF 2:18 andra stycket bör tolkas så att inte någon ytterligare rätt till
ersättning tillkommit efter ändringen 1994.61 I samma anda anför Lind att
rättsfallet NJA 1996 s. 110, som bl.a. gällde tillämpligheten av RF 2:18,
kan uppfattas så att HD kräver av grundlagsstiftaren att denne säger ifrån

56 Michanek, Markägare - med rätt att döda?, Miljörättslig tidskrift 1995 s. 167. Michanek
anser att om lagtext och förarbeten är oförenliga skall lagtexten gå före. Det är samma
utgångspunkt som Bengtsson omfattar, nämligen att grundlagsskyddade rättigheter inte
bör kunna inskränkas genom motivuttalanden som går emot ordalydelsen, i vart fall inte
när det drabbar enskilda. Se Bengtsson, SvJT 1994 s. 932. Deras kontrovers synes således
handla om huruvida motivuttalandena är oförenliga eller ej med lagtexten. Det är här
Michanek intar en annan ståndpunkt än Bengtsson.
s7 Michanek s. 167 f.
58 Michanek s. 168 f.
59 Michanek s. 169.
60 Vängby, Till frågan om 2 kap. 18 § andra stycket RF, SvJT 1996 s. 895 f.
61 Vängby, SvJT 1996 s. 896.
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huruvida en grundlagsändring skall påverka gällande civilrättslig lag¬
stiftning.62, 63

Nergelius har, avseende tolkningen av rättighetsreglerna, förespråkat
en modell av amerikanskt slag, den s.k. preferred position-läran.64 Sär¬
skilt opinionsfriheterna finner han ha en ställning som kan liknas med
denna lära.63 Nergelius påpekar också att en tolkningsstil som mera
explicit väger intressen mot varandra bör kunna vinna ökat insteg inom
svensk konstitutionell rätt.66 När det gäller generella tolkningsregler
synes Nergelius vilja tona ned förarbetenas betydelse, särskilt vid tolk¬
ningen av fri- och rättighetsreglerna.67 Han förordar en strikt grundlags¬
tolkning efter ordalydelsen.68 Vidare anser han att rättighetsreglerna bör
tolkas generöst till förmån för den enskilde. Nergelius översyn av de
konkreta rättigheterna i RF synes ligga nära de synpunkter som fram¬
kommer i förarbetena, med något undantag.66

5.5.2 Sammanfattning och kommentar
Sammanfattningsvis konstateras att ganska lite konkret sagts om grund¬
lagstolkning i doktrinen och att det som sagts inte sällan ansluter till för¬
arbetenas tämligen intetsägande formulering om att grundlag skall tolkas
som vanlig lag.70 I doktrinen är man främst intresserad av ett visst stad¬
gande och har därför inte anledning att hantera tolkningsfrågorna i rela¬
tion till större regelkomplex, såsom t.ex. opinionsfriheterna, integritets¬
skyddet osv. Detta är inte i sig särskilt förvånande. På sina delområden
har vissa författare inte känt sig förhindrade att använda historiska, syste¬
matiska, intentionella och andra tolkningsgrepp. Det synes finnas viss
enighet om att RF:s fri- och rättigheter skall tolkas frikostigt eller gene¬
röst till den enskildes fördel. Vidare antyder flera författare, särskilt på

62 Lind, Högsta domstolen och frågan om doktrin och motiv som rättskälla, JT 1996/97
s. 355. Även Vängby s. 897 refererar till NJA 1996 s. 110.
63 Se även Nergelius, Domstolarna, grundlagen och rättighetsskyddet, SvJT 1997 s. 426 ff.
för kommentarer av Vängbys och Linds uppfattningar.
64 Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd s. 729 f. Angående preferred position-läran,
se avsnitt 4.1.1.
65 Nergelius s. 726.
66 Nergelius s. 739.
67 Nergelius s. 681.
68 Nergelius, Om grundlagstolkning, SvJT 1996 s. 868 f., och densamme, Domstolarna,
grundlagen och rättighetsskyddet, SvJT 1997 s. 445 f.
69 Tolkningen av "allmän plats" i RF 2:1 är t.ex. tämligen restriktiv och begränsar sig till att
avse samman sak som "offentlig plats" enligt t.ex. Ordningslagen, se s. 551 not 30.
70SOU 1963:17, s. 513, SOU 1972:15, s. 319.
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senare tid, att förarbetenas betydelse för tolkningen bör tonas ned. Konkret
framkommer alltså en öppenhet visavi beaktande av andra faktorer än
förarbetena och en allmän inställning att tolkningsresultatet bör vara för¬
delaktigt för den enskilde. Jag vill innan vi lämnar den moderna doktri¬
nen avsluta med en del kommentarer. Det blir mest fråga om axplock av
de uttalanden som jag bedömt vara intressantast.

Petrén och Ragnemalm menar att RF 2:12 andra stycke måste tolkas
enligt den uppfattning som rådde i samhället vid tiden för lagens anta¬
gande. Detta framstår enligt min mening som olämpligt. Konsekvensen
tycks bli att om en majoritet en gång accepterat något som godtagbart
eller nödvändigt är detta giltigt så länge lagen är i kraft. Att förändrade
samhällsattityder inte skulle kunna påverka det konkreta innehållet i ett
stadgande som RF 2:12 framstår för mig som verklighetsfrämmande. Ett
sådant synsätt förhindrar en levande konstitution och binder eftervärlden
vid att godta tidigare generationers bedömningar och värderingar. Det
påminner inte så lite om den amerikanska debatten om original intent. 1
amerikansk praxis och doktrin finns en uppsjö av exempel på de orealis¬
tiska följder som ett sådant förhållningssätt kan medföra.71 Jag menar att
starka skäl talar emot en sådan statisk syn på grundlagstolkning.

Frågan om man av kronologiska skäl, som Norberg tar upp, borde
behandla grundlagsförarbeten på särskilt sätt (t.ex. genom att fästa mindre
vikt vid dem) kan enligt min mening endast besvaras nekande. Att det
inte är samma personer som röstar den andra gången kan inte tillmätas
avgörande vikt för värderingen av förarbetena. Frågeställningen sam¬
manhänger som jag ser det intimt med frågan om förarbetens giltighet
över tid, äldre förarbeten mister vanligen i "tyngd" eftersom de uttalats
mot bakgrund av delvis andra (eller kanske helt förändrade) samhällsför¬
hållanden. Att antagandet av grundlag föregås av två omröstningar torde
inte generellt betyda att så lång tid förflutit från en omröstning till en
annan att förarbetena däremellan hunnit bli föråldrade. Endast större

samhällsförändringar torde kunna modifiera detta förhållande. Medlem¬
skapet i EU och införandet av Europakonventionen i svensk rätt kan kan¬
ske motivera att förarbetsuttalanden kring RF förlorar i vikt p.g.a. änd¬
rade förutsättningar. Här har Norbergs resonemang en plats just p.g.a. de
stora omvälvningar som skett. I mer normala fall skulle jag dock inte
anse att den tidskrävande proceduren vid grundlagsändringar eller det
förhållandet att två olika riksdagar godkänt desamma har nämnvärd bety¬
delse för frågan om förarbetenas vikt vid grundlagstolkningen.

När Bengtsson intar en position i tolkningsfrågor som ligger nära orda¬
lydelsetolkning är han i gott sällskap. Petrén och Ragnemalm har som

71 Se avsnitt 2.7.
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nämnts ovan varit av samma åsikt. Bengtsson pekar på att restriktiv tolk¬
ning av grundlag till nackdel för den enskilde inte är godtagbart. Att
tolka grundlag extensivt till fördel för den enskilde möter, om jag förstått
Bengtsson rätt, inte samma principiella invändningar. Där blir då fråga
om att ge mer skydd än vad som framgår av ordalydelsen, inte mindre.
Vidare är konstaterandet att rättighetsreglerna i RF är vaga och därför
inbjuder till många olika tolkningsalternativ av intresse här. Intressant är
också att Bengtsson menar att förarbetenas uttalanden om tolkningen av
grundlag gjordes i en tid som inte gav rättigheterna den roll de har idag.
Om jag förstått saken rätt ger detta en indikation på att förarbetenas syn
på rättigheter kan vara något föråldrad i dagsläget.

Michaneks kritik av Bengtsson är intressant eftersom den fäster upp¬
märksamheten på vikten av systematiska hänsynstaganden också vid
tolkningen av grundlag. Detsamma gäller Marcussons arbete. En kritisk
anmärkning kan kanske göras avseende hur lätt Michanek förkastar prin¬
cipen om att tolka rättighetsregler till förmån för den enskilde. Vängbys
påpekande att förarbeten kan ha särskild vikt vid grundlagstolkning för¬
tjänar också uppmärksamhet. I synnerhet vid tolkningen av grundlags¬
bestämmelser som är av utpräglad kompromisskaraktär är detta en viktig
iakttagelse. Enligt min mening gäller detta förhållande inte alla rättig¬
hetsregler. Äganderättsskyddet i RF 2:18 framstår som ovanligt kontro¬
versiellt och därför något atypiskt. Vidare vore det kanske märkligt att
ignorera så moderna förarbeten som de till RF 2:18. Annorlunda förhål¬
ler det sig med de äldre grundlagsbestämmelserna. Visserligen är inte
heller dessa direkt gamla, men det kan konstateras att mycket har hänt på
det statsrättsliga området de senaste tjugo åren. Motiven kan därför fram¬
stå som otidsenliga, trots att de inte är mer än två decennier. Samman¬
taget kan sägas att Vängbys argumentation för hänsyn till förarbetena
nog har fog för sig. Däremot är jag inte beredd att upphöja följsamhet
mot förarbetena till en allmän princip vid grundlagstolkning.72

5.6 Tolkningen av grundlag i praxis

5.6.1 Allmänt

Endast en liten andel av de mål Högsta domstolen och Regeringsrätten
avgör har anknytning till grundlagarna. Domstolspraxis på detta område
är därför inte särskilt omfattande. Det vore dock knappast möjligt att

72 Se även Bengtsson, Replik till frågan om 2 kap. 18 § RF, SvJT 1996 s. 898 f.
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redogöra för svensk grundlagstolkning utan att göra en översyn av den
praxis som finns. Av naturliga skäl är praxis i konstitutionella frågor från
tiden före 1974 års regeringsform av mindre intresse, varför översikten
koncentreras till åren 1974 till 1996.73 Många refererade mål handlar pri¬
märt om villkoren för resning och återställande av försutten tid och tillför
inte frågan om grundlagstolkningen något. I dessa fall behandlas rätte¬
gångsbalken och dess förarbeten i stället för grundlagstexten. Den fråga
som dominerat i resterande mål rör lagprövning enligt RF 11:14, dvs. fall
av normkollisioner där domstolen haft att avgöra om en lägre norm står i
strid med en högre eller ej.74

Vill man studera de högsta instansernas tolkning av grundlag räcker
det inte att begränsa sig till fall rörande opinionsfriheterna. Urvalet blir
då inte tillräckligt representativt för att kunna göra några uttalanden om
de högsta instansernas grundlagstolkning.75 Man måste studera även
andra typer av mål för att få en representativ grupp att basera några slut¬
satser på.76 Det bör påpekas att Nergelias nyligen undersökt Högsta dom¬
stolens och Regeringsrättens domar med avseende på just grundlagstolk¬
ningen.77 Min undersökning är något mer omfattande och systematiserad

73 Man kan naturligtvis diskutera denna avgränsning. Jag anser införandet av 1974 års RF
som en lämplig utgångspunkt för en praxisstudie eftersom den statsrättsliga situationen i
Sverige därigenom helt kom att ändras.
74 Strömberg har i Förvaltningsrättslig tidskrift 1988 s. 121 gjort en översyn av de högsta
instansernas praxis vid lagprövning enligt RF 11:14. Undersökningen har sedan komplet¬
terats av anmärkningar i bl.a. Normgivningsmakten (1989). Strömbergs inriktning är dock
inte på tolkningsfrågor varför jag funnit att hans undersökning, trots att den varit till stor
hjälp, inte direkt påverkar behovet av en studie av de konstitutionella tolkningsmetoder
som RegR och HD använder. Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd s. 686 ff., har
gjort en liknande genomgång med liknande syfte. Samma synpunkt kan därför anläggas
också där.
73 Man kan när det gäller de högsta instansernas grundlagstolkning även ta hänsyn till
Arbetsdomstolens avgöranden, som ibland tar upp yttrandefrihetsfrågor eller liknande. Se
t.ex. AD 1995 nr 122 om officeren som sades upp p.g.a. medlemskap i en motorcykel¬
klubb och AD 1991 nr 106 där det fastslogs att arbetstagares fri- och rättigheter måste res¬
pekteras och att åtgärder som myndighet vidtar mot anställd inte får ha karaktär av
bestraffning för att denne utnyttjat sin grundlagsskyddade rätt. Även Marknadsdomstolen
behandlar ibland frågor som nära anknyter till yttrandefriheten. Dessa instansers rätts¬
praxis har dock inte beaktats i denna studie av två skäl. Det första är att AD och MD sällan
explicit avgör fall med hänvisning till grundlagarna. Det andra är att undersökningen då
svällt ytterligare, vilket jag bedömt vara önskvärt att undvika.
76 Man kan notera att lagprövningsmålen är något säregna i tolkningssammanhang. Detta
beror dels på uppenbarhetsrekvisitet i RF 11:14, dels på de långtgående konsekvenser som
det kan få att lagpröva bort en författning. Lagtolkningen torde därför vara försiktigare i
dessa fall än i t.ex. lagrådets verksamhet, där det gäller att i förväg avgöra ett lagförslags
grundlagsenlighet.
77 Nergelius, Om grundlagstolkning, grundlagsvänlig tolkning och åsidosättande av grund-
lagsstridig lag, SvJT 1996 s. 835.
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på ett annat sätt. Därtill kommer att jag och Nergelius i vissa frågor inte
drar samma slutsatser av de refererade fallen. Sammantaget anser jag att
dessa faktorer motiverar studiens plats i detta arbete.

Jag har undantagit alla mål rörande TF och YGL från studien. Det kan
tyckas märkligt att bortse från vår mest detaljerade grundlagsreglering av

yttrandefriheten. Skälen till att TF och YGL inte behandlas är följande:
För det första innebär ett sådant studium att avhandlingen kommer ur
"fokus". En studie av praxis kring TF/YGL för bort från avhandlingens
centrala problemområde; mötes- och demonstrationsfriheten. Det cen¬
trala för detta arbete är att utröna om tolkningen av 2 kap. RF innehåller
några specifika drag i förhållande till annan lagtolkning. Vad ett ingående
studium av praxis kring TF och YGL har att tillföra en sådan undersök¬
ning är inte mer än jämförelsepunkter. Lagtolkningsprocessen vid uttol¬
kandet av TF och YGL torde, för det andra, möta andra hänsyn än vad
som gäller för RF. Den mer detaljerade regleringen i TF och YGL gör
tolkningsarbetet "annorlunda" än vid tolkningen av RF:s vidare och mer

svepande reglering. Vidare är det svårt att veta om rättspraxis på TF/
YGL:s område är rättvisande för domstolarnas rättstillämpning eftersom
praxis från högre instans är sällsynt. Detta beror på de för tryckfrihets¬
processen särpräglade besvärsreglerna, där friande dom inte kan överkla¬
gas. Till sist, rent praktiskt, skulle undersökningen kunna bli alltför stor
för de ramar som satts för detta arbete.

Det finns flera institutioner som ägnar sig åt grundlagstolkning. Lag¬
rådet, riksdagens konstitutionsutskott och riksdagens ombudsmän är
sådana. De tidigare institutionerna utgör den konstitutionella kontrollen
av normgivningsmakten. Granskning utförs i förväg, innan författningar
antagits. Riksdagens ombudsmän tillser att förvaltningen efterföljer sina
lagstadgade skyldigheter och iakttar skyddet för de medborgerliga fri-
och rättigheterna.

Lagrådet granskar, enligt RF 8:18, på regeringens anmodan föreslagna
författningar och yttrar sig bl.a. om dessas grundlagsenlighet. Lagrådets
grundlagstolkning kommer av två skäl att inte behandlas närmare i detta
avsnitt. För det första har en sådan studie utförts av statsvetaren Algots¬
son. 7X Algotssons allmänna slutsatser är att lagrådets grundlagstolkning
varit tämligen strikt med avseende på reglerna om normgivningsmakten i
8 kap. RF och annars ganska försiktig.74 Dessa slutsatser torde kunna
godtas. För det andra utgör lagrådets yttranden endast rekommendationer.

78 Algotsson, Lagrådet, rättsstaten och demokratin, 1993. Studien är visserligen inte företa¬
gen ur strikt statsrättslig synvinkel men ändock så pass fyllig att behovet av en komplette¬
rande studie knappast kan sägas vara överhängande.
79

Algotsson s. 329 ff., se särskilt 335 f., 339 f. samt 362 ff.
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De är inte knutna till något konkret fall. Det är därför svårt att med led¬
ning av lagrådets ställningstaganden göra en bedömning av hur en kon¬
kret rättslig tvist skulle utfalla.80 Lagrådets inställning i grundlagsfrågor
kommer därför att ges utrymme i de fall i den kommande framställ¬
ningen där det tillför diskussionen något.

Även i riksdagens konstitutionsutskott behandlas frågor om föreslagna
lagars grundlagsenlighet. Som visats i en kortare studie av Bengtsson
tycks utskottets grundlagstolkning inte främst vila på rättsliga analyser
utan snarare på partipolitisk linje.81 Detta gör att utskottets uttalanden i
frågor om grundlagstolkning enligt min mening är mindre intressanta.
Utskottets generella bedömningar skall därför inte beröras annat än när
så påkallas i enskilda frågor i framställningen.

Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen (JO), granskar enligt
sin instruktion bl.a. hur domstolar och förvaltningsmyndigheter iakttager
grundlagens stadganden om saklighet och opartiskhet. De tillser också att
de medborgerliga fri- och rättigheterna inte träds förnär i den offentliga
verksamheten. 1 sin årsberättelse redogör JO för klagomål som behand¬
lats under det gångna året. I detta sammanhang återkommer JO inte sällan
till frågan om hur RF:s rättighetsreglering skall tolkas. Det är av detta
skäl naturligt att ta med JO:s uttalanden i en studie av praxis vid grund¬
lagstolkning. Visserligen kommer de fall som av JO drivs till åtal att
bedömas av domstolarna, i sista hand HD. Ofta nöjer sig JO dock med att
uttala viss kritik i ett ärende och är i den meningen "sista instans" och
rättsbildande för de myndigheter som har att iaktta vad JO säger. Då JO:s
uttalanden inte har samma auktoritativa ställning som de högsta instan¬
sernas avgöranden har jag valt att inte presentera dem tillsammans. Det
vore enligt min mening olyckligt att sammanblanda prejudikat med JO-
avgöranden.

För att sammanfatta mina skäl för att inte beakta lagrådet och KU i
detta kapitels genomgång av praxis är det avgörande att de inte tolkar
grundlag i samband med konkreta fall. Den abstrakta tolkning lagrådet
och KU företar och de slutsatser man dra av den är betydligt mindre
intressant är när det handlar om frågor av "kött och blod". Inget säger att
det i en konkret situation verkligen är de omständigheter som kan förut-

8()Se Sterzel, Lagrådet och engångsskatten, i Om våra rättigheter III s. 111 ff. Där framgår
att lagrådet visserligen penetrerat problemtiken kring den föreslagna lagen ingående men
samtidigt också att inget säkert kan sägas hur saken bedömts om frågan i stället kommit
upp genom överklagande av ett beslut riktad mot enskild. Se även Nergelius, Konstitutio¬
nellt rättighetsskydd, s. 681.
81 Bengtsson, Om konstitutionsutskottets lagprövning, i Om våra rättigheter IV, Rättsfon¬
den 1990, s. 25 ff. Se även Sterzel, Konstitutionsutskottets granskning - juridik och poli¬
tik, i Rättsvetenskapliga studier tillägnade Carl Hemström, de lege 1996 s. 291.
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ses i abstrakt tolkning som väger tyngst. Det synes därför vara ägnat att
ge säkrare slutsatser att endast beakta fall då grundlag verkligen prövats i
levande livet, där det funnit berörda parter och konkreta sakomständig¬
heter att bedöma. Genomgången av domstolarnas rättspraxis är indelad
efter de olika ämnesområden som avgörandena rör. Först skall jag dock
ge en kort presentation av lagprövningsmakten.

5.6.2 Lagprövning
Den typ av fall som dominerar vid studiet av de högsta instansernas
praxis i grundlagsfrågor är fall som rör tillämpningen av bestämmelsen
om lagprövning i RF 11:14. Bestämmelsen, som infördes i RF 198082,
lyder:

Finner domstol eller annat offentligt organ att en föreskrift står i strid med
bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning eller att stadgad
ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid dess tillkomst, får
föreskriften icke tillämpas. Har riksdagen eller regeringen beslutat före¬
skriften, skall tillämpning dock underlåtas endast om felet är uppenbart.

Bestämmelsen innebär enligt förarbetena att om en part hävdar att en

rättsregel strider mot en annan, som dessutom är av högre konstitutionell
valör, skall domstol (eller annat offentligt organ) av detta skäl underlåta
att tillämpa den norm som står längre ned i den konstitutionella hierar¬
kin.83 Normprövning är för övrigt en mer träffande beteckning på denna
operation.84 Det är nämligen främst normer av lägre dignitet än lag som
är föremål för konkret prövning.

Departementschefen uttalade i propositionen att det var av vikt att lag¬
prövningsrätten kom till uttryck i grundlag, särskilt med hänsyn till dennas

82 Detta föregicks av en tämligen lång och delvis het debatt huruvida dylik prövningsrätt
var en del av svensk rätt eller ej. Äldre doktrin var ganska positiv till formell lagprövning,
men avvisade möjligheten att domarkåren skulle kunna pröva lagar materiellt mot grund¬
lagens stadganden. Se t.ex. Reuterskiöld, Föreläsningar i svensk stats- och förvaltningsrätt
(1919) och Malmgren, Sveriges Grundlagar (1921). Sundberg (t.ex. i Medborgarrätt
(1947) s. 32 ff., särskilt s. 52 f.) och senare Petrén, Domstolars lagprövningsrätt, SvJT
1956 s. 500, framförde i seklets mitt att dylik lagprövningsrätt var en del av gällande
svensk konstitutionell rätt. Därvidlag var t.ex. Undén, Några ord om domstolskontroll
över lagars grundlagsenlighet, SvJT 1956 s. 260, mycket avvisande. Inte förrän på 1970-
talet kan man säga att lagprövningsrätten var fast etablerad som en del av svensk konstitu¬
tionell rätt. I motiven till 1974 års RF kommer detta tämligen väl till uttryck, prop.
1973:90 s. 200 f.
83

Prop. 1978/79:195, s. 42.
84

Strömberg, FT 1988 s. 121.
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roll i rättighetsskyddet. 85 Detta bekräftar att lagprövningen är en viktig
komponent i medborgarnas rättighetsskydd.86 Lagstiftning skall kunna
prövas mot RF:s rättighetsregler för att garantera att grundlagsskyddet
inte urholkas.87 Vidare anförde departementschefen att lagprövningen
inte innebar någon allmän skyldighet att undersöka om de rättsregler som
skall tillämpas till äventyrs står i strid med föreskrifter på högre nivå.
Lagprövning aktualiseras endast om en påstådd normkonflikt uttryckli¬
gen åberopas som grund eller då myndighet eller domstol har särskild
anledning att misstänka att sådan konflikt föreligger.88 Som den nedan
redovisade genomgången av praxis visar är det dock inte ovanligt att det
är domstolen som på egen hand, ex officio, tar upp frågan om grundlag¬
senlighet (t.ex. RegR i RÅ 1991 ref 53).

Att lagprövningen sker ex offcio framhölls också av Fri- och rättig¬
hetskommittén.89 Kommittén påpekade samtidigt att lagprövning inte bör
ingå som ett normalt led i myndigheternas rättstillämpning. Dessa utta¬
landen synes väl spegla den tvehågsenhet som lagprövningen tycks inge
den svenska lagstiftaren. Hur domstol skall få särskild anledning att
misstänka en normkonflikt utan att pröva saken rutinmässigt framstår i
vart fall för mig som oklart.90 En rutinmässig prövning behöver inte vara
alltför formbunden eller arbetskrävande och är som jag ser det enda sättet
att försäkra om att domstolarnas prövning ex officio verkligen fungerar.

RF 11:14 har efter sin tillkomst varit föremål för intensiv debatt. Det
som dragit uppmärksamheten till sig är den extra hänsyn som domsto¬
larna anmodas ta till riksdagens och regeringens normgivning, det s.k.
uppenbarhetsrekvisitet.91 Ett fel, innehållsmässigt eller formellt, får inte
medföra att en domstol underlåter att tillämpa av riksdagen eller reger¬
ingen beslutad föreskrift (lag eller förordning) om inte felet är uppen-

85
Prop. 1978/79:195, s. 42.

86 Jfr avsnitt 2.2.2 om Art. 19 IV i GG samt om normprövning i tysk och amerikansk rätt i
2.4.3 och 2.5.3.
87 För ett relativt modernt exempel, se Hovrätten för Västra Sverige, Mål B 13/96 (1996-
04-09), där hovrätten underkände lagen (1947:164) om förbud mot politiska uniformer
såsom uppenbart stridande mot RF:s skydd för yttrandefriheten.
88

Prop. 1978/79:195 s. 42.
89SOU 1993:40 Del A s. 224.
90 Genomgående för de konstitutionella synpunkter som anläggs i detta kapitel är att de
dyker upp först i högsta instans. Tings-, läns-, hov-, och kammarrätter synes sällan upp¬
märksamma dessa frågor självmant, även när det handlar om tämligen flagranta brott mot
t.ex. normgivningsmakten. Se t.ex. RÅ 1996:5. Undantag finns dock, t.ex. NJA 1992
s. 337, där tingsrätten åsidosatte lag såsom grundlagsstridig, se nedan.
91 Senast uppmärksammat av Nergelius, Om grundlagstolkning, SvJT 1996 s. 849. Se även
densamme, Domstolarna, grundlagen och rättighetsskyddet, SvJT 1997 s. 448.
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bart.42 Riksdag och regering kan således sägas ha en större "felmarginal"
än vad myndigheter med delegerad normgivningsmakt har. Varför de
högsta normgivande organen i samhället givits denna nåd är inte lätt att
sammanfatta på några få rader, men det synes i vart fall numera vara så
att de synpunkter som tidigare gjort sig gällande i försvaret av uppenbar-
hetskravet till stor del förlorat sin aktualitet.93 Praxis från de högsta
instanserna blir dock svårbegriplig om man inte hela tiden håller denna
begränsning av normprövningsrätten i minnet.

Domstolarnas möjlighet att utöva normprövningsrätten har också en
praktisk gräns i förhållande till den politiska makten. Det finns fall då det
blir orimligt att underkänna konstitutionellt felaktiga beslut. RegR:t
Petréns särskilda yttrande i samband med RÅ 1976 Aa 23 illustrerar detta
väl. Petrén konstaterade först att regeringen inte utsetts på det sätt som
den nya RF angav. Den saknade således formellt sett behörighet att bl.a.
utge förordningar. Petrén fann att då vare sig regeringsmedlemmarna
själva, riksdagens talman eller de övriga politiska partierna haft något att
invända mot detta grundlagsstridiga förhållande kunde inte rättsord¬
ningen underkänna regeringens normgivning. Det som vanligtvis kallas
konstitutionell praxis kan på detta sätt komma att fjärma verkligheten
från grundlagens innehåll. Det är inte rättstillämpningens uppgift att sätta
absoluta hinder för en sådan utveckling. Rätten får, med Petréns ord,
ibland vika för den politiska makten. Lagprövningen har således sin
begränsning; den kan inte förhindra en utveckling varom bred politisk
enighet råder, vare sig detta står i strid med grundlag eller ej.94

92 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s. 72 f. menar att bestämmelsen inte reglerar
normprövningsrätten, utan endast normprövningsplikten. Jareborg menar därför att uppen-
barhetsrekvisitet inte hindrar normprövning, bara gör denna obligatorisk i vissa fall. Se
även Peczenik, Vad är rätt? s. 56 f.
93 Att regeringen skall ha samma "konstitutionella handikapp" som riksdagen kan för
övrigt tyckas märkligt, den är inte direkt folkvald, den står under riksdagens kontroll och
den har en privilegierad ställning som initiatör av normgivning i riksdagen. Se Författ¬
ningsdomstol och lagprövning, Rättsfonden 1991, s. 60 f. där Eivind Smith påpekar dessa
omständigheter och i frågasätter regeringens särställning. Se även Bengtsson, Grundlagen
och fastighetsrätten, s. 15 not 2.
94 En liknande frågeställning uppstod kring frågan om förlängd mantadperiod. Denna
beslutades slutgiltigt genom ett andra riksdagsbeslut hösten 1994, efter valet samma höst.
Då det slutgiltiga beslutet om förlängd mandatperiod ej tagits när valet 1994 förrättades
borde den nya mandatperioden inte börja gälla förrän efter nästa val, dvs. 1997. Då samt¬
liga politiska partier var eniga om att nästa val skulle ske 1998 har denna invändning fått
eka ohörd. Se Lindholm, Ordinarie riksdagsval 1994, 1997 och 2001, FT 1994, s. 263 med
hänvisningar.
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5.6.3 Normgivning

Delegation och grundlagskonform tolkning
Regeringsrådet Petrén anförde till utvecklandet av sin mening i RÅ 1980
1:35 att en av RSV utfärdad föreskrift om skatteavdrag för bilresor var
en bestämmelse av sådan vikt att den inte kunde anses som en adminis¬

trativ föreskrift. Den var därför inte hänförlig till det område där s.k.
verkställighetsföreskrifter enligt RF 8:13 första stycke får meddelas. Då
föreskriften avsåg skatt måste den enligt RF 8:3 meddelas genom lag.
Petrén påpekade att normgivningskompetens på skatteområdet inte får
delegeras och att riksdagen än mindre äger överlåta normgivningskom¬
petens direkt till regeringen underordnad myndighet. Hade dock före¬
skriften varit möjlig att karakterisera som verkställighetsföreskrift ansåg
Petrén att direktdelegation med stöd av RF 8:14 hade varit möjlig. Detta
får anses vara en relativt generös tolkning av RF 8:14, som medger att
riksdagen meddelar föreskrifter på regeringens behörighetsområde.

I RÅ 1986 ref 158 fann RegR att RFV:s föreskrifter om arbetsgivar¬
avgifter inte utgjorde egentliga föreskrifter, eftersom de i så fall skulle ha
varit grundlagsstridiga. Domstolen fann i stället att verkets reglering
måste ses som verkställighetsföreskrifter. Endast med en sådan tolkning
kunde regleringen "räddas" från ogiltighet. Fallet utgör enligt min
mening ett exempel på s.k. grundlagskonform tolkning, vanlig i t.ex.
Tyskland.95 Med grundlagskonform tolkning avses att inför olika alterna¬
tiva tolkningar av en bestämmelse välja den som bäst överensstämmer
med innehållet i grundlag.96

I RÅ 1987 ref21 förtydligade domstolen den tolkningsmetod som fallet
ovan antydde. RegR hade nämligen först att välja mellan två möjliga
tolkningar av ett bemyndigande att utfärda föreskrifter. Med den ena

tolkningen var bemyndigandet att anse som avseende föreskrifter om
skatt, vilka enligt RF 8:3 skall meddelas genom lag, och alltså grundlags-
stridigt. Enligt den andra tolkningen var det fråga om verkställighetsföre¬
skrifter och således grundlagsenliga föreskrifter. RegR fann ingen väg¬
ledning i ordalydelse eller förarbeten för bedömningen av vilket alterna¬
tiv som var det riktiga. Domstolen gjorde då antagandet att eftersom
riksdagen skulle ha varit förhindrad att bemyndiga regeringen att utge

95 Se Vogel, Omhändertagande enligt 13 § Polislagen, FT 1991 s. 71. För tysk rätt se avsnitt
2.2.4 och 2.6.5.

96Nergelius, Om grundlagstolkning, SvJT 1996 s. 835, benämner samma fenomen grund¬
lagsvänlig tolkning.
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andra föreskrifter om skatt än verkställighetsföreskrifter så måste det
röra sig om just sådana. Detta är enligt min mening ytterligare ett
utmärkt exempel på grundlagskonform tolkning.

Därefter behandlade RegR frågan om direktdelegation från riksdag till
RSV kunde anses som uppenbart felaktigt i RF 11:14:s mening. Domsto¬
len fann att så ej var fallet. Motiveringen var tudelad. För det första kon¬
staterades att RF 8:14 ger riksdagen makt att inträda på regeringens kom¬
petensområde. Vidare påpekades att delade meningar rådde avseende
möjligheterna att direktdelegera normgivningsmakt från riksdag till
myndighet. Av dessa skäl fann RegR att det inte var uppenbart att direkt¬
delegation förhindrades av grundlag. Argumentationen tycks mig vara i
svagaste laget. RF 8:14 ger onekligen ett visst stöd för RegR:s slutsats
men hänvisningen till delade meningar i doktrinen är alltför lättvindig.97
RegR:s uttryckssätt ger närmast vid handen att det just p.g.a. att det råder
delade meningar inte kan vara uppenbart att fel föreligger. Nog borde
RegR ha kunnat ta ställning mer självständigt än så.98

I RÅ 1988 ref 146 använde RegR än en gång grundlagskonform tolk¬
ning av RSV:s föreskrifter för att "rädda" deras grundlagsenlighet. RegR
fann åter att direktdelegation till myndighet av befogenhet att utfärda
verkställighetsföreskrifter inte uppenbart stred mot grundlag. Domstolen
hänvisade nu direkt till avgörandet i RA 1987 ref 21. RegR är enligt min
mening farligt nära ett cirkelresonemang. I fallet från 1987 var det avgö¬
rande att det fanns meningsskiljaktigheter, i det föreliggande fallet fram¬
ställs det som om det avgörande i stället var den prövning som RegR vid¬
tagit enligt RF 8:13 och 8:14, något som knappast går att utläsa av RA
1987 ref 21. RegR får genom dessa två avgöranden anses ha avgjort frå¬
gan om direktdelegation. Det kan knappast med framgång gå att hävda

'"Strömberg, FT 1988 s. 126 och Normgivningsmakten s. 99 (jfr Broomé/Eklundh i Stats¬
vetenskaplig tidskrift 1976 s. 42), har ansett att RegR hamnat fel i detta fall och att bedöm¬
ningen borde ha överenstämt med den kammarrätten gjort. Nergelius, Konstitutionellt
rättighetsskydd s. 691 instämmer och tillägger att grundlagsstridigheten inte var uppenbar.
l,xEn sådan analys hade kunnat utgå från ändamålen med att delegera normgivningsmakt
via regeringen och söka avgöra om dessa ändamål var beaktansvärda också i detta fall. Att
kanalisera normgivningsmakt via regeringen är främst ett sätt att lätta riksdagens arbets¬
börda och öka normgivningens effektivitet. Samtidigt medför den uttryckliga kanalise-
ringen via delegation och subdelegation att regeringen i sin funktion som högsta
förvaltningsmyndighet kan bevara ett mått av kontroll över förvaltningen (se prop. 1973:90
s. 319). Då den svenska RF bygger på en monistisk maktcentrering med arbetsfördelning,
inte maktdelning, mellan statsorganen, synes RegR:s slutsats att riksdagen, där all offent¬
lig makt är samlad, bör kunna direktdelegera normgivningsmakt till förvaltningsmyndig¬
het, utan att detta uppenbart är grundlagsstridigt, vara riktig.
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att direktdelegation inte är förenligt med RF.gg RegR har således tagit
ställning till direktdelegations grundlagsenlighet utan att uttryckligen
godtagit en sådan ordning, något som kan ses som en följd av uppenbar-
hetsrekvisitet och dess inverkan på normprövningen.

Normgivning som är uppenbart lagstridig
1 ovan behandlade RÅ 1987 ref 21 tog RegR också ställning det materi¬
ella innehållet i de anvisningar som RSV gett ut. Domstolen fann att
anvisningarna gick utöver vad som kunde rymmas i det bemyndigande
som de grundades på, men redogjorde inte närmare för skälen härtill.
RegR räknar visserligen upp de villkor och begränsningar som RSV
angett men enligt min mening håller sig dessa väl inom det mycket vagt
och allmänt utformade bemyndigandet. Det är således snarast bemyndi¬
gandet som är behäftat med fel, nämligen en betydande vaghet.100

I RÅ 1988 ref 146 gjorde RegR på samma sätt som i RÅ 1987 ref 21.
Domstolen fann RSV:s föreskrifter gå utöver det i bemyndigandet
angivna området, trots att detta område endast angetts som att RSV äger
meddela föreskrifter avseende befrielse från skyldighet att erlägga rest-
avgift. Det är enligt min mening svårt att se hur RSV:s föreskrifter borde
ha varit utformade för att inte vidhäftas de fel RegR angav, nämligen att
de innehöll villkor och begränsningar utöver vad som följde av 58 §
2 mom. första stycket uppbördslagen. Särskilt gäller detta mot bakgrund
av att själva bemyndigandet inte gav någon som helst vägledning för hur
föreskrifterna skulle utformas. RegR utelämnar en förklaring av vad som
hade varit godtagbart, något som onekligen kunde varit till hjälp och
vägledning. Återigen tycks det som RegR:s kritik egentligen var riktad
mot den vaghet som bemyndigandet innehöll.

I RÅ 1993 ref 10 gällde frågan om 19 § förordningen (1984:1050) om

beredskapslagring av olja och kol, vilken utfärdats med stöd av 28 §
lagen (1984:1049) om beredskaplagring av olja och kol, var förenlig med
bestämmelsen i sistnämnda lag. Lagen innebar att lagringsavgift skulle

"Man kan med hänvisning till RÅ 1988 ref 32 konstatera att rättsläget idag är att direkt¬
delegation är tillåtet. Intressant med detta fall är dock att RegR:t Mueller, som deltog i RÅ
1987 ref 21, inte längre anser att direktdelegation är förenligt med RF. Strömberg, Norm-
givningsmakten, s. 99, 128 och 134, anser att RF förbjuder direktdelegation till förvalt¬
ningsmyndighet, trots RegR:s avgöranden i denna fråga. Se även Adlercreutz, Några
frågor om normgivningsmakten i ett utredningsbetänkande, FT 1997 s. 7 ff.
100

RegR har i andra sammanhang påpekat att normgivning inte får vara allför vag eller
omfattande för att vara godtagbar (se t.ex. RÅ 1991 ref 21, s. 87). Ett sådant argument
hade enligt min mening varit en bättre grund att stå på i detta fall, som klart innehåller ett
alltför omfattande bemyndigande som sedan RSV använt sig av. Att bemyndigandet
uppenbart är vagt och opreciserat torde knappast vara möjligt att motsäga varför uppen-
barthetsrekvisitet i RF 11:14 inte borde utgöra hinder för en sådan argumentation.
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motsvara kapitalkostnaden för varan under en månad med tillägg av 60
procent. 1 förordningen hade regeringen bestämt att lagringsavgiften
skulle beräknas efter 29 kr per kbm. RegR konstaterade först att förord¬
ningen i fråga trätt i kraft 1985 och ändrats först 1989. Avgiften bestäm¬
des från början till 29 kr per kbm. I förarbetena till lagen om beredskaps¬
lagring fann RegR uttryck för att lagstiftaren avsett att mindre prisänd¬
ringar inte borde föranleda förändring av avgiften samt att denna normalt
borde omprövas årligen. Regeringen hade inte omprövat avgiften någon
gång under perioden 1985-1989. Sammantaget fann RegR att riksdagen
förutsatt att regeringen kontinuerligt skulle följa prisutvecklingen och
vid större förändringar ändra avgiften. Så hade inte skett. Vidare fann
domstolen att en aktuell beräkning av avgiften enligt de grunder som
angavs i lagen medförde att denna borde uppgå till 15 kr per kbm. RegR
fann att avvikelsen mellan det "riktiga" värdet och det i förordningen
avgivna beloppet var så väsentligt att det måste anses som uppenbart att
förordningen stod i strid med lagen. Förordningen fick, med stöd av RF
11:14, därför inte tillämpas. RegR fastställde en lagringsavgift med 15 kr
per kbm som beräkningsunderlag.

RegR kunde i detta fall inte bortse från den diskrepans som förelåg
mellan förordningens beräkningsgrund och det i lagtext och förarbeten
förutsatta sättet att kontinuerligt ompröva avgiften m.h.t. aktuellt mark¬
nadsvärde. Domstolen fann felet vara "uppenbart" först efter att ha kon¬
staterat att de uteblivna omprövningarna lett till att en avvikelse på näs¬
tan 100 procent mellan det gällande marknadsvärdet och förordningens
beräkningsgrund. Om denna skillnad varit något mindre, säg 25 procent,
hade RegR kanske kunnat acceptera förordningen såsom inte uppenbart
stridande mot lag. Man kan undra om inte redan det förhållandet att
regeringen underlåtit att flera år i följd företa den omprövning som lagen
förutsatt skulle kunna utgöra skäl för att anse felet "uppenbart". Nerge-
lius nämner detta fall som ett exempel på grundlagskonform tolkning.101
Fallet gällde enligt min mening endast förordningens förenlighet med lag
och den enda grundlagsbestämmelse som aktualiserades var RF 11:14.
Förordningen befanns strida mot lagen, varefter den förra inte tillämpa¬
des. RegR avgjorde målet med stöd av lagtexten allena, någon tolkning
av förordningen skedde ej.

I RÅ 1996 ref5 gällde frågan om innehållet i en förordning avseende
nedsättning av sociala avgifter kunde sägas uppenbart gå utöver vad som
inrymts i lag om samma sak. 1 lagen medgavs nedsättning av sociala
avgifter i ett stort antal fall. Området för nedsättning begränsades sedan

101 Nergelius, Om grundlagstolkning, SvJT 1996 s. 858 not 75. Fallet kan uppfattas som att
domstolen tolkar förordningen till att innehålla en avgiftsbestämmelse om 15 kr/kbm.
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genom föreskrifter i förordningen. RegR konstaterade först att de sociala
avgifter som det var fråga om var att betrakta som skatt i RF:s mening.
Föreskrifter om skatt skall meddelas genom lag enligt RF 8:3. Frågan var
då om reglerna i förordningen i stället kunde anses som verkställighets¬
föreskrifter enligt RF 8:13. RegR fann att förordningen innehöll begräns¬
ningar av den lagliga rätten till nedsättning av sociala avgifter och att
dessa begränsningar tillförde regleringen något nytt i materiellt hänse¬
ende. Verkställighetsföreskrifter får dock inte tillföra regler något materi¬
ellt nytt. RegR beslöt därför att med stöd av RF 11:14 underlåta att till-
lämpa förordningen såsom uppenbart stridande mot lag. Domstolen fann
i det sammanhanget att vissa uttalanden i förarbetena till lagen i fråga
inte ändrade denna bedömning. Lagtexten medgav inte inskränkningar
av det slag förordningen innehöll. Här kan man skönja en ganska sträng
ordalydelsetolkning av det prövade lagrummet. RegR ansåg inte att det
hjälpte att förarbetena fyllde ut lagtextens bristande utformning. Då
lagens ordalydelse och förordningens innehåll inte överensstämde var
detta nog för att RegR skulle finna diskrepansen "uppenbar". Detta kan
kanske sägas representera RegR:s allt större benägenhet att bedöma
regeringsförordningar med betydande stränghet utifrån normgivnings-
aspekter.

Ett än mer uppseendeväckande exempel på denna strikta anknytning
till ordalydelsen utgör en dom från början av 1997.102 Där fann RegR att
en detaljplan avseende den s.k. Norra Länken i motorvägsbygget kring
Stockholm stred mot lagtexten i naturresurslagens 3 kap. 7 §. Vissa utta¬
landen i förarbetena kunde därvidlag inte uppväga lagens klara ordaly¬
delse. Domstolen underkände detaljplanen såsom stridande mot lag.

Högsta domstolen underkände i NJA 1996 s. 370 en regeringsförord¬
ning såsom uppenbart grundlagsstridig.103 Målet gällde överlåtelse till
mellanfolklig organisation att meddela föreskrifter avseende fisket i
Torne älv. Gundlagsfrågan gällde egentligen giltigheten av en förordning
som ändrade i en kungörelse som i sin tur tillkommit före 1974 års reger¬

ingsform. Frågan hängde samman med vilken vikt som skulle läggas vid
ett tvetydigt förarbetsuttalande. Innebörden av detta var att framtida änd¬
ringar i den aktuella författningen, som inte berörde dess grundläggande
karaktär, skulle kunna genomföras utan riksdagens medverkan.104 Om
detta sågs som ett bemyndigande till regeringen kunde förordningen i

1112 Regeringsrättens dom 1997-01-31, målnr 1931-1996 och 1932-1996.
103 Strömberg har kommenterat fallet i Ett HD-fall om prövning av en förordnings grund¬
lagsenlighet, JT 1996/97 s. 450.
104 Prop. 1971:137 s. 12.
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fråga anses gilig med stöd av p. 6 i övergångsbestämmelserna till RF.
Riksåklagaren (RA) fann dock att denna punkt inte var direkt tillämplig
eftersom något bemyndigande inte kunde sägas föreligga. Frågan var då
om förordningen ändå skulle anses giltig m.h.t. att förarbetena pekade på
att tillkomstsättet varit förutsett och grundlagsenligt vid tiden för anta¬
gandet av den ursprungliga författningen. RA fann därvidlag att en ord¬
ning som gjorde det nödvändigt att på nytt förelägga riksdagens överens¬
kommelser som redan ingåtts inte kunde ha avsetts vid RF:s tillkomst.
Förordningen borde därför anses som giltig.

HD tillbakavisade riksåklagarens försök att rädda regleringen m.h.t.
vad som rimligen måste ha varit åsyftat vid RF:s tillkomst och vad som
kan sägas vara en ändamålsenlig ordning. HD fann, liksom RA, att utta¬
landena i förarbetena inte kunde anses vara bemyndiganden. Därutöver
berörde domstolen inte frågan om vad som kan anses ha varit förutsatt
eller rimligt vid RF:s tillkomst. HD fann att formföreskrifterna i RF 10:5
sista stycke inte hade följts eftersom överlåtelsen inte underställts riksda¬
gen för godkännande. Ordningen för överlåtelse av befogenhet till mellan-
folklig organisation hade därigenom åsidosatts i ett väsentligt hänseende.
HD fann att felet framstod som uppenbart. Som Strömberg kommenterat
tycks HD sväva något på målet om vilken typ av överlåtelse som målet
gällde.105 Av omständigheterna framgår dock att det gällde överlåtelse av
normgivningsmakt och inte förvaltningsuppgift, något som också fram¬
går av referatrubriken. Fallet är kanske främst av intresse då det är första
gången HD underkänt en förordning med stöd av RF 11:14.

Gynnande eller betungande föreskrifter, verkställighetsföreskrifter
NJA 1984 s. 648 gällde ett återbetalningskrav av felaktigt uppburna
bostadsbidrag. Kravet på återbetalning grundades på 20 § förordningen
(1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer och fråga uppstod
om denna stod i strid med reglerna i RF 8 kap. Mer preciserat var fråga
om förhållandet var av sådan karaktär att lagform krävdes i enlighet med
RF 8:3. Det vill säga, om det var fråga om ett ingrepp i enskilds person¬
liga eller ekonomiska förhållanden.

HD konstaterade att om återbetalningsskyldigheten sågs isolerat så
framstod den onekligen som ett sådant ingrepp. Domstolen framhöll
sedan att bostadsbidragsregleringen som helhet måste anses som en för
den enskilde gynnande reglering, vilken regeringen, i enlighet med den
s.k. restkompetensen i RF 8:13, har befogenhet att besluta om. Denna
befogenhet skulle enligt HD bli av ringa värde om inte gynnande före-

105 Strömberg s. 452.
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skrifter kunde kompletteras med för den enskilde ogynnsamma moment,
utan att detta i sig krävde lagform. Domstolen konstaterade att en åter¬
betalningsregel av felaktigt uppburna bidrag kan ses som ett naturligt
komplement till bidragsregleringen och rubbar inte dennas gynnande
karaktär. HD fastslog att möjligheten att meddela dessa ogynnsamma

regler har snäva gränser. De betungande momenten måste ha samband
med de gynnande och vara dessa underordnade. HD berörde sedan det
förhållandet att det i doktrinen framförts olika uppfattningar om åter¬
betalningsregler av det slag som det var fråga om skulle falla under RF
8:3 eller ej. HD konstaterade att det fanns utrymme för olika bedöm¬
ningar samt att en omfattande praxis av liknande reglering vuxit fram.
Det saknades anledning för domstolarna att underkänna denna praxis i
regeringens normgivning, i vart fall så länge som bedömningen i det
enskilda fallet medgav individuella hänsynstaganden. HD fann därför att
RF 11:14 ej var tillämplig på de aktuella föreskrifterna.

HD finner i detta fall att en reglering med huvudsakligen gynnande
inslag inte fråntas denna karaktär enbart för att betungande föreskrifter
ingår som moment i regleringen. Detta gäller så länge som dessa före¬
skrifter har direkt anknytning till förmånerna och är dessa underordnade.
Strömberg har i motsats till HD hävdat att ovillkorliga förpliktelser som
drabbar enskilda, vilka kommit i åtnjutande av en förmån, likväl måste
anses falla in under RF 8:3.106 Även Nergelius är kritisk till avgörandet
av samma skäl.107 Enligt Strömberg faller endast förpliktelser som kan
anses som villkor för erhållandet av förmåner utanför RF 8:3. HD:s

grundlagstolkning är enligt min mening knappast orimlig som sådan. Det
framstår som tämligen naturligt att betrakta inte bara en enskild regel
utan även dess systematiska sammanhang för att fastställa om regeln är
att anse som ett ingrepp eller ej. Med en strängare ordalydelsetolkning
hade inte kunnat bortses från det faktum att krav på återbetalning av
erhållna bidrag är ett ingrepp i den enskildes ekonomiska förhållanden.
HD har dock inte accepterat en så sträng tolkning av RF 8:3. 108

1 NJA 1984 5. 886 och NJA 1987 s. 916 var fråga om televerkets före¬
skrifter gällande avgift för TV-innehav stod i överensstämmelse med RF.
Regeringen hade i förordning om verkställighet av lag bemyndigat Tele¬
verket att utfärda föreskrifter om erläggandet av avgifter för TV-innehav.
Televerket hade därefter föreskrivit bl.a. att den som ej skriftligen anmält

106 Strömberg, Normgivningsmakten, s. 170.
107 Nergelius, Om grundlagstolkning, SvJT 1996 s. 851 f.
108 Se även RÅ 1995 ref 4 där RegR intar samma hållning som HD vad gäller återbetal¬
ningsskyldighet av bidrag.

263



att innehav upphört hade att erlägga avgift till dess skriftlig anmälan
skett. Frågan i målet var om RF 8:3 medgav detta.

HD tycks i det första målet godta hovrättens domskäl i allt väsentligt.
Där uttalas att de föreskrifter som Televerket utfärdat inte kunde uppfat¬
tas som ett nytt åliggande för enskilda eller som ett tidigare ej förelig¬
gande ingrepp, varför lagform enligt RF 8:3 inte var nödvändig. I det
senare målet underkände såväl underrätt som HovR televerkets krav på
avgift efter det att TV inte längre innehades. Motiveringen var att före¬
skriften saknade laga stöd och gick utöver vad som kunde anses vara en

verkställighetsföreskrift. HD godkände inte detta resonemang. Domsto¬
len konstaterade att man i lagen inte avsett att betona uttrycket "innehav"
som ett tydligt besittningskrav för innehav av TV. Syftet med skriftlig
avanmälan var främst fråga om en administrativt lämplig ordning för
fastställande av avgiftsskyldighetens utsträckning i tiden.100 Vad HD
egentligen menar med dessa påpekanden är oklart. Vad, om inte besitt¬
ning, har lagstiftaren avsett med uttrycket "innehav"? HD:s hänvisning
till bestämmelsens karaktär av bevissäkring för fastställande av avgifts¬
skyldighetens utsträckning förklarar inte detta. Om HD verkligen menar
att den faktiska besittningen av TV är irrelevant för fastställandet av

avgiftsskyldighet för just TV-mottagare måste detta i frågasättas. Nog
måste väl antas att om lagstiftaren avgiftsbelägger "innehav" av TV-mot¬
tagare så är det också de som (faktiskt) har mottagare som är avgiftsskyl¬
diga."0 Menar HD mera återhållsamt att faktiskt innehav inte ensamt är
bestämmande för frågan om avgiftsskyldighet kan man nog hålla med.
Beaktande av bevisproblematik m.m. är fullt godtagbara skäl för att
kräva att den som inte längre är innehavare meddelar detta. För tid som

gått före anmälan kan man då inte anföra att man inte haft TV. Att där¬
vidlag driva detta beviskrav så långt att i fall då innehavaren faktiskt
avanmält sitt innehav, men inte gjort detta skriftligen, ändå fastställa
avgiftsskyldighet är att lägga något betungande i föreskriften."1
109 Man måste säga att fallet i sig är ett anmärkningsvärt exempel på en myndighets bris¬
tande serviceambition. Den f.d. TV-innehavaren hade nämligen ett flertal gånger ringt
Televerket och avanmält sitt innehav, men detta hade inte accepterats. En "medborgar¬
nära" förvaltning som handlar på detta sätt väcker med all sannolikhet inte medborgarnas
sympati och förtroende. Se Sterzel, Medborgaren och förvaltningen, i Skrifter tillägnade
Gustaf Petrén, s. 139 ff.
"°Srömberg, Avgiftsskyldighet vid upphört TV-innehav, FT 1988 s. 61 anför i princip
samma synpunkter på tolkningen av "innehav".
111

Strömberg s. 61 menar att ett exklusivt bevismedel dessutom strider mot den fria bevis¬
prövningens princip. Då föreskriften, skall tillämpas även vid förhållanden då TV bevisligen
inte längre innehas kommer Strömberg fram till att den måste utgöra en sanktionsavgift
och därmed kräva stöd av lag, vilket saknas.
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Strömberg har kritiserat avgörandet."2 Hans huvudinvändning är att
avgiftsskyldighet efter det att innehav inte längre föreligger måste
betraktas som en sanktionsavgift för att upprätthålla kravet på skriftlig
avanmälan.113 Därigenom föreligger en föreskrift som ålägger den
enskilde något vartill laga stöd saknas. HD:s tolkning av verkställighets¬
föreskrifterna och lagens krav på innehav får väl anses som mindre
naturlig.114

5.6.4 Retroaktivitet

De flesta fallen rörande RF 2:10 och skyddet mot retroaktiva bestäm¬
melser synes behandla frågor kring vid vilken tidpunkt skattskyldighet
skall anses ha inträtt. NJA 1986 s. 428 gällde just dessa frågor kring en
skärpning av reglerna om stämpelskatt. Frågan var om skatteplikt för s.k.
stämpelskatt inträtt vid förvärvet eller vid tidpunkten för inskrivningen.
HD konstaterade först att skattskyldighet enligt lagen i fråga inträdde vid
inskrivningstillfället. Domstolen fann att frånvaron av övergångsbestäm¬
melser med undantag för rättshandlingar som företagits innan lagänd¬
ringen trätt ikraft talade för att skatteplikt avsetts inträda också för för¬
värv som skett innan lagändringen trätt i kraft. Vidare konstaterades att
tankarna bakom RF 2:10 talade för att skattskyldighet skulle anses
inträda vid förvärvet men att förutsättningar saknades att enligt RF 11:14
underlåta att tillämpa skattelagstiftningen i detta fall. Hänsyn till uppen-
barhetsrekvisitet i RF 11:14 torde förklara utgången i detta mål.

1 RÅ 1989 ref 116 (I och II) var fråga om när skattskyldighet inträtt. I
båda fallen var knäckfrågan om en ny, högre skattesats kunde tillämpas
utan hinder av RF 2:10. RegR fann att så var fallet mot bakgrund av rela¬
tivt tydliga förarbetsuttalanden angående skattskyldighetens inträdande i
förhållande till RF 2:10. I motiven framhölls att skattskyldighet för en
transaktion av aktuellt slag inträder först vid den tidpunkt då ersättning
uppbärs. Att avtal slutits före skatteregelns ikraftträdande var därför inte

112 Strömberg s. 54 ff.
113 Här kan också refereras till NJA 1984 s. 648, där det påpekas att föreskrifter som inte
tillämpas ovillkorligt utan är föremål för en individuell prövning kan godtas fast de inne¬
håller betungande moment. Resonemanget kan kanske överföras även till detta fall; hade
utrymme getts för en individuell prövning av avgiftsskyldigheten hade en sådan kanske
inte ansetts föreligga, t.ex. på grund av muntlig avanmälan.
114 Fallet kan jämföras med RÅ 1996:5 där RegR utan att beakta uttalanden i förarbetena
underkände en förordningsbestämmelse som innehåll längre gående bestämmelser än den
lagtext på vilken den grundades. Som Strömberg tidigare konstaterat tycks dock RegR
utöva sin lagprövningsrätt visavi förordningar striktare än HD, se Strömberg, Normpröv¬
ning i nyare rättspraxis, FT 1988 s. 121 ff.
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avgörande för frågan om skatt kunde tas ut enligt de nya, hårdare reg¬
lerna. Detta är ett relativt typiskt exempel på direkt tillämpning av förar¬
betenas synsätt i en konstitutionell fråga.

RÅ 1993 ref 79 avsåg avgifter till kemikalieinspektionen (Kl) som
erlagts för verksamhet den avgiftsskyldige bedrivit under närmast före¬
gående år. Avgiften höjdes och fråga uppstod om den nya, högre avgiften
fick fastställas med hänsyn till verksamhet som bedrivits innan de nya
reglerna trätt i kraft. Retroaktivitetsförbudet i RF 2:10 aktualiserades
alltså. RegR fann att det från den enskildes synvinkel var klart att det var
verksamheten under det närmast föregående året som bestämde avgiftens
storlek och i realiteten utlöste avgiftsskyldigheten. RegR liknade sedan
detta förhållande med inkomstbeskattningen, där retroaktivitetsförbudet
innebär att en ny eller förhöjd skatt vanligtvis inte får tas ut på inkomster
som uppburits innan en ny bestämmelse trätt i kraft. En höjning av den
aktuella avgiften borde därför inte få träffa verksamhet som ägt rum
innan höjningen trädde i kraft. Domstolen fann att Kl saknat laga grund
för sitt beslut.115

Det mest intressanta i detta fall är RegR:s grepp att tolka den i fråga-
satta lagen ur den enskildes synvinkel. Hur förfarandet framstår för
denne har stor betydelse för RegR:s beslut. Av intresse ur tolkningssyn¬
vinkel är också att RegR beaktar ett annat rättsområde, inkomstbeskatt¬
ningen. Detta förfarande kan väl snarast hänföras till ett fall av systema¬
tisk tolkning som får betydelse för hur avgiftsskyldigheten skall bedömas
konstitutionellt.

Retroaktivitet utanför straffrättens och skatterättens område behand¬
lades i RÅ 1996 ref57.Ub Fallet gällde talan om åläggande av skyldighet
att ansvara för kostnader för saneringsarbete i enlighet med 24 § andra
stycket miljöskyddslagen (1969:387). Ett företag som under åren 1965-

115 Jfr RÅ 1992 ref 10. Där fann RegR klagandens invändningar mot skatten, att den de
facto var en retroaktiv inkomstskatt, inte hålla då skatten utformats så att den skattskyldige
endast skattade för tillgångar som var i dennes besittning vid en viss tidpunkt. RegR fäste
således vikt vid att de skattskyldiga kunnat disponera sina tillgångar så att skattskyldighet
aldrig uppstått. Skatten befanns inte vara knuten till tidigare inkomster utan till förmögen¬
heten vid en viss tidpunkt. Det finns som jag ser det två alternativa sätt att angripa domen.
Det ena är att den inte är väl förenlig med grunderna för RF 2:10, dvs. de bakomliggande
motiv om förutsebarhet och rättssäkerhet som retroaktivitetsförbudet är uttryck för. Det
andra sättet att angripa domen är att det grundläggande antagande som RegR baserar sin
bedömning på är felaktigt. De skattskyldiga försäkringsbolagen har inte kunnat disponera
tillgångarna så att skattskyldighet undvikits eller förändrats. De har nämligen bara förval¬
tat försäkringstagarnas medel. För de enskilda skattskyldiga måste det därför ha framstått
som om skatten var riktad mot just de inkomster som man tidigare uppburit, något som
också kommer till uttryck i förarbetena.
116 Se även Wennergren, Retroaktiv förvaltningsrättslig normgivning, FT 1993 s. 275 som
får anses föregripa RegR:s avgörande i detta mål.
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1975 bedrivit verksamhet på en fastighet befanns av regeringen vara
skyldig att tillsammans med den nuvarande ägaren bekosta s.k. återställ¬
ningsåtgärder. Företaget sökte rättsprövning. Man framhöll bl.a. att det
vid tiden för överlåtelsen av verksamhet inte funnits regler om kvarva¬
rande skyldighet att medverka till återställning. Dessa regler infördes
1989. RegR avgjorde målet i plenum. Majoriteten fann att reglerna i sin
äldre lydelse inte kunde anses ha inneburit en skyldighet att avhjälpa olä¬
genheter efter miljöfarlig verksamhet även efter det att verksamheten
upphört. Frågan var därför om de strängare bestämmelserna kunde till-
lämpas på ett företag som överlåtit sin verksamhet före lagändringen i
fråga. Domstolen fann med hänvisning till RA 1988 ref 132 att huvud¬
regeln inom förvaltningsrätten är att de föreskrifter som är ikraft vid
tiden för prövningen skall ligga till grund för densamma. Denna princip
uppfattades dock inte vara undantagslös. Först påpekades att RF 2:10 i
vissa fall förbjuder retroaktiv tillämpning. Vidare framhöll RegR att
inom EG-rätten träffar ändringar i materiellrättsliga regler normalt inte
förhållanden före ikraftträdandet om så inte klart framgår av bestämmel¬
sens ordalydelse.

RegR framhöll också att det inte framstod som rimligt att tillämpa den
aktuella regleringen retroaktivt till den enskildes nackdel. Särskilt beto¬
nades att så inte var föreskrivet i särskilda övergångsbestämmelser och
kunde inte heller annars utläsas av regelverket. Prövningen skulle därför
företas enligt de regler som gällde före lagändringen. Regeringens beslut
befanns därför sakna stöd i lag.

Först och främst är det intressant att se hur RegR tolkar in retroaktivi-
tetsskyddet i det förvaltningsrättsliga systemet. Det görs med stöd av RF
2:10 och EG-rättsliga principer, alltså vad man skulle kunna kalla konsti¬
tutionella hänsyn. Vidare framhåller domstolen att det i fall när enskilda
drabbas negativt av en viss tillämpning finns skäl att vara restriktiv. Hän¬
syn tas till hur den enskilde uppfattar saken. Till sist är domstolens beto¬
ning av vad som kan utläsas tydligt ur regleringen av intresse. Hade det
klart framgått att regleringen som infördes 1989 var tänkt att ha retroak¬
tiv verkan synes majoriteten ha kunnat tänkta sig att tillåta detta. Min
reflektion är att regleringens effekter i detta fall knappast hade framstått
som rimligare bara för att de varit åsyftade och klart uttalade."7

117 För ytterligare kommentarer se Darpö/Michanek/Strömberg, Miljöförorenarna går fria,
Miljörättslig tidskrift 1996 s. 240 och Wahlgren, Svarsartikel, Miljörättslig tidskrift 1996
s. 245.
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5.6.5 Äganderätt m.m.

Genom fastighetsreglering överfördes två fastigheter till en tredje. I de
två fastigheter som därmed upphörde att existera fanns en partiell nytt¬
janderätt som likaledes försvann. Detta skedde utan att ersättning utgavs
till nyttjanderättsinnehavaren. Frågan i NJA 1989 s. 20 var om förfaran¬
det stod i strid med bl.a. RF 2:18 om ersättning vid expropriation och lik¬
nande förfaranden.

HD fann att fastighetsbildningsmyndighetens beslut hade karaktär av
ett sådant expropriativt förfogande som RF 2:18 skyddar enskilda från.
Rätt till ersättning förelåg därför. Dock hade inte nyttjanderättsinnehava¬
ren fört talan om ersättning utan bara om att fastighetsbildningen inte
skulle få komma till stånd. HD avgjorde därför målet enbart efter reg¬
lerna i fastighetsbildningslagen och tog inte hänsyn till rättighetsregeln.
JustR:t Bengtsson var skiljaktig och menade att det vid valet mellan olika
alternativa sätt att genomföra den begärda fastighetsbildningen inte kan
komma i fråga att välja en lösning som är svårförenlig med bestämmel¬
sen i RF 2:18. Det synes mig som om Bengtsson tillgriper s.k. grundlags¬
konform tolkning, dvs. han önskade vid tillämpningen av de aktuella
rättsreglerna se att dessa tillämpades på ett sätt som väl överensstämde
med grundlag.118

NJA 1992 s. 337 gällde huruvida ersättningsreglerna i lagen (1985:139)
om ersättning för intrång i enskilds fiskerätt kunde åsidosättas såsom
stridande mot RF 2:18 (i då gällande lydelse). HD framhöll att det i för¬
arbetena framkommit att det fria handrepskapsfisket var att se som en
vidareutveckling av allemansrätten. Beträffande förhållandet till RF 2:18
pekade HD på ett uttalande i propositionen. Där framhölls att bestäm¬
melsen avsåg situationer där äganderätt eller annan rätt överfördes från
ett subjekt till ett annat och där det senare subjektet kunde utöva ägande¬
rätten på liknande sätt som den tidigare innehavaren. Så var inte fallet
här, varför det av förarbetena framgick att RF 2:18 inte ansetts tillämplig.
HD konstaterade vidare att lagrådet varit kritiskt till ersättningsreglernas
utformning eftersom de föll inom den "gråzon" där bestämmelsen i RF
2:18 kunde var tillämplig. Reglerna borde därför enligt lagrådet ha utfor¬
mats så att de helt säkert fyllde grundlagsbestämmelsens krav.

Domstolen fann vidare att det aktuella intrånget i enskildas fiskerätt
inte kunde anses som expropriation i egentlig mening. Frågan huruvida
de befogenheter som allmänheten tillförts kunde föras in under "annat

"8 Se Vogel, Omhändertagande enligt 13 § Polislagen, FT 1991 s. 75 som framhåller att det
vid grundlagskonform tolkning inte är tillräckligt att välja ett alterantiv som inte uppen¬
bart strider mot RF. Tolkning och tillämpning måste vid ett sådant förfarande överens¬
stämma helt med grundlagen.

268



sådant förfogande" fann HD inte kunna besvaras entydigt. I ett sådant
fall, och mot bakgrund av att det klart uttalats i förarbetena till RF 11:14
att riksdagens tillämpning av grundlagen måste respekteras om den håller
sig inom en möjlig tolkning av grundlagens stadganden, fann HD att
ersättningsreglerna för intrång i fiskerätt inte uppenbart föll inom ramen
för RF 2:18:s tillämpningsområde.

Det mest intressanta med detta fall är den följsamhet som HD uppvisar
visavi förarbetena. Det kan enligt min mening, ur den enskildes synvinkel,
inte framstå som något annat än ett exproprvdtionsl iknande förfarande att
frånta de tidigare ägarna rätten till fisket. Att fiskerätten inte överförs till
ett annat privatsubjekt utan den mera vaga "allmänheten" förändrar inte
att förfarandet i sina centrala delar just uppvisar de drag som RF 2:18
måste anses skydda. Det är naturligtvis egalt utifrån den som besitter en
äganderätt om denna överförs till ett annat rättssubjekt eller om den bara
berövas honom utan att någon annan får egendomen. Förlusten, som RF
2:18 rimligen är till för att garantera viss ersättning för, uppstår likväl.119
HD kunde därför mera ingående ha prövat frågan om ersättningsreglerna
stod i uppenbar strid med RF 2:18 och inte låtit sig nöja med att intrång i
enskilds fiskerätt inte entydigt kunde anses vara liktydigt med "annat
sådant förfogande". Man kan också göra en jämförelse med hur RegR
tagit hänsyn till den enskildes synvinkel när man avgjort om en rättig¬
hetskränkning förelegat eller ej.120

NJA 1996 s. 110 gällde frågan om RF 2:18 hade någon inverkan på
tillämpningen av regler om servitutändring i fastighetsbildningslagen.
HD fann att grundlagsändringen av RF 2:18 år 1994 inte medförde en
mer restriktiv tillämpning av reglerna i fastighetsbildningslagen om
tvångsförfogande. Vad man särskilt fäste vikt vid var att kravet på ange¬
lägna allmänna intressen som uppställs i RF 2:18 första stycke enligt för¬
arbetena i sig innefattade också hänsynstagande till fastighetsreglering i
enskilds intresse när detta kunde sägas tjäna också allmänna intressen.

Fallet visar att HD beaktar förarbetena till grundlag, något som väl
knappast framstår som överraskande. Särpräglat för fallet är att det gäller
en nyligen antagen grundlagsbestämmelse och en bestämmelse på ett
område där politisk kontrovers råder.

"9 Att den tidigare ägaren också kan utöva det fria fisket är enligt min mening inget starkt
argument. Den potentiella ekonomiska förlust som regleringen innebär uppvägs på intet
sätt av den redan tidigare föreliggande rätten att fiska på sin egen fastighet.
120 Se ovan RÅ 1993 ref 79.
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5.6.6 Opinionsfriheterna m.m.

Talarordning och yttrandefrihet
Rättsfallen RÅ 1981 2:1 och RÅ 1981 2:15 hänger intimt samman. De rör
båda frågan om den som äger yttra sig vid kommunfullmäktiges över¬
läggningar åtnjuter RF:s skydd för yttrandefriheten. Det första fallet
avsåg en arbetsordning för att tillgodose ordningskrav vid kommunfull¬
mäktiges möten.121 Arbetsordningen överklagades genom kommunal¬
besvär. I RegR begränsade klaganden sin talan till att avse endast den del
av arbetsordningen som avsåg avlägsnande från ämnet.

RegR konstaterade först att begränsningar i yttrandefriheten enligt
2:12 RF endast får ske genom lag. Vidare hänvisade domstolen till RF
2:13 tredje stycket om att föreskrifter som utan avseende på yttrandens
innehåll reglerar visst sätt att sprida yttranden ej skall anses utgöra
begränsningar av yttrandefriheten. Denna kategori av regler utgörs sna¬
rast av s.k. ordningsregler. RegR fann att den kommunala arbetsord¬
ningen i det överklagade hänseendet, när det gällde att avlägsna sig från
ämnet, var att betrakta som en sådan ordningsregel. RegR:t Petrén tillade
att reglering av "god ordning" vid möten i sig var en reglering av inte
bara fysiska handlingar utan även av t.ex. nedsättande yttranden. En
sådan reglering krävde stöd av lag. Petrén avslutade med att säga att rätts¬
läget innebar att arbetsordningens befogenhet att ingripa mot någons
uppträdande p.g.a. att detta strider mot god ordning inte gäller sådant
uppträdande som består i olämpliga yttranden.

RegR fann i det senare fallet, där en arbetsordning som var snarlik den
i fallet ovan antagits, anledning att besvara frågan om regler för att upp¬
rätthålla "god ordning" stod i överensstämmelse med RF. Först konstate¬
rades att riksdagsordningen (RO) utgjorde en förebild för de kommunala
arbetsordningarna. 1 förarbetena till RO fann RegR klart uttalat att regle¬
ringen hade två sidor. En som var av ordningskaraktär och en som inne¬
bar ett ingrepp i yttrandefriheten. Bestämmelsen i RO 2:12 innefattade
t.ex. såväl ordningsföreskrifter som stadganden om begränsningar i ytt¬
randefriheten. Uttrycket "god ordning" i den kommunala arbetsordningen
antogs av domstolen ha samma innebörd som detta begrepp hade i före¬
bilden RO 2:12. Det fick således sägas innefatta bl.a. yttranden som
utgör personlig förolämpning mot annan eller andra nedsättande om¬
dömen. Bestämmelsen i arbetsordningen gav ordföranden befogenhet att

121 Arbetsordningen innehöll bl.a. en bestämmelse som löd: "Skulle någon i sitt yttrande
avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt, som strider mot god ordning, får ordfö¬
randen med klubbslag fästa talarens uppmärksamhet därpå. Om denne ej låter sig rätta, har
ordföranden att fråntaga honom ordet."
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ingripa mot talare p.g.a. innehållet i dennes yttranden. Sådan befogenhet
måste enligt RF 2:12 ha stöd i lag och sådant stöd saknades. Av detta skäl
fann RegR att den kommunala arbetsordningen till viss del stod i strid
med grundlagen och upphävde den förra i dessa delar.

I detta fall tar RegR steget fullt ut från de antydningar som Petrén gav
i sitt tillägg till RA 81 2:1. En befogenhet att ingripa mot talare för att
upprätthålla "god ordning" befinns vara liktydigt med att ingrepp kan ske
p.g.a. innehållet i ett yttrande. Stöd för denna lösning hämtas främst från
förarbetena till RO. Eftersom RO:s regler om talmans rätt att ingripa mot
riksdagsledamot i förarbetena sagts innefatta inte bara ordningsregler
utan även en begränsning av yttrandefriheten finner RegR att detsamma
borde gälla inom de kommunala beslutande församlingarna, inte minst
då dessa utformat sina regler i ämnet med RO som förebild.

RegR finner i dessa mål att även de som deltar i sammanträden i
offentliga sammanhang skyddas av RF:s yttrandefrihet. Domstolens tolk¬
ning av yttrandefriheten och de kommunala arbetsordningarna sker uti¬
från såväl systematiska som intentionella aspekter. Vad RegR inte svarar
på är varför ingrepp p.g.a. avvikelser från ämnet inte är en inskränkning i
yttrandefriheten medan ingrepp p.g.a. nedsättande omdömen är det. I
båda fallen är det enligt min mening innehållet i det sagda som utgör
grunden för ingreppet. En ren ordningsföreskrift tar enbart sikte på for¬
men för ett anförande, t.ex. om det är högljutt eller tar mycket lång tid.
RegR:s tolkning av RF 2:13 antyder därför denna bestämmelses bris¬
ter.122

Även i RÅ 1991 ref 21 gällde frågan ordningsföreskrifter. Fullmäktige
hade där avslagit en motion om att samtliga partier som deltog i val
skulle ha rätt att sätta upp affischer på kommunala fastigheter. Kommun¬
fullmäktige beslutade att gällande regler om valaffischering även fort¬
sättningsvis skulle gälla. Dessa innebar i korthet att all valaffischering
var förbjuden på kommunal mark, vare sig det var allmän plats, arren¬
derad eller blott disponerad mark. Beslutet överklagades. Kammarrätten
fann att eftersom kommunfullmäktiges beslut motiverats med ordnings¬
synpunkter, och inte med avseende på valaffischernas innehåll, så stred
beslutet inte mot grundlagens regler om yttrandefrihet. RegR fann att
beslutet till viss del avsåg sådana anordningar som krävde polismyndig¬
hetens tillstånd och att det i denna del var förenligt med regleringen i den
då gällande allmänna ordningsstadgan (1956:617). Till en annan del
avsåg dock beslutet sådan affischering som inte var beroende av tillstånd
och det var denna del som RegR tog upp till prövning.

Först konstaterades att beslutet inte kunde anses ta sikte på det civil-

122 Se vidare avsnitt 9.3.
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rättsliga förhållandet mellan kommunen som fastighetsägare och enskilda
organisationer som nyttjanderättshavare. Därefter konstaterade domstolen
att RF 2:1 tillförsäkrar varje medborgare yttrandefrihet samt att tryckfri¬
hetsförordningen reglerar den del av yttrandefriheten som utövas medelst
tryckt skrift. TF 1:2 förbjuder det allmänna att hindra spridningen av
tryckta skrifter på grund av deras innehåll. RegR konstaterade vidare att
en valaffisch vanligen är en tryckt skrift i tryckfrihetsförordningens
mening. Att sätta upp affischer på allmänna platser befanns vara liktydigt
med att sprida dem.

RegR fann att kommunens invändning att beslutet endast motiverats
av ordnings- och trafikhänsyn inte var hållbar. Beslutet riktade sig enbart
mot ett bestämt ämnesområde, politisk affischering. Ingen annan affisch¬
ering berördes. Det var således med avseende på affischernas innehåll
som beslutet fattats. Beslutet stred därför mot regeln i TF 1:2. RegR
anmärkte även att beslutet i och för sig också var angripbart på en annan
punkt. I princip är det tillåtet att i lokala ordningsföreskrifter begränsa
möjligheterna till affischering men RegR poängterade att dylika ingrepp
i den fria opinionsbildningen måste ske med försiktighet. Kommunens
beslut, som omfattade alla allmänna platser och all kommunal mark var
ett alltför långtgående och onyanserat ingrepp för att vara förenligt med
TF 1:2. RegR påpekade att utgången skulle ha blivit densamma i de
undantagsfall affischerna inte skulle ha kunnat anses falla under tryckfri¬
hetsförordningen eftersom RF 2:1 i så fall varit tillämpligt.

Först kan sägas att domstolen tolkar både RF och tryckfrihetsförord¬
ningen normalt vad gäller huruvida affischering är att hänföra till yttrande¬
friheten respektive tryckfriheten. När sedan RegR tolkar stadgandet i 1:2
TF om att spridning inte får hindras p.g.a. skrifts innehåll konstaterar
domstolen att de angivna motiven till affischeringsförbudet, ordnings-
och trafikhänsyn, i sig inte är hänförliga till innehållet. Därefter gör dom¬
stolen något riktigt intressant. Man kategoriserar innehållshänsyn till att
också omfatta hela ämnesområden. RegR finner att "valaffischering" är
ett sammanhängande ämnesområde. Eftersom hela detta ämnesområde
omfattas av förbudet har hänsyn tagits till innehållet. Genom att anlägga
detta synsätt blir kommunens motivering "genomskinlig", det blir lätt att
se att det kan ligga andra hänsyn bakom förbudet än de angivna.123
Genom att i uttrycket "på grund av skrifts innehåll" inte bara tolka in en

bedömning av vad som faktiskt står i skriften utan också en kategorise-
ring av olika typer av skrifter så har RegR tolkat bestämmelsen på ett sätt

123 Här kan anknytas till diskussionen om abstraktionsnivå i avsnitten om utländsk grund¬
lagstolkning. Det visar sig i fall som dessa vilken utomordentlig vikt det har att hitta "rätt"
generalitetsnivå vid bedömningen av ett beslut. Se 2.7.3.
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som i vart fall utesluter en extensiv tolkning av vad som är ordningsföre¬
skrifter.

RegR nöjer sig dock inte med detta. Man går vidare och säger att oav¬
sett om regleringen i fråga inte tagit sikte på innehåll så var den ändå
grundlagsstridig. Det domstolen pekar på är att kommunen tagit till ett
alltför onyanserat grepp för att det skall stå i överensstämmelse med
grundlag. Ett ovillkorligt förbud för affischering måste enligt RegR vara
begränsat till förhållanden där det verkligen behövs, t.ex. till platser där
trafikförhållandena motiverar det. Kommunens ingrepp är alltför långt¬
gående för att stå i överensstämmelse med grundlag. I denna del är det
den konstitutionella proportionalitetsprincipen i RF 2:12 som RegR stöd¬
jer sig på. Kommunens beslut går utöver vad som är nödvändigt med
hänsyn till dess ändamål, vilket var ordnings- och trafikhänsyn. RegR
anger att trots att man valt att bedöma kommunens beslut enligt TF så
skulle bedömningen bli densamma enligt RF. En notis i sammanhanget
är att domstolen kortfattat avvisar tanken på att kommunen agerat som
civilrättsligt subjekt, dvs. som ägare till fastigheterna. Skälet är beslutets
omfattning och innebörd.124

Reklam och yttrandefrihet
RÅ 1983 2:5 gällde förenligheten av förbudet mot kommersiell reklam i
närradio, enligt då gällande närradiolagen (1982:459), med RF:s regler
till skydd för yttrandefriheten. Ett politiskt parti hade i strid mot när¬
radiolagen sänt kommersiell reklam. Deras tillstånd att sända hade
genom beslut av närradiokommittén dragits in. Partiet överklagade och
hävdade att förbudet mot kommersiell reklam utgjorde en grundlags-
stridig begränsning av yttrandefriheten.

RegR prövade först frågan om detta var en begränsning som i sig var
tillåten enligt RF 2:13. Domstolen fann att spridningen av kommersiell
reklam var att betrakta som näringsverksamhet och därför ett område där

124 Nergelius, Om grundlagstolkning, SvJT 1996 s. 861 f. har varit mycket kritisk till detta
avgörande. Han vänder sig dels mot att RegR uttalar att valaffischerna faller inom TF och
dels mot domstolens bedömning att förbudet var riktat mot affischernas innehåll. När det
gäller den första invändningen hårddrar Nergelius RegR:s uttalande. Han menar att dom¬
stolen uttalar att valaffischer generellt är tryckta skrifter. I domskälen sägs: "En valaffisch
är en skrift i tryckfrihetsförordningens mening. Den torde normalt vara framställd på det
sätt som avses i 1 kap. 5 § förordningen." Nergelius andra invändning är att skälet till
ingreppet, dvs. hänsynen till ordning och trafik, borde kunna uppväga kravet på innehålls¬
lig neutralitet. De vore i så fall en långtgående tolkning av RF 2:13. För att en föreskrift
som berör yttrandefriheten skall få fattas i annan form än lag krävs att den endast avser
sättet att sprida yttranden, dvs. är innehållsligt neutral. Detta krav kan inte spelas ut mot
något av de godtagbara skäl till yttrandefrihetsinskränkningar som anges i RF 2:13 första
stycket. För sådana begränsningar är lagform föreskriven.
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det i sig var möjligt att begränsa yttrandefriheten. Man konstaterade
vidare att det stod klart att vissa begränsningar av meddelanden och upp¬
lysningar var att se som godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Vidare
påpekades att "kommersiell reklam" inte var ett entydigt begrepp. I för¬
arbetena fann RegR att närradioverksamheten syftade till att ge lokala
sammanslutningar möjlighet att sprida information om sin verksamhet
etc. För att trygga att närradion bevarade denna karaktär måste det enligt
RegR vara tillåtet att förbjuda sändningar med andra syften. Förbudet
gick inte längre än vad som var nödvändigt för att ge den eftersträvade
karaktären åt närradioprogrammen. Att partiet i fråga berövades vissa
intäkter befanns inte i sig innefatta ett hot mot den fria åsiktsbildningen.
Partiets talan lämnades utan bifall.125

Detta mål är främst av intresse eftersom RegR prövar de faktiska
omständigheterna mot RF 2:12 och 2:13. RegR finner först att den kom¬
mersiella användningen av reklam som finansieringsmedel är att anse
som näringsverksamhet och således ett av de områden inom vilket RF 2:13
medger begränsningar av yttrandefriheten. Vad som är "reklam" kan
enligt RegR inte avgöras entydigt. Det står enligt domstolen dock klart
att vissa begränsningar av friheten att yttra sig i fråga om marknadsföring
m.m. måste vara att anse som godtagbara. Därefter finner man med hjälp
av förarbetena att närradioverksamheten haft ett visst syfte. Från detta
dras slutsaten att sändningar med andra syften måste kunna förbjudas.
Ett sådan förbud finner RegR inte stå i strid med vad som är godtagbart i
ett demokratiskt samhälle, ej heller gå längre än vad som är nödvändigt
för att uppnå den speciella karaktär som eftersträvades för närradion.

RegR lämnar något förvånande den antydda diskussionen om vad som
skall anses som kommersiell reklam åt sidan. Domstolen utgår i stället
från förarbetena och finner där att lagstiftaren avsett att närradioverk¬
samheten skall ha viss karaktär. Från detta dras den, inte helt självklara,
slutsatsen att kommersiell reklam fråntar sändningar i närradio denna
karaktär och därför måste få förbjudas. Enligt min mening är kanske
RegR väl kategorisk i sin bedömning att all reklam har denna negativa
inverkan på närradions karaktär. Särskilt som domstolen själv uttalat sig
om svårigheterna med att bestämma reklambegreppet innehåll. I det
andra ledet, när RegR prövar om det totala förbudet var ett proportionellt
ingrepp visavi de angivna ändamålen har jag därför vissa dubier om

125 Utgången i målet befåsts av RH 1992:56, där Svea hovrätt antog samma synsätt som
RegR i fråga om kommersiell reklams grundlagsställning. Nedan anförda synpunkter har
således bäring även på hovrättens resonemang. För en kommentar ur Europakonventio¬
nens synvinkel, se Österdahl, Radio Nova, reklamen, RF och Europakonventionen, SvJT
1991 s. 820.
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RegR:s sammanvägning av faktorer verkligen är korrekt. En mer precise¬
rad reglering, som t.ex. angav tidsgränser för relationen reklam och andra
inslag samt typen av reklam, kunde kanske ha kommit till samma resultat
med ett mindre långtgående ingrepp i yttrandefriheten. Denna avväg¬
ningsfråga är dock av den karaktären att den inte låter sig besvaras enty¬
digt. Den har dessutom överspelats av utvecklingen inom etermedia.
Slutligen finner RegR att det politiska partiets avbräck inkomstmässigt
inte innefattar ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Detta kan väl knap¬
past ses som särskilt överraskande. Betydligt längre gående ingrepp torde
krävas för att få sådana effekter.

Censur, negativ demonstrationsfrihet m.m.

I RÅ 1996 ref 4 behandlades en fråga om klipp av film enligt lagen
(1990:886) om granskning av filmer och videogram. Majoriteten i RegR
kom fram till att av Statens Biografverk företagna klipp var förenliga
med lagen i fråga. Regeringsrådet Wahlgren tog i sin skiljaktiga mening
upp bl.a. yttrandefrihetsfrågor och anförde att det för klipp i film bör krä¬
vas indikationer på att betydande skador kan uppstå för att motivera cen¬
sur. Denna skadebedömning måste företas i jämförelse med vad som
annars förekommer i samhället i stort och vad som annars kan göras för
att förebygga sådana skador. Wahlgren fann mot bl.a. denna bakgrund att
filmen borde ha godkänts för visning i oklippt skick.

Fallet illustrerar att yttrandefrihetsfrågor tenderar att hamna utanför
blickfånget, trots direkt relevans för frågeställningen i målet. Endast
Wahlgren tar upp yttrandefrihetsaspekten av filmcensur, något som enligt
min mening är förvånande. Av särskilt intresse är att Wahlgrens resone¬
mang kan knytas direkt till RF 2:12 och kravet på att begränsningar skall
vara godtagbara i samhället och inte gå längre än vad som nödvändigt.
Wahlgren anser att skadebedömningen skall i ljuset av vad som annars
förekommer i samhället. En sådan bedömning kan ses som ett sätt att
beakta om en viss typ av yttrande annars accepteras i samhället, dvs. om
det anses godtagbart. Vidare vill Wahlgren beakta vad som annars kan
göras för att förebygga eventuella skador, dvs. en prövning av åtgärdens
proportionalitet. Frågan är om det finns andra, mindre ingripande åtgär¬
der att ta till för att undvika de skadliga effekter som man fruktar? Wahl¬
grens särvotum är således ett konkret exempel på hur dessa kriterier kan
användas i prövningen av en konkret fråga.

RÅ 1984 2:52 gällde ett kommunalt beslut om att barn inom barn¬
omsorg och fritidsverksamhet tillsammans med personal och föräldrar
skulle delta i ett s.k. fredståg i anslutning till ett större arrangemang med
temat fred. En förutsättning för genomförandet var att föräldrarna gav sitt
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samtycke till barnens medverkan. Beslutet överklagades med motive¬
ringen att kommunen inte kunde besluta om deltagande i politiska
demonstrationer för alla barn inom barnomsorgen. RegR fann att det var
förenligt med verksamheten vid förskolor och fritidshem att bedriva
fredsfostrande pedagogik. Analogier från grundskolan samt uttalanden
från förarbeten gav stöd för detta. Nästa fråga var om kommunen i sig
hade befogenhet att anordna demonstrationer. RegR fann att så länge det
skedde med iakttagande av saklighet och objektivitet kunde det ligga
inom kommunens kompetens att anordna demonstrationer. Det planerade
fredståget innebar således inget kompetensöverskridande i sig. Den sista
frågan var om den negativa församlingsfriheten i RF 2:2, som garanterar
enskilda skydd mot tvång att delta i opinionsyttring, kränkts av kommu¬
nens beslut. RegR fann att då deltagandet gjorts avhängigt av föräldrar¬
nas godkännande kunde beslutet inte anses stå i strid med RF 2:2. Besvä¬
ren lämnades utan bifall.

RegR:t Palm var skiljaktig och anförde att det stora flertalet av barnen
i fråga saknade förutsättningar för att ha en egen mening om det demon¬
strationen avsåg. Oavsett vilket ämne det gäller menade Palm att det var
felaktigt att låta barn delta i en opinionsbildning genom kommunens för¬
sorg. Att föräldrarnas godkännande inhämtades innebar visserligen att
man ej kränkte barnens negativa yttrandefrihet, men kunde å andra sidan
innebära ett intrång i föräldrarnas rätt att slippa ge tillkänna sin åskåd¬
ning i politiska eller andra frågor. I varje fall var beslutet enligt Palm ett
befogenhetsöverskridande.

Detta är ett av de få fall som rör den egentliga mötes- och demonstra¬
tionsfriheten. Typiskt nog är det rättighetens negativa sida som berörs,
inte dess positiva. Det är intressant att RegR finner att ett offentligt organ
kan anordna demonstrationer. Än intressantare hade det varit om frågan
breddats och avsett huruvida både offentliga organ och juridiska personer
(bolag, kommuner) omfattas av stadgandet i RF 2:1.126 Palms skiljaktiga
mening är av intresse då det enligt henne är omöjligt att komma ur den
dubbla intressekonflikt som kommunens beslut försätter de inblandade i.

Antingen deltar barnen i demonstrationen utan att föräldrarna tillfrågas.
Detta strider mot det förhållandet att de inte är kapabla att själva avgöra
om de bör delta, de saknar således, om jag förstått Palms resonemang
rätt, rättskapacitet att avgöra denna fråga. Att låta barnen delta på dessa

126 En stark apell mot sådan statligt eller kommunalt ledd (och ibland finansierad) opinions¬
bildning levereras av Petrén i Statsstyrd åsiktsbildning, i Om våra rättigheter IV s. 11 ff.
Petréns resonemang går ut på att den saklighet och opartiskhet som måste krävas av
offentliga subjekt vilka blandar sig in i opinionsbildningen (RF 1:9) mycket lätt kan
komma i fara. kanske t.o.m. automatiskt gör det, och att stat och kommun därför borde
avstå från dylikt.
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premisser skulle strida mot RF 2:2. När föräldrarna får ansvaret för bar¬
nens deltagande "botas" visserligen denna brist eftersom föräldrarna har
behörighet att som vårdnadshavare avgöra om barnen bör delta eller ej.
En sådan valsituation utgör dock enligt Palm i sig ett kränkande av för¬
äldrarnas rätt att inte tvingas att tillkännage politisk eller annan åskåd¬
ning enligt RF 2:2.

Varför accepterade inte majoriteten Palms synsätt? Om det första ledet
tycks enighet råda, barnen var för unga för att själva kunna bestämma i
frågan. Det är i frågan om föräldrarnas samtycke som meningarna synes
dela sig. Som jag ser saken har majoriteten troligen funnit Palms resone¬
mang alltför kategoriskt. En förfrågan till föräldrarna om de godkänner
att barnen deltar i ett fredståg kan inte automatiskt jämställas med av det
allmänna utövat tvång att tillkännage sin inställning i politiska eller
andra frågor. Dels förekommer inget "tvång" i någon allmän betydelse av
detta ord.127 Dels är det inte fråga om en frågeställning (politisk eller
annan) där kontrovers egentligen kan förekomma.128 Av det förhållandet
att någon inte låter sitt barn gå med i en demonstration av detta slag kan
knappast några slutsatser dras angående politisk åskådning eller liknande.

NJA 1985 s. 893 gällde om en i dagspressen publicerad skrift skydda¬
des av upphovsrätten. Tidningen GP hade i en spalt publicerat ett s.k.
manifest författat av en Peter O utan dennes medgivande. De ansvariga
åtalades för brott mot upphovsrätten. HD fann att de objektiva förutsätt¬
ningarna för brott mot upphovsrätten förelåg. Däremot fann domstolen
att det upphovsrättsliga skyddet inte gjorde sig särskilt starkt gällande i
den uppkomna situationen. Skäl kunde anföras för att det upphovsrättsliga
skyddet måste vika till förmån för yttrandefriheten. Frågan för HD kom
att bli om undantag från de gällande straffreglerna skulle företas utan stöd
i lag. Domstolar har nämligen, enligt HD, befogenhet att frångå en krimi¬
nalisering om situationen är atypisk och starka skäl kan åberopas därför.

En sådan befogenhet måste dock användas med återhållsamhet, i första
hand med respekt för lagstiftarens bestämmanderätt, men även med hän¬
syn till den straffrättsliga legalitetsprincipen. HD kom till slutsaten att
detta fall inte var av det slaget att domstolarna kunde frångå gällande
regler och påminde därvidlag om att även upphovsrätten har grundlags¬
skydd i RF 2:19. Det borde därför enligt domstolen vara lagstiftaren för¬
behållet att företa den intresseavvägning som är nödvändig. Till sist

127 Se Jareborg, Brotten I s. 266 f. Wennergren, Enskilds rättsskydd mot påtvingat ingrepp,
i Om våra rättigheter, Rättsfonden 1980, s. 77 ff., Rynning, Samtycke till medicinsk vård
och behandling, s. 99 ff.
128 Att rent allmänt vara emot all fred torde vara en högst säregen politisk hållning eller
livsåskådning. Ur den enskildes synvinkel kan frågan i sig upplevas som obehaglig, men
frågan är om RF 2:2 skyddar mot detta.
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uttalade HD att det kan tänkas uppstå situationer där yttrandefrihets¬
intresset är av sådan art att en domstol måste fria vid åtal för upphovs¬
brott. Det rör sig bl.a. om situationer med anknytning till de nödsituatio¬
ner som BrB 24:4 behandlar. I detta mål kunde HD inte finna att en kon¬
flikt av sådan styrka mellan yttrandefrihetsintresset oeh intresset av att
skydda upphovsrätten att det fanns skäl att närmare undersöka dessa sär¬
fall. De åtalade fälldes.

Det är två saker som främst är av intresse i detta fall. För det första det
att HD klart uttalar att domstolar kan underlåta att tillämpa strafflagstift¬
ning om starka skäl talar däremot. För det andra att intresseavvägning är
metoden att ta reda på om straffansvar utgår eller ej. Straffansvar kan,
enligt HD, falla bort om fallet är atypiskt och starka skäl talar därför.
Detta är enligt min mening av vikt att hålla i minnet vid tillämpningen av
straffrätt (och kanske särskilt specialstraffrätt i anknytning till förvalt¬
ningsrätt) där beteenden som straffas även omfattas av RF:s rättighets¬
skydd. Att opinionsbildningen är grundlagsskyddad måste utgöra ett
sådant "starkt skäl" som HD talar om. Skulle således ett straffstadgande
aktualiseras av en opinionsbildande handling finns anledning att under¬
söka om bestämmelsen ej bör tillämpas.129

HD:s öppenhet inför intresseavvägning är också av intresse.130 Målet
avser två grundlagsskyddade områden som måste viktas mot varandra.
Det upphovsrättsliga skyddet har dock en fördel vid jämförelsen, det
omfattas av tämligen detaljerad reglering i vanlig lag. Denna reglering
kriminaliserar dessutom vissa handlingar. Frågor om legalitet och förutse¬
barhet synes ha inverkat på HD:s ställningstagande. Då det budskap som
meddelades i detta fall redan var känt och budskapet mycket lätt kunde
ha förts fram utan att inkräkta på ensamrätten till den aktuella texten
kunde domstolen inte finna annat än att yttrandefriheten måste vika. Det
riktigt intressanta här är dock att med andra sakomständigheter, t.ex. ett
mera okänt material och ett än större allmänintresse för uppgifterna hade
saken kunnat slutat annorlunda.131

129 Ett praktiskt exempel på ett fall där denna aspekt borde kommit in är RH 37:84, där
brottet förargelseväckande beteende kom att tillämpas i två fall av opinionsbildning. Ingen
intresseavvägning förekommer dock i hovrätternas domskäl.
130 Jfr Nergelius, Om grundlagstolkning, SvJT 1996 s. 856 f. som menar att HD var långt
ifrån en avvägningsbedömning liknande tysk eller amerikansk rätt. Domstolens uttalande
att lagstiftaren borde företa den intresseavvägning som är nödvändig stödjer denna stånd¬
punkt. HD.s andra uttalanden i fallet tyder dock enligt min mening på en viss öppenhet
visavi intresseavvägningar på yttrandefrihetens område.
1,1 Här kan jämförelser dras till BVerfG:s sätt att lösa konflikter mellan grundrättigheter,
där intresseavvägning i det konkreta fallet ofta anvisas som metod, se avsnitt 2.6.5, 3.3.2
och 3.5.3.
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RÅ 1990 ref 87 avsåg en av regeringen avslagen ansökan om tillgång
till vissa handlingar hos säkerhetspolisen. Klaganden sökte rättsprövning
hos RegR som fann att reglerna för allmänna handlingar och deras utläm¬
nade (TF och sekretesslagen) låg utanför det område som lagen om rätts¬
prövning avsåg, det vill säga RF 8:2 och 8:3. RegR kom i domskälen
fram till denna slutsats genom att gå vägen via RF 2:1. Domstolen kon¬
staterade att detta stadgande innefattas i RF 8:3 samt att dess andra
stycke säger att beträffande tryckfriheten och rätten att ta del av allmänna
handlingar gäller vad som stadgas i TF. Av detta slöt sig RegR till att reg¬
lerna om rätten att ta del av allmänna handlingar inte rör förhållandet
mellan enskild och det allmänna som innebär åligganden eller ingrepp
för den enskilde såsom avses i RF 8:3. Alltså föll reglerna i fråga utanför
tillämpningsområdet för lagen om rättsprövning.

Varför prövade inte RegR direkt om reglerna i TF (med tillhörande
författningar) om rätten att ta del av allmänna handlingar utgör ett
ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, såsom RF
8:3 stadgar? Det är ju trots allt RF 8:3 som avgränsar rättsprövningen,
inte RF 2:1. Warnling-Nerep konstaterar att RegR funnit offentlighets¬
principen vara hänförlig till TF och därmed fallit utanför rättsprövning¬
ens tillämpningsområde.132 Strömberg påpekar det märkliga i RegR:s
"omväg" via RF 2:1,133 Han menar att ett ingrepp i de av 2 kap. RF skyd¬
dade rättigheterna utgör ett ingrepp i RF 8:3:s mening. Han har dock
svårt att se hur den av TF 2:2 skyddade rätten att ta del av allmänna
handlingar skulle kunna betraktas på samma sätt, eftersom denna utgör
ett krav på positiva prestationer av det allmänna. Strömberg avslutar med
att säga att han ej kan se hur frånvaron av sådana positiva prestationer
kan ses som ett "ingrepp" i någons personliga eller ekonomiska förhål¬
landen. RegR:s beslut skall därför anses riktigt. Avgörandet aktualiserar
frågan om vad som kan anses vara ett ingrepp i en grundlagsskyddad fri¬
het, en fråga som dock inte skall behandlas närmare i detta samman¬
hang.134
132 Warnling-Nerep, Rättsprövning av förvaltningsbeslut, FT 1991 s. 142.
133 Strömberg, Normgivningsfrågor i rättsprövningspraxis, FT 1991 s. 296 f.
134 Se avsnitt 8.3. Alla rättigheter innehåller egentligen två aspekter, något som bl.a. poäng¬
teras i tysk rätt, se avsnitt 2.2.3. Den ena har innebörden att staten (det allmänna) skall
avhålla sig från åtgärder av visst slag, detta är det klassiska rättighetsbegreppet. Den andra
sidan är att staten, för att försäkra medborgarna om ett effektivt rättighetsskydd måste
företa vissa åtgärder. Denna aspekt innefattar således ett aktivitetskrav, staten kan inte vara
passiv. Detta speglas av t.ex. brottet störande av allmän sammankomst (BrB 16:4), där
staten för att skydda mötesfriheten straffbelagt den som stör vissa möten. Staten måste
genom sina myndigheter aktivt verka för att skydda mötesdeltagare från yttre störningar.
Att skilja mellan åtgärder som kräver handling och sådana som kräver avstående från
handling är inte så lätt som Strömberg antyder i sin artikel ovan. Rätten att utfå allmänna
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NJA 1996 s. 577 gällde åtal för hets mot folkgrupp i BrB 16:8.135 HD
pekade först på att straffbestämmelsen var en inskränkning av yttrande¬
friheten och att ett sådant undantag från grundlagsskyddet ger anledning
till restriktiv tolkning. Den tilltalade hade burit kläder med märken som
anknutit till nazistiska eller liknande åsikter. HD:s majoritet fann för det
första att den tilltalade genom att bära dessa märken spritt ett medde¬
lande. Indirekta åsiktsyttringar som entydigt förmedlar ett budskap
befanns falla in under straffbestämmelsen. HD fann vidare att även om

märkena inte ensamma kunde anses sprida ett straffbart budskap kunde
så vara fallet om de bars med kläder av viss färg och visst snitt. Majorite¬
ten fann att den tilltalade gjort sig skyldig till brott.

JustR Gregow var skiljaktig. Han vände sig främst mot att straff¬
bestämmelsen med majoritetens tolkning gavs ett mycket vidsträckt och
osäkert tillämpningsområde. Dissidenten framhöll att det för att straffa
användandet av symboler bör krävas att hotet eller missaktningen mer
konkret och otvetydigt kommit till uttryck. En försiktig tolkning av
straffbestämmelsen krävde enligt Gregow att det var fullt klart att yttran¬
det överskred gränsen för det godtagbara. Detta hade inte skett i detta
fall, varför han ville fria den tilltalade.

För grundlagstolkningens del är det främst av intresse att HD uttalar
att det finns anledning att tolka rättighetsbegränsade lagstiftning restrik¬
tivt. Anmärkningsvärt är dock att de knappast kan sägas tillämpa denna
utgångspunkt i detta fall. Gregows skiljaktiga mening får nog sägas ligga
mer i linje med en sådan allmän försiktighet. Av intresse är också att HD
inte fann några svårigheter med att kategorisera märkena och klädernas
färg och stil tillsammans som ett yttrande. Vad som skiljer majoriteten
från dissidenten är bedömningen av med vilken tydlighet som budskapet
förmedlades. Att symboler omfattas av RF:s yttrandefrihetsskydd är det
dock ingen tvekan om. HD:s betoning av att symbolerna entydigt skall
förmedla ett budskap antyder också en gränsdragning för när symboler
skall beaktas och när de faller utanför grundlagsskyddet.136

handlingar hänger intimt samman med informations- och yttrandefriheten i RF 2:1.
Beskärs rätten att ta del av allmänna handlingar påverkas dessa friheter också. Förhållan¬
det mellan dessa friheter och RF 8:3 borde ha berörts av RegR i stället för hänvisningen
till att TF inte omfattas av RF 8:3. Vidare utgör TF en specialreglering i förhållande till
RF, vilket framgår av RF 2:1 andra stycket. Detta innebär att i fall då en fråga inte kan
lösas inom ramen för TF skall man gå tillbaka till RF. Regelverken är inte oberoende av
varandra.
135 Nergelius behandlar fallet i Domstolarna, grundlagen och rättighetsskyddet, SvJT 1997
s. 447 not 76 och Strömberg har berört fallet i Förbud mot politiska uniformer och rasis-
tiska symboler, FT 1997 s. 4 ff.
136Se avsnitt 7.3.2.
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5.6.7 Rörelsefrihet och frihetsberövanden

Ett beslut att införa s.k. samlad skoldag överklagades i RÅ 1981 2:14
med hänvisning till att laga stöd saknades för beslutet. Det stöd som
fanns var skolförordningens föreskrifter om obligatorisk verksamhet av
annat slag än undervisning. Dessa baserade sig i sin tur på ett bemyndi¬
gande i 55 § skollagen (1962:319) att meddela föreskrifter som gäller
arbetets anordnande i grundskolan. Innebörden av beslutet sades av de
klagande vara att närvaroplikt införts i skolan för annan verksamhet än
undervisning samt att detta stred mot den i RF 2:8 skyddade rörelsefri¬
heten. Inskränkningar av rörelsefriheten måste nämligen ha lagstöd
enligt RF 2:12, vilket ej var fallet i skolförordningen.

RegR fann att skolförordningens 5 kap. 2 § angav vad skoldagen
omfattade. Domstolen konstaterade att om skolplikten var att anse som
en begränsning av rörelsefriheten var skolförordningens föreskrifter om
den samlade skoldagen grundlagsstridiga. Frågan som RegR måste lösa
var om skolplikten inskränkte de skolpliktigas rörelsefrihet eller ej. Man
fann härvidlag inget klarläggande av detta i grundlagen eller dess förar¬
beten. I motiven till skollagen (1962:319) fann RegR ett uttalande om att
det var naturligt att lagstadga om skolplikten oavsett om denna sågs som
en skyldighet eller som en förmån. Man konstaterade också att RF 8:7
medgav delegation av normgivningsmakt på området för undervisning
och utbildning och fann att detta talade för att skolplikten inte hörde till
fri- och rättigheterna, vilka tillhör det obligatoriska lagområdet (där dele¬
gation är förbjuden). Med stöd av dessa två argument fann RegR att skol¬
plikten inte kunde anses utgöra en begränsning av rörelsefriheten i RF 2:8.

Nästa fråga för RegR var om bemyndigandet i skollagen kunde anses
förenligt med den samlade skoldagen. RegR fann att det vid en samlad
bedömning stod klart att begreppet "undervisning" i skollagen måste ges
en tämligen vidsträckt tolkning. Domstolen ansåg det vara en öppen frå¬
gan om skollagens bemyndigande medgav att regeringen till alla delar
beslutade om ändringar av detta slag eller om det utvidgade innehållet i
skollagen bort komma till uttryck i lag. Ur konstitutionell synvinkel
kunde dock domstolen inte finna att reformen genomförts på ett sätt som
uppenbart var fel. Skolförordningen var därför inte grundlagsstridig och
inte heller skoldirektionens beslut att tillämpa dess bestämmelser. RegR:t
Hjern var skiljaktig och menade att begreppet undervisning inte rimligen
kunde ges den vida betydelse att "fria aktiviteter" däri kunde inrymmas.
Skoldirektionens beslut att omfatta sådana aktiviteter med skolplikt, och
därigenom tvång, hade sålunda enligt Hjern inte laga stöd.

RegR:s tolkning av huruvida skolplikten är en rättighetsbegränsning
baseras främst på ett uttalande i motiven till skollagen och ett systematiskt
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beaktande av delegationsreglerna i RF 8:7. Dessa två argument övertygar
dock knappast vid närmare granskning. Domstolens konstaterande att
man kan se på skolplikten på olika sätt, som en förmån eller som en skyl¬
dighet, undanröjer inte det faktum att den som väljer att se på skolplikten
som en förmån kan tvingas att uppfylla sin plikt meddelst offentligt
tvång. 1 sista hand kan det bli fråga om hämtning av polisen. Skolplikten
är därför en konkret begränsning av de enskildas möjlighet att vistas på
den plats de själva önskar.

Att normgivning enligt RF 8:7 kan delegeras till regeringen på områ¬
det för undervisning och utbildning är inte ett starkt argument mot denna
slutsats. För det första kan delegationsregeln vara följden av ett rent för¬
biseende, att man har inte uppmärksammat att rörelsefriheten varit aktu¬
ell.137 Vidare är det klart att det som ryms inom området för "undervis¬
ning och utbildning" är mycket mer än bara frågan om skolplikt. Även
utan att anse att skolplikten som sådan ingår i denna delegationsbestäm¬
melse finns således mycket kvar att reglera. Delegationsbestämmelsen
blir inte "tom" utan att skolplikten anses ingå däri. Det gäller exempelvis
frågor om frågor om innehåll och form för undervisning, krav för intag¬
ning till utbildning m.m. Slutsatsen kan enligt min mening bara bli att
skolplikten är en klar begränsning av rörelsefriheten i RF 2:8.138 Fallet
utgör ett exempel på vikten av att vid användandet av förarbetsuttalanden
och systematiska hänsyn vara uppmärksam på att föra resonemangen till¬
räckligt långt.

I NJA 1989 s. 131 och dess "systermål" NJA 1990 s. 636 behandlas
bl.a. frågan om den s.k. kommunarrest som terroristbestämmelserna i
utlänningslagen (1980:376) medgav stod i strid med grundlag. I det förra
fallet hade en man, i avvaktan på verkställighet av utvisningsbeslut, hål¬
lits i kommunarrest sedan 1984. Detta innebar att han ej haft tillåtelse att
lämna den kommun han vistades i samt haft anmälningsplikt till polisen
tre gånger i veckan. Fråga var bl.a. om mannen genom detta blivit fri-
hetsberövad i den mening som avses i RF 2:9 och om han därför berövats
rätten till domstolsprövning. HD fann för det första att kommunarresten
som sådan innebar en klar inskränkning av mannens rörelsefrihet. Dock
konstaterades att RF inte skyddar utlänningar i detta avseende.

Kvar blev då frågeställningen om frihetsberövande utan domstols¬
prövning. HD konstaterade här att bestämmelsen i RF 2:9 första stycket

137 Se Strömberg, Normgivningsmakten, s. 85.
1?s Jfr Fri- och rättighetsutredningen (SOU 1978:34) s. 202 som frankt konstaterar att värn¬
plikten och skolplikten begränsar rörelsefriheten. Strömberg, Normgivningsmakten, s. 86,
finner RegR:s ståndpunkt svårbegriplig, liksom Nergelius, Om grundlagstolkning, s. 854.
I skollagen finns numera regler vilka lagfäster skolpliktens omfattning.
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egentligen endast tar sikte på de som är misstänkta för brott, vilket mannen
i egentlig mening inte var. Orsaken till kommunarresten var att mannen
befarades kunna begå terroristhandlingar och därför ansågs utgöra ett hot
mot den allmänna säkerheten. HD uttalade: "Det förhållandet, att sålunda
inte någon misstanke om begånget brott kan riktas mot utlänningen, kan
emellertid rimligen inte motivera att han skall få ett sämre skydd i fråga
om domstolskontroll över ingreppet än regeringsformen ger misstänkta;
ett sådant resonemang skulle stå i direkt strid med en huvudtanke
bakom [...] grundlagsreglerna." HD fann således att även den som inte
är misstänkt för brott i vissa fall kan åberopa RF 2:9. Frågan var sedan
om mannen i fallet kunde sägas vara frihetsberövad i RF:s mening.

HD fann vid en samlad bedömning att kommunarresten inte varat så
länge eller haft sådana verkningar att den kunde jämställas med ett fri-
hetsberövande. HD fattade sitt beslut mot bakgrund bl.a. av den praxis
som utvecklats av Europadomstolen i dessa frågor. 1 det senare fallet prö¬
vades den öppning som HD i det första fallet tycktes medge för andra,
längre och mera inskränkande förfaranden. Fallet avsåg likande omstän¬
digheter som det från året innan, men kommunarresten hade varat i fem
år. HD fann dock att då arresten gällde en stor och tätbefolkad kommun
(Malmö) kunde den likväl inte jämställas med ett frihetsberövande.

Det mest intressanta för grundlagstolkningens del gäller frågan om
dessa fall överhuvudtaget skulle bedömas enligt RF 2:9. Fallet är en klar
indikation om att det inte alltid är tillfyllest med en strikt bokstavstolk¬
ning av rättighetsbestämmelserna. HD tolkar RF 2:9 utifrån de tankar
som ligger bakom denna bestämmelse och finner att kravet på "miss¬
tanke om brott" inte kan upprätthållas strikt. Bestämmelsens ändamål
talar för att utsträcka skyddet också till fall som, till sina verkningar för
den enskilde, liknar frihetsberövande p.g.a. brottsmisstanke. Från konsti¬
tutionell tolkningssynpunkt är också intressant att lägga märke till den
direkta parallell till praxis från Europadomstolen som HD drar vid tolk¬
ningen av RF:s rättighetsregler. Fallet är därför ett tydligt exempel på hur
Europakonventionen kan vara ett komplement till RF och ett verktyg för
att nå djupare förståelse av rättighetsreglerna däri.

HD:s tolkning av RF 2:9 "frihetsberövande" får väl anses som rimlig i
sig. Man kan naturligtvis ha olika uppfattning om hur ingripande en
kommunarrest egentligen är för den enskilde. Att HD bl.a. lagt vikt vid
att arresten gällde ett tätbefolkat område synes rimligt. Det upplevs san¬
nolikt mindre ingripande att vara begränsad till Malmö kommun under
fem år än att under samma tid vara begränsad till Örnsköldsviks kommun.
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5.6.8 Diskriminering
I NJA 1981 s. 1 var fråga om rennäringslagens regler om upplåtelse av
jakt- och fiskerättigheter på de s.k. skattefjällen i Jämtland var att anse
som diskriminering av folkgrupp i RF 2:15:s mening. Lagen angav att
samerna inte själva fick besluta om upplåtelser av detta slag samt att
myndighet kunde besluta om upplåtelse trots att berörda samer motsatte
sig detta. Det som HD först fäste vikt vid var att bestämmelsen i RF 2:15
fick anses vara tillämplig även på lag som tillkommit före bestämmel¬
sens ikraftträdande. Vid bedömningen av huruvida regleringen i fråga
innebar en diskriminering fann HD att denna skulle företas utifrån nutida
förhållanden. Av detta följde att de nedvärderande uttalanden som före¬
kommit i äldre tiders regleringar av samernas renskötsel inte längre hade
giltighet. Upplåtelsereglerna kunde således inte längre motiveras med att
samerna skulle sakna förmåga att tillvarata sina egna intressen.

HD fäste i stället vikt vid att upplåtelsereglerna var en beståndsdel i en
omfattande reglering av samernas renskötsel. Denna reglering gav sam¬
erna särskilda befogenheter och skydd. Att samerna särbehandlades posi¬
tivt på detta sätt uteslöt visserligen inte att upplåtelseförbudet i ren¬
näringslagen samtidigt kunde anses vara ett sådant missgynnande som
utgjorde diskriminering i RF 2:15:s mening. En förutsättning för detta
var att samerna behandlats sämre än andra, motsvarande, grupper i sam¬
hället som träffats av liknande särregleringar. HD fann att något sådant
jämförelseobjekt ej stod att finna, vare sig fysiskt eller hypotetiskt. Slut¬
ligen konstaterade HD att rennäringslagen till viss del var uttryck för
motstridiga intressen. Ett sådant intresse var att renskötseln sköttes på ett
effektivt och lönsamt sätt, ett annat att den samiska kulturen bevarades.
Även intresset av att andra grupper i samhället kunde nyttja de områden
som berördes, i såväl förvärvssyfte som för fritidsändamål, vägdes in.
Dessa syften tillsammans med intresset av att främja en god jakt- och
fiskevård var de skäl förarbetena angav för den statliga "inblandningen" i
upplåtelseregleringen. Domstolen fann att det saknades skäl för att tro att
den intresseavvägning rennäringslagen var uttryck för skulle ha påver¬
kats av en nedvärderande inställning till samerna som folkgrupp. Upp¬
låtelsereglerna i rennäringslagen kunde av detta skäl ej heller anses stå i
strid med RF 2:15:s diskrimineringsförbud.

JustR:t Bengtsson var av skiljaktig mening. Han anförde att med en
mer historisk syn på frågan om samernas rätt till självbestämmande i
fråga om jakt och fiske kunde inte rennäringslagens huvudsakligen posi¬
tiva karaktär frånta upplåtelseregleringen dess inskränkande natur.
Bengtsson jämförde därefter med vad som gäller för svenskar med avse¬
ende på jakt- eller fiskerätt på grund av urminnes hävd. Han fann att
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regleringen i rennäringslagen därvidlag framstod som en oförmånlig sär¬
behandling av samerna. Vidare ansåg Bengtsson att RF 2:15 borde tolkas
med viss stränghet då det typsikt sett rörde sig om grupper vars politiska
inflytande var ringa eller obefintligt. Att avsikten ej varit att missgynna
samerna eller att regleringen i praktiken ej haft stor betydelse fann han
inte utgöra skäl att frånta den dess diskriminerande karaktär. Emellertid
fann Bengtsson att även om regleringen stred mot RF 2:15 så kunde detta
inte anses vara ett sådant uppenbart fel som RF 11:14 kräver för att riks¬
dagens lagstiftning ej skall få tillämpas.

HD:s resonemang om regleringens karaktär känns igen från målen om
gynnande respektive betungande föreskrifter. Domstolen anlägger även
här ett helhetsperspektiv på regleringen, vilket leder till att den främst
måste ses som en positiv särreglering. Att en sådan reglering innehåller
negativa inslag förmår sedan inte förta detta helhetsintryck. HD finner
därför inte reglerna strida mot RF 2:15. Som så ofta framstår det närmast
som om det är den skiljaktiga meningen som är den intressantaste. HD
finner att ingen grupp i det svenska samhället kan jämföras med samerna
och att förarbetena ej ger uttryck för diskriminerande hänsynstaganden.
Inget grundlagsstridigt missgynnande har därför förekommit. Bengtsson
menar utifrån ett delvis annat och mer historiskt perspektiv att det inte
kan råda tvivel om att samerna genom den aktuella regleringen hamnat i
en sämre situation med avseende på jakt- och fiskerätten än vad de histo¬
riskt sett befunnit sig i eller för den delen i jämförelse med vad som gäl¬
ler för andra svenskar i samma situation. Av särskilt intresse är att

Bengtsson anger en jämförelsegrupp, nämligen andra medborgare än
samerna. HD undviker att anlägga ett historiskt perspektiv, något som
kan tyckas märkligt m.h.t. att de kan tänka sig hypotetiska jämförelser
med andra samhällsgrupper om bara sådana kunnat hittas. Orsaken till att
majoriteten förkastar andra medborgare som jämförelseobjekt framgår
inte, de tycks i vart fall söka efter en grupp som mera typiskt befinner sig
i samernas situation vilket naturligtvis inte lyckas. Varför då inte jämföra
med hur förhållandena varit om rennäringen inte alls reglerats statligt?
Det synes vara HD:s påpekande om att bedömningen skall företas från de
nutida förutsättningarna som hindrar majoriteten att jämföra på det sätt
som Bengtsson gör.
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5.6.9 Justitieombudsmannens praxis

Allmänna uttalanden om rättigheternas ställning
JO 1991/92 s. 114 avsåg frågan om samtycke till husrannsakan kunde
utesluta ansvar för tjänstefel i fall där husrannsakan inte annars fått
genomföras. JO fann att frågan om samtycke i ett sådant fall kunde befria
från ansvar måste betraktas utifrån grundlagsregleringen i RF 2 kap. JO
framhöll att grundlagens rättighetsskydd skulle urholkas betydligt om
man som huvudregel godtog att den enskilde kunde efterge detta
skydd.139 Grundlagens utgångspunkt får enligt JO sägas vara den mot¬
satta, nämligen att samhälleliga organ inte kan göra ingripanden i den
grundlagsskyddade sfären annat än med stöd i lag.1411

Frågan om man kan samtycka till att berövas sina medborgerliga rättig¬
heter är inte ofta diskuterad inom svensk konstitutionell rätt.141 JO uttalar

att detta som huvudregel inte kan accepteras. Den vidare frågan är om
man någonsin kan godta att den enskilde självmant efterger sina grund¬
lagsskyddade rättigheter. Kan man t.ex. avtala bort rösträtten eller sam¬

tycka till frihetsberövande utan domstolsprövning? Som jag ser det är
skälet till JO:s ställningstagande främst att den enskilde inte sällan befin¬
ner sig i en svår situation när myndigheter, t.ex. polis, frågar om lov för
att vidta någon åtgärd. Det kan ofta ligga ett mer eller mindre dolt hot
bakom en sådan förfrågan. Den tillfrågade förstår att åtgärden genom¬
drivs med tvång om inte samtycke ges. I vart fall kan den enskilde upp¬
fatta saken så och därför välja den "lättaste" vägen, dvs. att avstå från
konflikt med myndigheten. Ett annat skäl för att inte kunna avstå frivil¬
ligt från sina rättigheter är att sociala faktorer m.m. kan väga tyngre för
den enskilde än viljan att genomdriva en viss rättighet. Att stå emot ett
socialt tryck kan vara mycket svårt för den enskilde.142 Frågan är om rättig¬
heterna skall hjälpa till med detta eller bara finnas där om så önskas.
Enligt min mening är det tveksamt om enskilda någonsin bör kunna avstå

139 JO 1991/92 s. 115.
14,1 JO 1991/92 s. 116.
141 Jägerskiöld, Om allmän förvaltningsrätt s. 32. Möjligheterna att samtycka till påtving¬
ade kroppsliga ingrepp behandlas i modern tid av Rynning s. 346 f. och besvaras där
nekande. Se även SOU 1984:64 s. 177 och Landelius, Självbestämmande, valfrihet och
samtycke inom socialtjänsten s. 54 ff. Sammanfattningsvis kan nog sägas att doktrinen
förhållit sig negativ till en möjlighet att samtycka till ingrepp i fri- och rättigheter.
142 Man kan tänka sig samhällsgrupper som mer eller mindre motvilligt accepterar diskri¬
minerande behandling av myndigheter för att undgå omgivningens fördömande eller helt
enkelt för att undvika konflikter.
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från sina i grundlag skyddade rättigheter på ett sätt som har rättslig rele-
143

vans.

JO 1992/93 s. 235 avsåg frågan om förbudet mot reklam i närradio
enligt 10 § närradiolagen (1982:459) var förenligt med lydelsen av 1 kap.
12 § YGL. JO konstaterade att grundlag enligt vedertagna principer skall
tolkas enligt sin ordalydelse samt att YGL 1:12 otvetydigt medgav för¬
bud mot kommersiell reklam i radio oavsett sändare. Det var enligt JO:s
mening således uteslutet att hävda att förbudet i YGL 1:12 endast riktade
sig mot reklam i s.k. "public service"-företag, även om uttalanden i för¬
arbetena tycktes peka åt det hållet.

JO förespråkade alltså en strikt ordalydelsetolkning som inte påverka¬
des av att vissa uttalanden i förarbetena pekade i annan riktning. Detta
gällde oavsett att en tolkning i linje med förarbetena hade medfört en för
de enskilda mindre ingripande reglering än ordalydelsetolkningen. Efter¬
som fri- och rättigheter är till för de enskilda torde det stå klart att det är
mycket olämpligt att i strid med en rättighetsregels klara ordalydelse
tolka denna till nackdel för enskilda.144 Om förhållandet är detsamma för

tolkning av begränsningar av rättigheter, såsom i detta fall, är enligt min
mening mera osäkert. Här finns inte den enskildes skyddsintresse att
beakta, varför en mera nyanserad intresseavvägning kanske kan företas.
JO:s uttalande synes ur det perspektivet väl kortfattat. Enskildas förutse¬
barhet var inte hotad av en mindre ordalydelsetrogen tolkning, eftersom
denna hade gått i mildrande riktning.

JO 1993/94 s. 489 avsåg offentligt anställdas rätt att nyttja sin yttrande¬
frihet. JO konstaterade att det inte kunde godtas att företrädare för
myndigheter uttrycker sig på ett sätt som kan uppfattas som ett försök att
hindra anställda att utom arbetet utnyttja sina lagfästa fri- och rättigheter,
eller som hot för dem som faktiskt gör det. Implicit framgår att den rätts¬
liga grunden för JO:s resonemang är skyddet för yttrande- och demon¬
strationsfriheten i RF 2:1. Av särskilt intresse är att JO framhåller att

grundlagsskyddet hindrar hot om repressalier för de som önskar nyttja
sin yttrandefrihet. De repressalier som låg närmast till hands i fallet var
uppsägning eller andra civilrättsliga sanktioner från arbetsgivarens sida.

Skyddet för den kroppsliga integriteten i RF 2:6 aktualiserades i JO
1993/94 s. 102. Ärendet gällde kroppsvisitation som kombinerats med ett
kortare frihetsberövande. JO framhöll att det stränga kravet på lagstöd

143 Rent faktiskt avstår många från att utöva sina fri- och rättigheter. Frågan här är om de i
förväg skall kunna avsäga sig t.ex. religionsfriheten eller integritetsskyddet.
144 Jfr ovan 5.5 om Bengtsson och debatten kring RF 2:18, som just gäller huruvida det är
acceptabelt att tolka en rättighetsregel i strid med ordalydelsen till nackdel för den
enskilde.
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för ingrepp i de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna inte medgav att
man i reglerna om kroppsvisitation tolkade in ett stöd för ett till tid och
art obestämt frihetsberövande. I JO 1993/94 s. 104 uttryckte JO sig än
klarare. Ärendet gällde polisens åtgärd att stoppa två bussar med fot¬
bollssupportrar, kroppsvisitera de resande samt genomsöka bussarna.
Även här gällde det RF 2:6. JO fann att den regel i polislagen som poli¬
sen anfört till stöd för sina åtgärder, PolisL 22 §, inte avsett denna typ av
situationer. JO sa att det, m.h.t. den restriktiva tolkning som bör göras av

regler som begränsar de grundläggande fri- och rättigheterna, inte gick
att finna något stöd i lagtexten för de vidtagna åtgärderna.I4> Vidare
påpekades att ett beslut som innefattar en rättighetsbegränsning aldrig
kan grundas på extensiv eller analogisk tolkning.146 Enligt JO följde detta
av kravet på lagform för rättighetsbegränsningar i RF 2:12. I samma
ärende uppkom frågan om av polisen meddelat förbud att nyttja viss
färdväg var en begränsning av rörelsefriheten i RF 2:8. JO fann så vara
fallet och konstaterade att lagstöd för åtgärden saknades. 1 dessa ärenden
intar JO en strikt hållning visavi kravet på lagform i RF 2:12 och avvisar
kategoriskt extensiva eller analogiska tolkningar av regler som innefattar
rättighetsbegränsningar. Vidare tolkade JO rörelsefriheten i RF 2:8 tämli¬
gen generöst.147 Till sist kan noteras att JO tillmäter lagkravet i RF 2:12
vikt också vid rättstillämpningen.

JO 1994/95 s. 65 rörde ett fall där medtagna till förhör satts i arrest i
avvaktan på att förhöret skulle kunna hållas. JO uttalade att RF 2:12 upp¬
ställer ett krav på att det vid rättighetsbegränsande lagstiftning tydligt
anges vilket eller vilka syften regleringen har.'4x Vidare konstaterade JO
att en begränsning inte får gå längre än vad syftet kräver, samt att detta är
en allmän tolkningsprincip som är tillämplig även på lagstiftning från
tiden innan 1974 års regeringsform.149

JO upprepar det i förarbetena angivna kravet på tydlighet vad gäller
syftet med en rättighetsbegränsning. En bestämmelse som inte baseras på
ett klart angivet syfte kan inte prövas mot proportionalitetsprincipen i RF
2:12. En annan sak är att syftet ibland kan framgå av lagtexten. Att pro¬

portionalitetsprincipen är tillämplig också på lagstiftning före RF:s
ikraftträdande är ett viktigt konstaterande. Det kan ha verkningar för
många lagar som annars uppfyller RF:s krav.

145 JO 1993/94 s. 105.
146 JO 1993/94 s. 107.
147 Jfr RÅ 1981 2:14.
148 Jfr SOU 1975:75, s. 202.
149 JO 1994/95 s. 72 f.
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1 JO 1994/95 s. 406 hade rektor för en skola omhändertagit ett kassett¬
band med viss musik samt i samråd med elevrådet beslutat att förbjuda
att denna musik spelades på skolans bandspelare i uppehållsrummet. JO
fann att skolans bandspelare nyttjades av eleverna på civilrättslig grund
och att reglerna om yttrandefrihet m.m. i grundlag därför inte var till¬
lämpliga. JO framhöll att om omhändertagandet av bandet skett för att
förmå ägaren att inte sprida det var detta ett försök från det allmännas
sida att inskränka ägarens yttrandefrihet i strid med grundlag. JO:s resone¬
mang om den rättsliga grund varpå rektors åtgärd baserades måste enligt
min mening omgärdas med vissa förbehåll. JO diskuterar inte de gräns¬
dragningsproblem som ett införande av civilrättsliga relationer i skolmiljön
kan medföra. Jag anser att JO tagit väl lätt på denna sak.150

JO 1995/96 s. 394 avsåg en politisk organisations tillträde till skolan
för att sprida sin information. JO fann för det första att ledningen för en
skola endast får hindra att tryckta skrifter sprids eller anslås om detta
sker av ordningsskäl. JO fann för det andra att allmänheten inte ägde fritt
tillträde till skolan. Detta innebar i praktiken att rätten att sprida tryckta
skrifter på skolområdet kunde inskränkas av andra skäl än rena ord¬
ningsskäl. Några skäl till att bevilja särskilda förmåner vad gäller tillträ¬
desrätt för opinionsbildande syften kunde JO inte finna. RF 1:9 måste
dock iakttas. Skolledningen kunde enligt JO också avvisa en person som
befann sig på skolområdet utan tillstånd, även om ordningsskäl inte före¬
låg. Att den utomståendes syfte var att sprida skrifter och att detta rent
faktiskt inte gick att fullfölja hindrade inte denna bedömning.151

JO:s inställning vad gäller tillträdesrätten grundades på ett MO-avgö-
rande från 1950. Inställningen medför såvitt jag kan se att grundlagens
skydd för opinionsbildningen kan inskränkas utan att skälen för detta är
hänförliga till ordningen. Det är således främst kravet på lagform för rättig¬
hetsbegränsningar som på detta sätt kan kringgås. JO fann slutligen att
ett avvisande av personer som olovligen bedrev opinionsbildning sanno¬
likt kunde motiveras av ordningshänsyn, något som det finns anledning
att instämma i. JO konstaterar alltså att en åtgärd kan medföra att en rättig¬
het inskränks men uttalar att detta saknar betydelse för bedömningen av

150 Jfr RÅ 1991 ref 21 ovan, där RegR inte godtog att kommunens förbud kunde ses som
vilande på civilrättslig grund. Skälet angav vara förbudets omfattning och innebörd.
Omfattningen i det fallet var att all affischering av viss typ förbjöds. I detta ärende för¬
bjöds bara viss musik på en viss bandspelare. Innebörden av förbudet i det förra fallet var
att många mindre grupper berövades ett effektivt sätt att nå ut med sina politiska åsikter. I
JO-fallet var innebörden att en minoritet berövades möjligheten att på en viss plats sprida
sin musik. Kanske kan dessa skillnader förklara de olika bedömningarna.
151 JO 1995/96 s. 397 f.
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möjligheten att få tillträde. Enligt min uppfattning är detta ett exempel på
en restriktiv tolkning av rättighetsskyddet. Det är särskilt värt att notera
att en sådan restriktiv syn enligt JO inte ens behövs för att kunna avvisa
de som olovligen vistas på skolan. Det starkaste sakskälet för denna lös¬
ning faller därmed. Jag anser vidare att MO-uttalandet från 1950-talet
inte längre bör tillmätas större vikt. Det härrör från en tid då det konstitu¬
tionella rättighetsskyddet var svagare än idag.

JO om mötes- och demonstrationsfriheten
JO 1981/82 s. 91 behandlade klagomål mot polisen för att inte ha ingripit
mot störande gatumusik. JO fick anledning att diskutera RF:s begrepp
"sammankomst" och konstaterade att detta inte kunde bestämmas exakt.
Gränsen för vad som föll in under grundlagsskyddet fick därför lösas
från fall till fall. JO uttalade att möjligheterna att ingripa mot enskilda
bör utnyttjas med försiktighet, så att inte RF:s regler kringgås. Ett
ingrepp mot en musikant som samlat publik får i regel den effekten att
sammankomsten faktiskt upplöses, varför grundlagen får anses hindra
detta. JO:s uttalande är intressant eftersom hänsyn tas till en åtgärds fak¬
tiska effekter. Rättsliga befogenheter i vanlig lag skall inte kunna tolkas
så att de i praktiken innebär ett kringgående av RF:s skydd. När det
gäller tolkningen av begreppet "sammankomst" är det intressanta JO:s
ovilja att fixera detta till något exakt antal. Hänsyn till omständigheter i
konkreta fall synes vara avgörande för tolkningen av detta begrepp.

JO 1983/84 s. 85 gällde upplösande av allmän sammankomst p.g.a.
ljudnivån vid en konsert. JO uttalade att RF 2:14:s avfattning gör att
polisens rätt att upplösa sammankomst enligt (då gällande) 3 § LAS är
begränsad till störningar vid sammankomsten. Störningen måste därför
enligt JO ha inträffat för de vid sammankomsten närvarande och inte
bara vara en bullerstörning för omgivningen.152 Det intressanta för frågan
om grundlagstolkning är den direkta effekt som JO ger grundlagsregle¬
ringen vid tillämpningen av vanlig lag. Grundlagens bestämmelser ger
delvis nytt innehåll åt vanlig lag. Man skulle kunna säga att detta är ett
exempel på s.k. grundlagskonform tolkning. Det visar också att reglerna
i RF 2:12-14 påverkar rättstillämpningen och inte bara lagstiftningen.

I JO 1986/87 s. 115 och 116 aktualiserades ånyo frågor kring mötes-
och demonstrationsfriheten. I det första av dessa två fall var det fråga om
huruvida tillstånd för att anordna demonstration borde ha getts mot bak¬
grund av att oroligheter kunde ha förutsetts. JO framhöll i sitt yttrande att
det är naturligt att det uppstår viss konkurrens när det gäller attraktiva

152 Se avsnitt 9.4.3 för synpunkter på denna tolkning och utvecklingen sedan dess.
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mötesplatser. Hur polisen skall agera bestäms av att tillstånd endast får
vägras om det är nödvändigt med hänsyn till trafik och allmän ordning.
JO konstaterade att det inte är någon lätt uppgift att väga mötesanordnar-
nas intressen mot dessa begränsande intressen. JO påpekade att den
grundläggande attityden mot anordnaren bör vara generös, inte minst då
detta framgår av RF 2:12 andra stycket.153 1 det andra fallet rörde det sig
om tre organisationer som samtidigt ville hålla möten i, eller i närheten
av, samma plats. Polisen lät under hand förstå att en av anordnarna inte
kunde påräkna tillstånd varefter de återtog sin ansökan för att senare

klaga till JO. Ämbetet uttalade att valet av tid och plats kan vara av avgö¬
rande betydelse för vissa typer av sammankomster, särskilt sådana som
har karaktär av jubiléer, högtidsdagar eller liknande. 1 dessa fall kan sam¬
mankomsten framstå som meningslös om den inte får hållas vid en viss
tid och plats. Detta utgjorde enligt JO ett starkt skäl för att inte automa¬
tiskt låta ordningshänsyn ta överhanden när dessa ställs mot mötes- och
demonstrationsfriheterna.

Här framgår att JO anser att proportionalitetsprincipen i RF 2:12 har
konkret inverkan på rättstillämpningen och hindrar en sträng tillämpning
av de begränsande reglerna i LAS. Även konkreta ingrepp i fri- och rättig¬
heter måste vara nödvändiga i förhållande till deras syfte, denna princip
är inte något som endast binder lagstiftaren. I det andra fallet kan JO:s
uttalande om hänsyn till andra faktorer än ordningshänsyn tas till intäkt
för ett synsätt som karakteriseras av intresseavvägning vid fastställandet
av innehållet i rättsreglerna. JO synes förespråka en tolkning som tar
hänsyn till de faktiska förhållandena i det enskilda fallet och tillmäter
dessa stor vikt när det gäller att säkra den enskildes rätt.

1 JO 1991/92 s. 52 var fråga om en demonstration med anledning av
den amerikanska presidenthustruns besök i landet. Demonstranter samla¬
des utanför hennes bostad. Det förekom bråk med polisen. Demonstran¬
terna drog senare vidare i smågrupper mot den amerikanska ambassaden.
På vägen dit omhändertogs eller greps de flesta av dem. JO yttrade sig i
samband med frågan om huruvida en allmän sammankomst fortfarande
kunde anses vara för handen vid tiden för omhändertagandet. JO fann att
det visserligen var så att demonstranterna splittrats upp i flera mindre
grupper men att det var tydligt att dessa ämnade fortsätta med sin opinions¬
bildande verksamhet. Då RF:s rättighetsregler bör tolkas generöst ansåg
JO att den allmänna sammankomsten fick anses ha fortgått tills dess
polisens ingripande upplöste densamma.154 JO uttalar här explicit att

153 JO 1986/87 s. 116.
154 JO 1991/92 s. 60.
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RF:s rättighetsregler bör tolkas generöst.155 En demonstration som splitt¬
rats i ett antal smågrupper skall därför kunna anses fortgå om gruppernas
syfte är att återuppta den opinionsbildande verksamheten. Till saken hör
att den fortsatta opinionsbildningen var geografiskt bestämd och inte allt¬
för tidsmässigt avlägsen. Detta torde, enligt min mening, ha bidragit till
JO:s frikostiga tolkning.

5.6.10 Sammanfattande synpunkter
Det första som slår en är att det tycks finnas god grund för att påstå att i
vart fall RegR accepterat en grundlagskonform tolkningsmetod av lägre
rätt.156 Detta är särskilt tydligt i fall gällande normgivningsmakten.
Annars synes RF 8 kap. tolkas strängt efter sin ordalydelse när det gäller
skatter och dylika betungande pålagor. När det gäller normgivning i
andra sammanhang, t.ex. vid bidrag och avgifter där regleringen i sin
helhet inte längre är ensidigt betungande synes tolkningen vara mindre
sträng. De högsta instansernas praxis synes tyda på att kraven på strikt
tillämpning av RF 8 kap. är större vid reglering som har ensidig karaktär,
såsom skatter och avgifter utan motprestation. När det gäller reglering
som inte har så ingripande karaktär är praxis inte heller lika sträng, utan
tillåter ett större mått av frihet vid utformandet av t.ex. delegerad norm-
givningsmakt. Detta framgår tydligt om t.ex. RA 1988 ref 146 jämförs
med NJA 1987 s. 916. I det förra fallet gällde det skatt och RegR under¬
kände där föreskrifter såsom alltför långtgående, trots att de baserades på
ett mycket vagt bemyndigande. 1 det senare fallet godtog HD föreskrifter
om avgiftssanktion för bristande skriftlig avanmälan av TV-innehav, trots
att detta motsades av lagens avgiftsgrund, "innehav av TV". Detta fall
gällde dock en riktig avgift, dvs. en där televerket tillhandahöll en mot¬
prestation. Kanske är detta förklaringen till de olika utgångarna. Det är
mer centralt att upprätthålla normgivningsreglerna strängt när normgiv-
ningen avser ämnesområden där de enskilda kan karakteriseras som stå¬
ende i en ensidig relation med det allmänna.

När det sedan gäller själva tolkningen av grundlag går inte någon
stränghet avseende det 8 kap. att spåra, något som kan exemplifieras med
avgörandena om direktdelegation från riksdag till myndighet. RegR har
godtagit detta, något som i vart fall knappast kan sägas utgöra en strikt

155 Jfr med JK:s uttalande i beslutet 1995 B 4 där det på tal om exklusivitetsgrundsatsen i
TF och YGL sägs att man i allmänhet bör ge grundlagen en vid tillämpning om tvekan
råder avseende tillämpningsområdet.
1,6 Jfr Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd s. 697 och densamme i Om grundlags¬
tolkning. SvJT 1996 s. 850 och 858 not 75.
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tolkning av RF 8 kap. Det finns också en tendens att söka efter att studera
regler i sitt sammanhang, att söka efter en helhetsbild av en reglering för
att avgöra dess förhållande till grundlag. Detta medför att enstaka
bestämmelsers tvivelaktiga utformning kan "botas" av en lagstiftning
som generellt är benefik eller liknande. Frågan om en reglering skall
anses som betungande eller ej synes avgöras med denna metod. JO har
intagit en sträng hållning visavi kravet på lagform för rättighetsbegräns¬
ningar och avvisat extensiv eller analogisk tolkning av bestämmelser
som berör rättighetsskyddet.

Exempel på bundenhet till förarbetena finns, särskilt under de första
tio åren efter RF:s ikraftträdande. Från senare tid finns däremot exempel
då de högsta instanserna inte funnit uttalanden i förarbetena beaktans-
värda, t.ex. RA 1996 ref 5. Här kan kanske skönjas en förändring över tid
mot allt mindre bundenhet vid förarbeten. Så sent som i NJA 1992 s. 337
fick dock förarbetsuttalanden tillsammans med riksdagens "tolknings¬
företräde" vad gäller grundlag avgöra saken. Trenden tycks finnas, men
inte vara entydig. När det gäller tolkningen av regler som rör den
enskilde har domstolarna ibland betraktat regler utifrån den enskildes
synvinkel, t.ex. för att bestämma huruvida något skall anses som ett fri-
hetsberövande eller när en viss omständighet skall anses ha inträffat. I
andra fall, rörande bl.a. rörelsefriheten och äganderätten, har dock ett
sådant perspektiv inte slagit igenom. Bilden får väl här sägas vara splitt¬
rad och utan uppenbart gemensamma nämnare. Kanske kan frihetsberö-
vanden och skattepålagor anses som mer ingripande visavi den enskilde
och därför berättiga ett synsätt som baserar sig på dennes perspektiv
medan ingrepp i äganderätten inte uppvisar detta särdrag. Jag har dock
svårt att se någon större principiell skillnad i ingrepp mot äganderätten
och skatteuttag. Snarare är det förra enligt min mening mer ingripande än
det senare, som väl i dagens samhälle får tas som ett fullt normalt inslag
där viss (mera ospecificerad) motprestation faktiskt erhålls. När ingrepp i
vissa friheter därefter inte betraktats ur den enskildes synvinkel kan
endast sägas att läget är oklart.

De högsta instanserna har heller inte hållit sig till en strikt ordalydelse¬
tolkning av andra kapitlets fri- och rättigheter. Särskilt markant är detta i
NJA 1989 s. 131 där HD utvidgar en rättighetsbestämmelses omfattning
utanför ordalydelsen med hänvisning till syftet bakom regeln. Detta
handlar såvitt jag kan se om en teleologisk tolkning med extensivt resul¬
tat. Här finns alltså också stöd för de uttalanden som JO framfört om en

generös tolkning av rättighetsreglerna. Bilden är dock inte helt entydig,
RegR tolkning av rörelsefriheten i RA 1981 2:14 kan knappast karakteri¬
seras som extensiv. Det kan dock anföras att detta fall är tämligen ålder¬
stiget i detta sammanhang, varför det kan åläggas mindre vikt. Ytter-
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ligare en sak som framkommit är att de högsta instanserna inte är främ¬
mande för intresseavvägningar i frågor som rör grundlagen och vanlig
lags tillämpning i förhållande därtill. Detta visas t.ex. av NJA 1985
s. 893. Att det i det sammanhanget konkret går att använda sig av den
konstitutionella proportionalitetsprincipen bekräftas också av praxis.

Avslutningsvis vill jag framföra några kritiska synpunkter på hur de
högsta domstolarnas domar motiverats. På det hela taget framstår nämli¬
gen avgörandena av de konstitutionella spörsmålen i Regeringsrätten och
Högsta domstolen som mycket kortfattade. Detta gäller alldeles särskilt
om man tillåter sig en jämförelse med de två länder som i övrigt behand¬
las i detta arbete.157 HD och RegR lämnar ofta läsaren ovetandes om
vilka bedömningar och överväganden som gjort att de t.ex. funnit ett viss
förfarande uppenbart stridande mot annan författning eller ej. Att mycket
kortfattat motivera centrala konstitutionella ställningstaganden är olämp¬
ligt. Det medför möjligen en marginell tidsbesparing i samband med
domskrivningen, men åtskilliga negativa konsekvenser. Bland dessa kan
nämnas att såväl den inre som yttre kontrollen försvagas av att inte ha
konkreta skäl att bemöta.158 Som Bergholtz uttrycker det; "All annan
tolkning än bokstavstolkning förutsätter skäl och motivering".154 Det är
därför inte tillfredsställande att de högsta instanserna i så hög grad kommit
att motivera sina ställningstaganden i grundlagsfrågor knapphändigt.

5.7 Sammanfattning
I detta kapitel har två frågor behandlats. Den första gäller hur man i för¬
arbeten och doktrin ställt sig till frågan hur grundlagstolkning skall gå
till. Den andra gäller hur man i praxis hanterat grundlag i tolkningsfrå¬
gor. Förarbetena anger att grundlag skall tolkas som vanlig lag. Med
detta får förstås att de tolkningsgrepp eller tolkningsmetoder som van¬
ligtvis aktualiseras vid lagtolkning är användbara även vid grundlags¬
tolkning. I doktrinen har man framhållit att RF:s rättighetsregler bör tol¬
kas generöst visavi den enskilde. Detta kan förstås som en rekommenda-

157 Se avsnitt 2.4.2 och 2.5.2.
158 Med inre kontroll avser jag den kontroll av ett resonemang som nedtecknandet av detta
i skrift utgör, inte sällan är fästandet på pränt av vaga eller intuitiva tankegångar klar¬
görande och ibland t.o.m. avslöjande. Se Bergholtz, Ratio et Auctoritas s. 378 f. för klar¬
görande exempel på denna kontrollfunktion. Med yttre kontroll avser jag den kontroll som
utövas i kraft av att skälen kan diskuteras och kritiseras. Det som aldrig motiveras kan
heller inte falsifieras. Det motiverade beslutet kan däremot angripas rationellt, antingen i
högre rätt i form av besvär eller mera allmänt i rättspolitisk debatt.
159 Bergholtz, s. 389.
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tion angående tolkningens resultat, dvs. att den enskilde bör få största
möjliga skydd, men säger egentligen ganska lite om vilka tolkningsopera¬
tioner som föregår detta resultat. Slutsatsen är att förarbeten och doktrin
haft lite att säga konkret om vilka tolkningsgrepp som är mest gångbara
vid grundlagstolkning generellt och vid tolkning av opinionsfriheterna.

I praxis finns exempel på relativt strikt ordalydelsetolkning i normgiv-
ningssammanhang. Detta är särskilt tydligt på senare tid. Någon utpräg¬
lat generös hållning visavi den enskilde i rättighetssammanhang är svår
att spåra i domstolspraxis. Läget är snarare så att det finns exempel på en
frikostig inställning, liksom det finns exempel på tolkningar som ur den
enskildes synpunkt inte är särskilt generösa. JO har intagit en hållning
som i jämförelse med domstolarna tydligare markerar en frikostig håll¬
ning visavi den enskilde i rättighetsfrågor. Sammanfattningsvis kan sägas
att de högsta instanserna och JO inte låst sig vid någon särskild tolk¬
ningsmetod. Förarbeten kommer således vanligtvis till användning, lik¬
som systematiska hänsyn, historiska synpunkter osv. Praxis följer i den
mening de uttalanden i förarbetena som säger att grundlagstolkning skall
ske på samma sätt som vanlig lagtolkning. Intresseavvägningar, ända¬
målshänsyn och helhetsbedömningar förekommer också. Sammantaget
ger detta bilden av en viss principlöshet, det finns inte några klara riktlin¬
jer att följa vid tolkningsproblem i samband med grundlagsfrågor. Enligt
min mening, som närmare skall utvecklas i nästa kapitel, är det kanske
inte heller önskvärt med några fastslagna och entydiga regler på detta
område. Dagens principlösa situation, parat med en under lång tid
avsomnad statsrättslig debatt leder dock till osäkerhet. 1 nästa kapitel
skall jag försöka presentera ett sätt att angripa denna osäkerhet när det
gäller RF:s opinionsfriheter.
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6 En arbetsmetod vid tolkningen av
opinionsfriheterna

6.1 Inledning
Detta kapitel behandlar frågan om hur tolkningen av RF:s opinionsfri¬
heter bör ske. Kapitlet skall ses i samband med det föregående, där det
redogjorts för hur man i förarbeten, doktrin och praxis behandlat frågor
om grundlagstolkning. Slutsatsen var att någon definitiv ledning inte
stod att finna i dessa källor. Inledningsvis diskuteras här juridisk tolkning
och den juridiska tolkningsläran presenteras kortfattat. Därefter tar jag
upp allmänna frågor kring tolkning och (text)förståelse. Dessa två avsnitt
knyts sedan samman. Efter detta undersöks vad de vanliga tolknings¬
metoderna kan tillföra på opinionsfriheternas område. Kapitlet avslutas
med formulerandet av en tolkningsstruktur (eller tolkningsram) som
söker tydliggöra de mångfacetterade ändamål som kan (och bör) beaktas
i samband med tolkningen av opinionsfriheterna.

6.2 Tolkning och juridisk tolkning

6.2.1 Allmänt om juridisk tolkning
All juridisk verksamhet är beroende av språket. Språket är främst en
bärare av mening. Med språkets hjälp uttrycks något, som uppfattas av

någon annan. Ordens mening/ör.s7Å,9. För att förstå krävs ibland tolkning.
På detta sätt hänger språk, mening, tolkning och förståelse samman.1 I
den juridiska verksamheten förstår juristen vanligen de texter och de
(tal)handlingar som förekommer. Ärenden som omedelbart förstås kan

1 Se t.ex. Doublet/Bernt, Retten og vitenskapen s. 73 f., Strömholm, Rätt, rättskällor och
rättstillämpning s. 392 och 383.
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karakteriseras som rutinfall.2 I dessa fall kan juridiken i mångt och
mycket liknas med en teknik, med teknisk kunskap.3 Lagtexten tillämpas
mer eller mindre mekaniskt på det konkreta fallet och resultatet är förut¬
sebart. I de svåra fallen uppstår förståelse inte direkt. Då måste tolkning
tas till. I tolkningen ingår ett värderande moment; man måste välja.4
Därmed kopplas juridiken också till etisk kunskap.3 Juridiken är i denna
mening en verksamhet, vars särdrag uppstår i samband med tolkning,
dvs. när man försöker förstå utsagor (muntliga eller i text) och avgöra
deras mening. Strikt talat är tolkning inget perifert moment av juridiken
och rättsvetenskapen. Tolkning är i stället centralt och utmärkande för
juridiken. Resten är till stora delar rutin.6

En juridisk text talar i någon mening till sin läsare. Den har ett bud-

:Peczenik, Vad är rätt? s. 290. Jareborg, Brotten I s. 97, säger att de Bestå fall som når
domaren är rutinfall. Han framhåller även att varje tillämpning av lag förutsätter tolkning,
att tolkning i rutinfallen enbart skenbart är överflödig. Jareborgs uppfattning måste förstås
som en kunskapsteoretisk grundsyn och är därvidlag inte oförenlig med här företrädd upp¬
fattning om förståelse. Min uppfattning är att tolkning i rutinfall är överflödig. Förståelse
infinner sig utan denna ytterligare operation. Denna omedelbara förståelse grundar sig i
stället på erfarenhet, i praxis och i följandet av en tradition. Dessa faktorer verkar vanligen
bestämmande för juristens förståelse av det konkreta fallet. Först när traditionen inte hjälper
en att uppnå förståelse måste medveten tolkning till. Jareborgs uppfattning kan förstås som
förenlig med detta synsätt om man bär i minnet att det är kunskap som enligt honom inte
kan nås utan tolkning. Förståelse kan däremot basera sig på det redan kända och just där¬
för inte kräva tolkning. Tolkning är däremot centralt knutet till misslyckandet att förstå. Se
Gadamer, Truth and Method 180 f., 183 och 472. Jfr dock s. 389 som antyder att tolkning
och förståelse är samma sak. Se även Warnke, H-G Gadamer s. 25 f. och Feldman, The
Politics of Postmodern Jurisprudence. 95 Mich.L.R. 166 (1996) s. 179 f.
3 Se Strömholm s. 280 f. Warnke s. 119 ff. skriver att med teknisk kunskap avses att kunna
följa en norm så gott det går under givna förutsättningar. Husbyggaren vet hur han skall
tillämpa de regler som är normerande för hur ett hus konstrueras (hållfasthet, storleksrela¬
tioner m.m.) givet det material som huset skall byggas av. Med teknisk kunskap behöver
man en klar bild av såväl mål som medel, man måste veta vad man skall uppnå och hur
detta skall göras. Teknisk kunskap förändras inte per se av den situation där den tillämpas,
det önskade resultatet kan alltid fastställas på förhand. Se även Ekelöf, Är den juridiska
doktrinen en teknik eller en vetenskap?, i De lege 1991 s. 91 ff.
4 Peczenik s. 291, 434 ff.
5 Warnke s. 119 ff., skriver att med etisk kunskap avses kunskap som är direkt situations-
bunden, som påverkas av själva de etiska handlingarna. Man gör det man uppfattar som
gott och det man uppfattar som gott är det man gör. Etisk kunskap är alltid olika i varje ny
situation. Målet kan vara detsamma i varje situation, men medlen måste variera. I detta
avseende skiljer sig etisk kunskap från teknisk. Det är ur teknisk synvinkel aldrig bra att
bygga hus i sumpmark, det är däremot inte säkert att det ur etisk synvinkel alltid är dåligt
att ljuga.
h Detta är naturligtvis något tillspetsat. Förutom rättsfrågor kvarstår nämligen sakfrågor att
bedöma, vilket kan innefatta en hel del tolkning. Denna tolkning gäller dock inte lagtext
utan verkliga händelser och kausalkedjor. Bilden kompliceras ytterligare av att gränsen
mellan rättsfrågor och sakfrågor inte alltid är särskilt tydlig, se Lindeli, Sakfrågor och rätts¬
frågor s. 16 ff. och s. 35 ff.
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skap, en mening. Brottsbalkens 3 kap. 1 § säger att den som berövar
annan livet skall dömas för mord. Meningen med denna bestämmelse
synes vid en första anblick klar. Den som dödar någon annan straffas.
Första intrycket är dock bedrägligt. För att förstå bestämmelsen, dvs. för
att veta om den är praktiskt tillämplig i ett visst fall måste man tolka den.
Skall verkligen alla som bringar andra om livet dömas? Vad skall anses
som orsakande av en annans död? Man behöver alltså konkreta sakom¬

ständigheter att tolka lagtexten mot. Först då blir regeln förståelig. Har
man i stället en regel, som säger att överklagande av dom skall ske inom
tre veckor från den dag domen meddelades (RB 50:1), är utrymmet för
tolkning betydligt mindre. Regeln kan förstås redan utifrån sin ordaly¬
delse och tillämpas rutinmässigt. Tillämparen behöver inte tveka om dess
mening.7 Detta belyser också kopplingen mellan tolkning, förståelse och
tillämpning.8

Juridik handlar till stora delar om att fatta beslut i konkreta fall. Detta

åskådliggör tre, för juridiken, utmärkande förhållanden. För det första
handlar juridiken i slutänden, i de svåra fallen, alltid om ett omdöme. Det
handlar om att välja, om att bestämma sig för vad som är den rimliga
eller rätta tolkningen av ett visst stadgande i förhållande till en viss,
given verklighet. Att värdera och att ta ställning är således ett delmoment
av juridisk verksamhet.9 För det andra är juridiken en utpräglat praktisk
verksamhet. Den syftar till att komma till ett praktiskt beslut i en konkret
fråga. Tolkning och tillämpning är således intimt förknippade med var¬
andra. Juristen har inget skäl att tolka en regel om den inte skall tillämpas.
Regler tolkas alltid i förhållande till vissa sakomständigheter, till ett kon¬
kret fall. Juridisk tolkning är på detta sätt sammanflätat med en juridisk
praktik och då särskilt med domarrrollen. Praktiskt verksamma jurister är
antingen beslutsfattare i en domarroll eller syftar till att påverka sådana
beslutsfattare. Även rättsvetenskapen, som inte sysslar med konkreta fall,

7
Regelns tillämpning i mer komplicerade fall tycks också stöjda att tolkning sällan aktuali¬

seras, se NJA 1993 s. 308. När handling skall anses ha kommit in avgörs i RB 33:3.
81 Bernstein, Bortom objektivitet och relativism s. 70 och Warnke s. 126, påpekas att
denna koppling mellan dessa tre moment ingalunda är obestridd. Betti, Die Hermeneutik
als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften (1955) tar t.ex. avstånd från denna
koppling och hävdar att den leder till relativism. Ekelöf; Rättegång I s. 69 ff„ i De lege
1991 s. 170 f., skiljer mellan tolkning och tillämpning, vilket framgår bl.a. av att han valt
att kalla sin metod för teleologisk rättstillämpningsmetod. Ekelöf menar att när ordens
språkliga mening inte kan avgöras p.g.a. deras vaghet är det inte längre fråga om tolkning
utan om tillämpning. Genom denna tillämpning får dock orden sin mening, de får ett inne¬
håll trots sin vaghet, och detta belyser enligt min mening väl kopplingen mellan tolkning
och tillämpning. Se även Gadamer s. 309 f.
9 Se Peczenik s. 520 ff. (särskilt s. 525 om att de svåra fallen kräver etisk avvägning).
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anknyter till domarens situation.10 Här framträder det tredje draget. En
domstols juridiska tolkningar sker alltid i uttryckligt samspel med en
konkret verklighet, ett här och nu. Tolkningen av en juridisk text sker
således inte utanför tid och rum utan är bunden till en viss situation, en

viss konkret verklighet." Bara utifrån denna konkreta situation är tolk¬
ningen giltig. Ändrade sakomständigheter kan medföra att tolkningen
utfaller annorlunda. Juridiska tolkningar måste därför fortlöpande omprö¬
vas, för att se om relevanta sakomständigheter överensstämmer med var¬
andra så att en vedertagen tolkning kan fortleva. Ändrade omständigheter
kan innebära en förändrad tolkning. Tolkningar är på detta sätt historiskt
betingade.

6.2.2 Traditionella juridiska tolkningsmetoder
Juridisk tolkning uppvisar vissa särdrag, som kan vara värda att upp¬
märksamma, innan själva tolkningsgreppen berörs. Främst tänker jag här
på den juridiska tolkningens nära koppling till den s.k. rättskälleläran,
eller kanske bättre uttryckt; de olika rättskällefaktorerna.12 Dessa är i sin
tur intimt sammanknippade med s.k. juridisk metodP Den juridiska
metoden omfattar dock mer än bara att behärska rättskällorna. Bland
annat innefattas den juridiska argumentationen, begreppsbildningen och
systematiken. Den juridiska metoden kan sägas söka bestämma vad som

U)Jareborg s. 78, uttalar: "Fundamentalt är emellertid att domaren och rättsdogmatikern
utnyttjar samma metod: vägledande för båda är vad som är rationellt beteende i domar¬
rollen." Peczenik s. 314 f. pekar också på likheterna mellan rättstillämparen och rättsdog¬
matikerns situation, avseende såväl dess syfte som dess kunskapsmaterial. Se även
Strömholm s. 66 ff. och s. 353 f. om rättstillämpning som praktisk verksamhet och s. 379
om tolkningen som ett delmoment av rättstillämpningen. Jfr Andersson, Skyddsändamål
och adekvans, s. 178 ff. som tydligare vill peka på skillnader i praktikers och rättsveten¬
skapares arbete, om än inte helt förneka likheterna, och Lavin, Är den förvaltningsrättsliga
forskningen rättsdogmatisk?, FT 1989 s. 115, som framhåller att rättsvetenskaparen har
friare förhållningssätt till sina uppgifter än praktikern. Se även Peczenik, Om den förvalt¬
ningsrättsliga forskningen, FT 1990 s. 41 och Lavin, Om förvaltningsrättlig forskning - en
replik, FT 1990 s. 71.
11 Jareborg s. 87, Jörgensen, On Justice and Law s. 30, Peczenik s. 291, Strömholm s. 354.
Tolkning som företas inom rättsvetenskapen företer visserligen inte detta drag av konkreti¬
sering, men strävar vanligen efter att likna domstolarnas tolkningsmetoder så mycket som
möjligt, se noten ovan. Detta gör det i vart fall plausibelt att tala om juridisk tolkning
såsom ett enhetsbegrepp, tillämpligt på såväl praktisk domstolsverksamhet som rätts¬
vetenskaplig analys. Peczenik talar om att rättsdogmatiker och advokter m.fl. tillämpar lag
i svag mening; de uttalar sig om hur ett verkligt eller tänkt fall bör avgöras, Vad är rätt?
s. 289.

l2Eckhoff, Rettskildelaere s. 18, Peczenik s. 203 ff., Strömholm s. 287 ff.
11 Se t.ex. Peczenik s. 289 ff., Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap I, JT 1995/96
s. 726, Strömholm s. 362.
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är rationellt beteende i domarrollen, vad domaren skall, bör och får
beakta i sin ämbetsutövning.14 Rättskälleläran kan kanske bäst liknas vid
historikernas källkritiska metod. Denna innehåller ett antal mer eller
mindre fasta regler om vilket stöd man kan hämta från ett visst historiskt
källmaterial. På samma sätt anger rättskälleläran, i samspel med den juri¬
diska metoden, vilken vikt som skall fästas vid ett visst material vid fast¬
ställandet av gällande rätt.

Rättskällorna brukar beskrivas något varierande men alltid såsom
innefattande lag, förarbeten, praxis, sedvana och doktrin.15 De används
inom den juridiska argumentationen för att ge stöd för en viss lösning på
ett praktiskt problem, vanligen inom ramen för rättstillämpningen men
även inom rättsvetenskapen. 1 det sammanhanget kan noteras att det stöd
rättskällorna ger antingen vilar på auktoritetsskäl eller sakskäl.16 Aukto¬
ritetsskäl vilar i sin tur alltid på underliggande sakskäl.17 I denna mening
är sakskälen överordnade auktoritetsskälen. Rättskällorna kan sägas ha
två funktioner. De är för det första behjälpliga vid fastställandet av gäl¬
lande rätt. Med hjälp av rättskällorna kan man få kunskap om hur gällande
rätt karakteriseras på ett visst område. Har RegR upprepade gånger fast¬
slagit vad som skall anses vara "skälig levnadsnivå" för den enskilde i
socialtjänstlagens mening avgör detta auktoritativt rättsläget i denna
fråga. Man kan diskutera det lämpliga med en viss lösning, men endast
med svårighet bortse från den vid rättstillämpning. Här framträder rätts¬
källans funktion som auktoritetsskäl tydligt. Rättskällorna kan även
fungera som tolkningsdata vid försök att tolka rättsregler vars innehåll är
osäkert eller som inte "passar in" på en uppkommen situation. För att ge
en rättsregel med rekvisitet "skälig levnadsnivå" konkret innehåll måste
stöd hämtas någonstans ifrån. Här kan t.ex. förarbeten och doktrin vara

behjälpliga.
Tolkningen av juridiska regler är således sammanflätad med rättskälle¬

läran och dess auktoritets- och sakskäl. Den relativt obestämda s.k. juri¬
diska metoden med dess mer eller mindre sedvanebetonade "hanterings-

14
Jareborg s. 79, Peczenik s. 218 f. Lägg märke till att Jareborg inte gör någon direkt skill¬

nad mellan juridisk metod och rättskälleläran. Peczenik tycks för sin del inordna den juri¬
diska metoden inom ramen för den juridiska argumentationen.
l:s Peczenik s. 214 ff., Strömholm s. 295 ff. (särskilt s. 298),
16 Peczenik s. 203 ff., Wilhelmsson, Den nordiska rättsgemenskapen och rättskälleläran,
TfR 1985 s. 181 (s. 186 f.), Strömholm s. 425.
17 Det finns alltid sakskäl för att följa auktoriteter. Att lag skall följas kan t.ex. motiveras av
hänsyn till den demokratiska processen som kraftigt skulle undermineras om man i rätts¬
tillämpningen ignorerade lagstiftningen. Se Peczenik s. 209. Se även Gadamers uppfatt¬
ning att följsamhet visavi auktoriteter inte nödvändigvis är irrationellt, s. 277 ff.
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regler" tillhör också de samverkande faktorer som avgör resultatet av en
tolkningsoperation.

Efter att ha sökt generalisera några utmärkande drag för den juridiska
tolkningen och för användandet av rättskällorna skall dessa konkretiseras
genom en presentation av de traditionella tolkningsmetoderna.18 Vad
innebär det att använda sig av de traditionella tolkningsmetoderna? De
olika juridiska tolkningsmetoderna kan beskrivas som en flerstegspro-
cess. Primärt kan de ses som ett försök att förstå en lagregels innebörd i
vardagsspråket (1), sedan avgörandet om lagtexten har en annan, från
vardagsspråket avvikande, mening (2) samt därefter fastställandet av lag¬
textens betydelse (3) och tillämpningsområde (4).19 Om vi från ovan bär i
minnet den koppling som finns mellan tolkning och tillämpning beskri¬
ver detta tillräckligt väl vad tolkningen handlar om. De olika tolknings¬
metoderna kan ses som olika vägar vilka rättfärdigar ett visst tolknings¬
resultat. Resultatet av en tolkning kan sedan i princip vara att en rätts¬
regel tolkats "neutralt", restriktivt eller extensivt.20 Dessa metoder är
föremål för ständig omprövning och förnyelse, inte minst genom den
juridiska doktrinens försorg. De traditionella tolkningsmetoderna är
uppenbart inte ett för alla tider fixerat begrepp. Även traditioner ändras
och utvecklas.21 I princip kan de traditionella tolkningsmetoderna beskri¬
vas som logisk, bokstavstrogen, systematisk, historisk/intentionell och
teleologisk tolkning.22

I den juridiska tolkningen samspelar alla dessa tolkningsmetoder eller
"tolkningsgrepp". Ingen torde entydigt kunna utpekas som generellt sett
mer förträfflig än någon annan. Lagtolkning är, enligt min mening, till sin
natur inte ett sökande efter en absolut sanning utan snarare strävandet
efter hållbara, rationella argument till stöd för en viss, praktiskt lösning
av ett konkret problem. Mer om detta synsätt i de närmast kommande

18
Benämningen synes mig vara rättvisande, de avsedda tolkningsgreppen har en lång his¬

toria. Strömholm använder beteckningen traditionella tolkningsförfaranden för samma
företeelser, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 397 ff. Se också Strömholm, Ideér och
Strömningar s. 88 ff. för en redogörelse av det mycket gamla ursprung som dessa tolk¬
ningsgrepp har i västerländsk rättstradition. Inget nedsättande avses således med termen
traditionell utan snarare endast att dessa metoder under lång tid kan sägas ha varit förhärs¬
kande i kraft av deras spridning och i avsaknad av alternativ.
19 Se Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 55 för en närmare beskrivning av denna pro¬
cess. Steg 1-4 kan kanske kallas för de olika tolkningsleden innan ett tolkningsresultat
uppnås. Under denna process använder sig juristen av de olika tolkningsmetoderna.
2(1 Peczenik, Juridikens metodproblem s. 76, Jareborg s. 96.
21 Gadamer s. 281 och 293.
22 Peczenik, Rätten och förnuftet s. 280 ff., 296 f., Vad är rätt? s. 330 ff., Strömholm, Rätt,
rättskällor och rättstillämpning s. 397 ff., Hellner, Rättsteori s. 63 ff., Klami, Föreläs¬
ningar över juridikens metodlära s. 65 ff.
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avsnitten. Trots en till synes inneboende motstridighet finns inget som
säger att en tolkningsmetod inte kan och skall användas tillsammans med
en annan, eller att olika metoder kan vara olika väl lämpade för olika
rättsområden eller problemsfärer.23

6.2.3 Hermeneutik: förståelsens villkor

Dessa allmänna iakttagelser av den juridiska tolkningens karaktär moti¬
verar en anknytning till den allmänna läran om texttolkning, den s.k. her-
meneutiken. Hermeneutik kommer av det grekiska ordet för "tolknings¬
lära". Dess ursprung kan spåras i tidiga grekiska metoder för textanalys
och i den judiska traditionen för tolkning av religiösa texter.24 Man kan
redan i den klassiska världen skilja mellan tre olika slag av texttolkning
och tolkningslära; den filologiska (senare litteraturvetenskapliga), den
teologiska och den juridiska.23 I detta sammanhang är dock hermeneutik
främst att förstå som en filosofisk riktning vilken behandlar förståelse
universellt. Denna hermeneutik söker svaret på frågan hur man skall gå
till väga för att uppnå just förståelse26 Texttolkande av skrivna produkter
med relevans för alla de nämnda områdena, filologi, teologi och juridik,
samt för praktisk tillämpning av desamma är delmoment i hermeneutiken.
Här skall kort skissas de centrala dragen i hermeneutikens utveckling
från 1800-talet till idag. Syftet är att visa på de likheter som finns mellan
den allmänna hermeneutikens insikter och den juridiska tolkningen samt
i det sammanhanget peka på de lärdomar som kan dras av detta för juridi¬
kens del.

Schleiermacher (1768-1834) kan sägas vara den tidigaste representan¬
ten för modern hermeneutik.27 Hans främsta insats var att han menade att

hermeneutikens uppgift var att skapa historisk förståelse av texter. Att
tolka text omfattade således inte bara att behärska dess grammatik och
dess logiska hållbarhet. Det innebar enligt Schleiermacher också att

2,Peczenik s. 307. Exempel på detta för den konstitutionella rättens del, se Strömberg,
Grundlag och medborgarrätt, s. 21 ff., Holmberg-Stjernqvist, s. 19 ff., Prop. 1977/78:75,
s. 144 f.
24 Se Aarnio, Outline of a Hermeneutic Approach in Legal Theory, i Philosophical Per-
spectives s. 56, Strömholm s. 81 f.
25 Gadamer s. 308 f.. Strömholm, Idéer och tillämpningar s. 81 f.
26F0llesdal m.fl., Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi s. 133. Man bör
notera att hermeneutik används inom alla samhälls- och humanvetenskaper för att på olika
sätt söka kunskap, se Alvesson/Sköldberg, Tolkning och reflektion s. 14 f., vars trilaterala
sanningsbegrepp (mening-användning-korrespondens) inbegriper hermeneutisk mening
som en av sina komponenter s. 36 f. och 114 ff.
27 Se Aarnio s. 57.
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komma i kontakt med författaren, att föra ett "samtal" eller "andlig dia¬
log" med denne. Detta var ett brott mot den tidigare tolkningstraditionen
som dominerades av sökandet efter en i texten förborgad sanning. Det
var sökandet efter en förståelse av innehållet i sak. Nu riktades intresset
mot författarens intentioner och det var dessa som skulle förstås. För¬
ståelse var inte längre att förstå en sanning utan att inse vad någon
(ursprungligen) menat. 2X För detta krävdes att författarens liv studerades
noga i alla dess aspekter. Författarens själsliv måste utredas för att bilda
basen för förståelsen av dennes verk.

Efter Schleiermacher kom Dilthey (1833-1911) att vidareutveckla
synen på hermeneutiken. Diltheys huvudproblem var att söka finna en
med naturvetenskaperna jämförbar objektiv grundläggning av samhälls¬
vetenskaperna. Naturvetenskapen kan genom experimentella metoder nå
säker kunskap. De samhällsvetenskapliga diciplinerna saknar motsva¬
rande möjlighet. Naturvetenskaperna studerar fenomen ("fakta") som i
någon mening kan sägas stå "utanför" forskaren. Samhällsvetenskaper¬
nas studieobjekt kan däremot inte (alls) separeras från forskaren. Denne
är deltagare i det samhälle som studeras och samhället uppfattas av fors¬
karen själv. Dilthey fann i hermeneutiken en metod som han uppfattade
kunde säkerställa objektiva sanningar.29 Tolkning inom samhällsveten¬
skaperna grundas på utåt fastställbara fenomen såsom texter, ord och
handlingar. Dessa fenomen är resultat av människors tankar. För att för¬
stå (tolka) dem måste man sätta sig in i andras tankeliv så att en rekon¬
struktion av detta kommer till stånd. All tolkning grundas i rekonstruk¬
tionen av andras tankeliv. Detta tankeliv är enligt Dilthey inte enbart
något subjektivt. Det utspelar sig i en samhällelig och kulturell omgiv¬
ning och är beroende därav. En enskild människas tankeliv är därför en
spegling av denna större omgivnings tankeliv.30 Det är genom detta led
som Dilthey menar att samhällsvetenskaperna knyts till något objektivt,
till denna större livsgemenskap som garanterar ömsesidig och identisk
förståelse.

Efter Dilthey kom hermenutiken att utvecklas i olika riktningar. Den
riktning som här skall behandlas tar Gadamer som utgångspunkt.31
28 Gadamer s. 184 ff. (särskilt 190-193).
29 Se Bernstein s. 63 f. och 163., Warnke s. 48 ff., Liibcke, Dilthey: Ande och natur, i Vår
tids filosofi, 1987, s. 32 ff.
30 Warnke s. 47 f„ Liibcke s. 37.
31 Gadamers arbete har behandlas av andra i Sverige. Ekelöf recenserar således Gadamer i
En essay om tolkning och mening, i Studiematerial i allmän rättslära s. 5 ff. Ekelöf jämför
där Gadamers synpunkter med juridisk tolkning; "[...] utgångspunkten för tolkningen av
ett lagstadgande är vad detta har för betydelse enligt vanligt och juridiskt språkbruk. I
övrigt går man i viss mån tillväga på samma sätt som Gadamer.", s. 32.
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Denne kan kanske sägas vara förgrundsgestalten i modern hermeneutik.
Gadamers huvudarbete, Wahrheit und Methode32 från 1960, är egentligen
ett ingående angrepp på den inriktning som hermeneutiken tidigare haft.
Gadamer betonar texttolkarens beroende av den situation, som han eller
hon själv befinner sig i, och hur bestämmande detta beroende är för tolk¬
ningen. Hans huvudproblem är egentligen att söka efter villkoren för för¬
ståelse. Vad är det som möjliggör förståelse och vilken karaktär har vår
förståelse? Inom ramen för denna problematik, finner han att ingen tolk¬
ning kan ske "utifrån". Tolkning måste ske inom ramarna för ett större
sammanhang. Detta sammanhang påverkar tolkningen och gör det
meningslöst att tala om objektivitet i mening av att stå utanför studie¬
objektet.33 Ett grundantagande som särskiljer Gadamer från de ovan
nämda riktningarna av hermeneutik är att han antar att tolkning och för¬
ståelse inte alltid hör ihop. All förståelse kräver inte tolkning.34 I var¬
dagslivet förstår människor många saker utan tolkning. Det är bara när
något stör denna förståelse, när något verkar obegripligt eller mystiskt
som tolkning behövs.35 De centrala delarna av Gadamers tankegångar
kring förståelse och tolkning kan sammafattas i hans syn påförförståel¬
sen såsom en vidareutveckling av den hermeneutiska cirkeln 3b

Schleiermachers bild av den hermeneutiska cirkeln som bestående av

flera komponenter, alla kopplade till samma modell av förståelse, är cen¬
tral för Gadamers syn på tolkning och förståelse.37 Den hermenutiska cir¬
keln omfattar för det första en växelverkan mellan delar och helhet i

själva tolkningen av en text. Delen, t.ex. det konkreta lagrummet, påver¬
kar förståelsen av helheten, t.ex. lagen i dess helhet. Denna förståelse
utgör ny förståelse som ånyo kan påverka tolkningen av delen, det
enskilda lagrummet. I cirkelrörelsen finns också en växelverkan mellan
frågor och svar. Frågor ger upphov till svar och svaren väcker nya frågor.
Vidare innebär den hermeneutiska cirkeln, att varje ny förståelse utgör

32 Här refereras till den reviderade engelska översättningen, Truth and Method (1995).
33 Gadamer s. 276 f., 284 f. och 299 f.
14Gadamer s. 180 f., se även F0llesdal/Wall0e/Elster, s. 136: "[Man kan| lätt få intrycket
att vi varje gång vi förstår någonting har använt hermeneutik. Detta är emellertid inte alls
fallet. Förstår gör vi ständigt. Det är när vi inte förstår som vi måste förlita oss på herme¬
neutiken."
35 Här framkommer också Gadamers beroende av Heidegger, vars synsätt också betonade
det problemlösa med vardagliga kunskaper/förståelse. Teoretiska kunskaper behövs först
när den normala, praktiska kunskapen inte längre räcker till, se Leiter, Heidegger and the
Theory of Adjudication, 106 Yale L.J. 253 (1996), särskilt s. 265-270.
,6Lubcke s. 165 ff. Gadamer bygger visserligen på Schleiermacher och Dilthey men ger
begreppen förförståelse och hermeneutisk cirkel en ny innebörd, mer centrerad på läsaren
av texten än på texten själv.
37 Gadamer s. 190 f.
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grund för nästa insikt, en rörelse som går i cirkel - eller kanske i spiral.38
Förståelsen av ett visst rättsfall utgör t.ex. grunden för vår förståelse när
vi konfronteras med ett nytt rättsligt problem, vars lösning i sin tur är
grundläggande för vår förståelse av nästa fall.

Avsnittet om förförståelse är kanske den mest centrala delen av Gada-
mers behandling av den hermeneutiska cirkeln/' Han placerar nämligen
inte endast text och problemformulering i den hermeneutiska cirkeln
utan även uttolkaren själv. Han pekar på dennes beroende av sin histo¬
riska situation. Gadamer tar upp förförståelsen genom sin provokativa
behandling av begreppet fördom. Detta begrepp, anser han, har upplys¬
ningstidens rationalitet kastat i oförtjänt dålig dager.40 Fördomen eller
för-domen (Vor-Urteil), som han föredrar att kalla den, är i sin tur nära
knuten till ytterligare två begrepp som upplysningstidens rationalitets¬
ideal gett negativ klang; auktoriteten och traditionen. Gadamers analys
av dessa begrepp utmynnar i att för-domen måste förstås som ett
omdöme, innan alla fakta är tillgängliga.41 Alla för-domar är därmed sagt
inte helt ogrundade eller illegitima, utan de vilar alltid på en särskild
form av auktoritet: traditionen. Auktoritet står, enligt honom, inte alltid i
motsats till rationalitet, vilket var upplysningstidens dogm. Auktoritet
har alltsedan dess förknippats med blind lydnad.42 Tvärtom, menar
Gadamer, grundas auktoritet på insikten att någon annan har större erfa¬
renhet och mer kunskaper. Den har inget att göra med blind lydnad utan
med kunskap. Vi tror på auktorieter (lärare, experter, m.fl.) för att vi
erkänner dem som i princip bättre vetande. De har större kunskaper och
vi har en för-dom om att det de säger är riktigt.43

Traditionen är en särskild form av auktoritet.44 Även den brukar ställas
i motsats till rationaliteten. Gadamer ser dock i traditionen inget irratio¬
nellt, inte heller något statiskt eller evigt. Traditioner utsätts hela tiden
för förändringar. Människor omfattar och utvecklar traditioner på samma
gång. Han pekar också på att även under de mest omvälvande samhälls¬
förändringarna så behålls mycket mer av det gamla än vad som förkastas.

38 Bernstein, s. 191, F0llesdal/Wall0e/Elster, s. 145 f., Alvesson/Sköldberg s. 115 f.
39 Gadamer är i denna del djupt influerad av sin läromästare, Heidegger. Dennes tal om
före-strukturer (Vorhabe, Vorsicht och Vorgrijf) förvandlade synen på den hermeneutiska
cirkeln, Bernstein s. 192, Warnke s. 58 f. och 107.
4,1 Gadamers. 271 ff.
41 Gadamer s. 270, Warnke s. 101.
42 Gadamer s. 279.
43 Gadamer s. 280.
44 Gadamer s. 280. Gadamer påpekar att den romantiska rörelsen återupprättade traditionen
efter upplysningstiden, men gjorde denna till en historiskt given storhet, något som Gadamer
inte kan godta.
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Tillsammans med det nya bildar detta en ny tradition.47 I traditionen ligger
således en rörelse liknande den hermeneutiska cirkeln. Det är traditionen

som bildar bas för våra för-domar. Vår förståelse, t.ex. av en text eller en

situation, beror på vilket sätt denna text eller situation vanligen (traditio¬
nellt) brukar förstås. För-domen och därmed förståelsen har sina rötter i
en tradition. Ett konkret exempel på denna bundenhet till tradition utgör
vad vi förstår som konst. Konstverk som avviker från våra för-domar om

vad som är konstnärligt utmanar dessa uppfattningar. Vi kan då omvär¬
dera vårt tidigare synsätt. Även sådan omvälvande förståelse har kontakt
med traditionen. Utan traditionen är det inte möjligt att vara avvikande,
att göra det annorlunda. Traditionen binder på detta sätt såväl dem som

följer den, som dem som söker bryta den.46
Förförståelsen handlar alltså om att ingen förståelse kan stå utanför det

objekt som skall förstås eller vara fri från grundantaganden (tankestruk¬
turer, begreppsapparat, perspektiv, etc.). Tolkning och förståelse av feno¬
men sker utifrån denna förutsättning.47 Poängen med detta är, att det inte
finns någon enda metod som säkerställer objektiviteten. 48 Objektivite¬
tens utanförskap, att stå utanför och endast betrakta ett objekt, är inte
möjlig. Tolkning av juridiska texter står inte heller "utanför". Ytterligare
en poäng är att det vid tolkning inte finns eviga sanningar eller någon
slutgiltig förståelse. Tolkningens beroende av sin konkreta omgivning
gör att den ständigt är i (möjlig) förändring. Man kan säga att Gadamer
menar att uttolkare alltid befinner sig på en plats i historien och att detta
präglar dem på ett sätt som styr såväl frågor som svar. Som ett enkelt
exempel kan nämnas att det som idag kallas det första världskriget inte
kunde ses på detta sätt före utbrottet av det andra världskriget. Förståel¬
sen av första världskriget, tolkningen av dess orsaker och kanske främst
dess verkningar, förändrades radikalt i och med detta nya skeende. Att
vara "nedsänkt i historien" betyder att man vet mer än de som gått före
och mindre än de som kommer efter. Tolkningen av det som sker är bero¬
ende av detta. Därför är den alltid partiell och reviderbar.49 Här förtydli¬
gas att det inte finns något enda kriterium som alltid är avgörande för hur
en tolkning skall företas. Med tiden förändrade omständigheter förändrar
också tolkningen.

45 Gadamer s. 280 f.
46 Gadamer s. 277 ff„ Warnke s. 101 ff.,
47Bernstein s. 193 ff., Strömholm s. 135.
48 Gadamer s. 290, 476 f., Bernstein s. 164.
49 Warnke s. 57 ff.
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De vanligaste invändningarna mot Gadamers syn på förståelse är att
den leder till relativism och subjektivism.50 Det vill säga att den gör var
och ens förståelse likvärdig, att det inte finns något rätt och fel, utan att
allas förståelse är lika "rätt". Gadamers förförståelse är nu inte att för¬

växla med vanliga s.k. "förutfattade meningar". Den är större än så och
bygger på traditionen. Den innefattar vår egen, personliga historia, vår
omgivning och den allmänna erfarenheten av att vara människa - förför¬
ståelsen är så att säga inbyggd i vår existens och vårt kulturella samman¬

hang.51 Han menar därför att förförståelsen inte skall ses som en begräns¬
ning av våra möjligheter att nå kunskap, utan som en förutsättning där¬
för.5" En tolknings riktighet går enligt Gadamer inte att avgöra objektivt
eller en gång för alla. Tolkningars beroende av tradition, av förförståelse
m.m. gör att vad som är korrekt förändras och att förståelsen av ett visst
skeende stöps i ny form av tidens fortgång. Detta leder inte till att ren

subjektivism råder. Gadamer anser nämligen att även sådan är omöjlig,
eftersom individens förståelse är färgad av den tradition som han eller
hon lever i, av förförståelsen.53 Uttolkaren kan aldrig vara helt fri från
denna och därför aldrig helt subjektiv.54 Frågan om korrekthet är därmed
en fråga om förhållande till en tradition, om byggandet och nybyggandet
av densamma i konsensus.55

50 Framstående företrädere för dessa synpunkter är Betti, a.a., och Hirsch, Validity in Inter¬
pretation (1967). Även Habermas är kritisk till Gadamer, men av helt andra skäl. Haber-
mas godtar Gadamers påpekanden om objektivismens omöjlighet men kritiserar dennes
hänvisning till traditionen. Denna implicerar en konservatism som inte tar hänsyn till ideo¬
logiska faktorer i tolkningen, se Habermas, Kommunikativt handlande s. 40 f., Warnke
s. 142, Bernstein s. 246 ff. (särskilt s. 262).
51 Se Strömholm s. 135 samt Aarnio s. 63 där den sistnämnde säger att möjligheten att rätt¬
färdigaett juridiskt beslut är "deeply tied to the fact that we are members in a certain cul-
ture and able to master its language". Aarnio är påverkad av Wittgenstein och dennes
begrepp språkspel och livsform. Det finns också många beröringspunkter mellan den
senare Wittgenstein och Gadamers arbete, se Bernstein, s. 160.
52 Gadamer s. 276 f„ 290 och 472.
53 Gadamer s. 276 f.
54 Att ir.te kunna vara fri från traditionen betyder inte att man inte kan ha en annan åsikt än
den traditionella i en viss fråga. Även sådana avvikande meningar bygger dock på ett till¬
godogörande av traditionen och ett ställningstagande mot den. Gadamer s. 361, anser inte
att traditionsberoende är detsamma som acceptens av densamma, utan betonar att det
handlar om en öppenhet för den sanning som kan finnas i en annan synpunkt, Warnke,
s. 131.
55 Gadamers betonande av konsensus, samförstånd, framgår av dennes idealiserande av
den Solratiska dialogen, s. 362 ff. Konsensus betyder inte att man måste bli ense, man kan
nå enigtet om att vara oenig. Vad som betonas är öppenheten och att en tolkning kräver att
man ta' texten på allvar, trots dess obegriplighet. Gadamers egen analys av Aristoteles,
s. 312 ff., utgör ett tydligt exempel på denna hållning, se även Bernstein, s. 203.

307



6.2.4 Hermeneutik och positivism
Hermeneutiken har, i den utformning som Gadamer ger den, udden riktad
mot den under detta sekel dominerande vetenskapssynen; positivisimen.56
Detta synsätt kan kanske sägas ha sin utgångspunkt i upplysningstidens
rationalism och den problemformulering som kan betecknas som "den
cartesianska oron".57 Denna karakteriseras i korthet av sökandet efter en

yttersta grund, något som kan sägas med säkerhet och därigenom ge
fasthet och beständighet åt vår värld.™ Descartes extrema tvivel var en
metod att söka efter detta yttersta säkra. Han fann det i övertygelsen om
sin egen existens; "cogito ergo sum". Positivismens vetenskapssyn kan
sammanfattas i kravet på bevis eller belägg i form av verifering och dess
krav på objektivitet.59 Det som sägs skall kunna sägas säkert, annars är
det inte vetenskapligt. Det måste också sägas objektivt, dvs. av någon
som står utanför det undersökta. I detta ligger också förutsättningen att
säker kunskap kan uppnås, annars kan inget vara vetenskapligt. En
vidare förutsättning är att det finns vetenskapliga metoder som garanterar
objektiv och därmed säker kunskap. Särskilt viktig är observationen, som

ger empirisk kunskap. Positivismen blev under 1900-talets inledning den
ledande vetenskapssynen.

Positivismens återspegling inom juridiken kallas rättspositivism,60
Den framstår främst som ett försök att leva upp till de naturvetenskapliga
idealen om exakthet, återupprepbarhet och objektivitet. Rättspositivis-
mens mest centrala tes är, att juridiken inte nödvändigtvis är samman¬

kopplad med moralen.61 Rätt och moral är skilda ting och värderingar är
inte nödvändiga för juristen i dennes sökande efter gällande rätt. Vore
juridiken med nödvändighet sammankopplad med moralen skulle den
vara ohjälpligt beroende av utövarens person och därmed inte objektiv.
Från en rättspositivistisk ståndpunkt följer enligt Aarnio ytterligare två

56
Jag använder här denna något mångtydiga term i referens till de vetenskapsteoretiska

riktningar som hävdar att kunskap kan nås endast genom fysiska erfarenheter (empiri) och
som har de vetenskaper som sysslar med observationer och kontrollerade experiment som
ideal, se logisk empirism, Wienskolan och Uppsalaskolan för olika varianter av detta syn¬
sätt. Se Alvesson/Sköldberg, s. 24 f.
57 Bernstein s. 37 ff.

Bernstein, s. 40 f. Ett typiskt uttryck för denna oro och sökande efter yttersta och säkra
kunskaper kan hittas i Kants arbeten (Kritik der reinen Vernuft (1781), Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten (1785) och Kritik der praktichen Vernuft (1788).
54

Popper nöjde sig med falsifiering som grund för säkra påståenden om världen enligt en
s.k. hypotetisk- deduktiv metod. En utsaga, en vetenskaplig teori eller hypotes, får antas
vara sann tills den genom experiment visas vara falsk.
60 Termen rättspositivism är mångtydig i sig, se Aarnio s. 51 ff.
61 Se t.ex. Hart, The Concept of Law s. 181 f., Peczenik s. 110 ff.
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möjliga förhållningssätt till den rättsvetenskapliga verksamheten. De är
regelpositivism och rättsempirism.62

Regelpositivismen karakteriseras av att den endast ser rättsliga regler
som acceptabla undersökningsobjekt. Rättsvetenskapen kan på så sätt
producera objektiv kunskap om vad som får eller inte får göras. I sin
mest extrema form leder denna uppfattning till att endast lagtext får stu¬
deras och att tolkningsmetoden bör vara grammatisk-logisk till sin karak¬
tär. Kelsens s.k. rena rättslära är ett tydligt exempel det förhållningssätt, i
vilket rättsvetenskapsmannen måste avhålla sig från att ta ställning i tolk¬
ningsfrågor för att kunna bevara sin vetenskapliga neutralitet.63 Rättsem¬
pirismen å sin sida lägger vikten vid positivismens empiriska sida. Att
tala om regler är att tala om regelbundenheter som uppstår i det pågående
rättslivet, inget annat.64 Reglerna kan inte studeras (de "finns" ju strikt
talat inte), men det kan däremot rättslivet. Ross, som ville se rättsveten¬
skap som prognoser om vad domstolarna kommer att göra baserat på vad
de tidgare gjort, får sägas representera denna uppfattning.65 Som Aarnio
framhåller skiljer sig regelpositivism och rättsempirism åt i väsentliga
hänseenden, särskilt avseende synen på kunskap baserad på observatio¬
ner. Sådan kunskap är inte alls nödvändig enligt regelpositivisterna, men
helt oungänglig för rättsempiristerna.66

Hermeneutik står i motsatsförhållande till regelpositivism eftersom
fastställandet av en korrekt tolkning inte kan nås genom strikt iaktta¬
gande av vissa logisk/formella procedurer. Regelpositivismens avoga
hållning till empiri går dessutom inte att förena med en hermeneutisk
hållning.67 Inte heller rättsempiristens hållning är förenlig med herme-
neutiken. Att bara studera "varat" och inte "börat" är inte möjligt. Lagen
är något normativt. Den består av regler och dessa måste utgöra studie¬
objekt för rättsvetenskapen.68 Rättstillämparens och rättsvetenskapman¬
nens förförståelse och beroende av att verka i en särskild tradition slår hål

på föreställningen om att objektivt utröna gällande rätt eller att "värderings-
fritt" tillämpa rättsreglerna. Rättspositivismen måste således modifieras i
mötet med hermeneutiken. Likheter finns dock. Man bör t.ex. betona att

regelpositivism och hermeneutik har det viktiga gemensamt att kunskap
kan nås genom icke-empiriskt studium av regler.

62 Aarnio s. 52.
67 Peczenik s. 112 ff., Strömholm s. 111 ff., Aarnio s. 52.
64 Aarnio s. 53.
65 Peczenik s. 103 ff., Strömholm s. 100 ff. Ross tankar uppvisar visserligen andra drag,
som i någon mån mildrar dragningen åt empirism.
66 Aarnio s. 53.
67 Aarnio s. 56.
68 Aarnio s. 56.
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6.2.5 Juridisk tolkning och hermeneutik
Enligt min mening har Gadamers syn på tolkning och förståelse stora lik¬
heter med den juridiska tolkningen.641 juridiska sammanhang uppstår ett
behov av tolkningsoperationer endast i svåra fall. I de enkla fallen för¬
stås lagtexten omedelbart. Tolkning är således inte alltid behövlig. Den
juridiska tolkningen innehåller en mängd för-domar om vad som får eller
inte får beaktas i tolkningen av en (skriven) handling. Vissa fakta är rele¬
vanta, andra bortser man från.70 Hur denna bedömning sker styrs delvis
av innehållet i normerna själva men även av inlärda tankemönster och
oskrivna regler. Den juridiska tolkningen bygger till stor del på att beakta
normernas inbördes sammanhang och därav dra slutsatser om den riktiga
tolkningen. Del och helhet samspelar med varandra för att ge det juri¬
diskt korrekta svaret. Här har vi den hermeneutiska cirkeln (spiralen) i
dess juridiska tappning, s.k. systematisk tolkning. Juridisk tolkning är
vidare en utpräglat praktisk verksamhet. Den sker i relation till konkreta
situationer, där lagtext och konkret verklighet måste "smälta samman".
Juridisk tolkning handlar vidare om att fälla omdömen, att göra val uti¬
från vissa värderingar. Korrektheten av ett val går inte att fastställa
objektivt, utan endast i relation till den tradition man verkar i, dvs. i för¬
hållande till ordalydelse, motiv, rättspraxis och doktrin. 1 fastställandet
av korrekthet spelar hänvisningar till auktoritet en stor roll inom ramen
för den juridiska tolkningen.

Vi kan konstatera, att nära nog samtliga drag, som Gadamer funnit
signifikativa för den texttolkande verksamheten, förekommer inom den
juridiska tolkningen.71 Ett hermeneutiskt perspektiv i ett juridiskt sam¬
manhang blir till kritik mot de antaganden om objektivitet som rättsposi-

6y Gadamer s. 324 ff. (s. 327 f.: "Legal hermeneutics [is] the model for the relationship
between past and present [...]. The judge [...] is undoubtedly seeking to perform a pratical
task, but his interpretation of the law is by no means merely for that reason an arbitrary
revisim. Here again, to understand and to interpret means to discover and recognize a
valid meaning. The judge seeks to be in accord with the 'legal idea' in mediating it with
the present.")
70 Doublet/Bernt s. 104 f. framhåller hermeneutikens betoning av förändring och beroende
av kontext som problematisk och motsatt den juridiska tekniken att "frysa" sakomständig¬
heter vid en rättslig bedömning. De tycks mena att behovet att frysa fakta också innefattar
ett gemensamt kriterium för vilka fakta som skall tillmätas relevans. Jag har inte uppfattat
Gadamers syn som direkt motsägande ett sådant kriterium, bara det i sig inte uppfattas
som evigt och oföränderligt. Huvudpoängen med tolkningens beroende av sin kontext är
som jag uppfattat det snarare att en tolkning inte omedelbart är giltig utanför sin kontext.
Vidare framhåller Doublet/Bernt problemet med att veta vad som är en riktig eller giltig
tolkning, något jag tar upp i nästa avsnitt.
71 Se även Ekelöf, En essay ..., s. 32.
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tivismen utgår från.72 Ytterligare ett av rättspositivismens grundantagan¬
den, nämligen att det finns en riktig eller rätt mening i varje juridisk text;
ett rätt svar på varje juridisk fråga, samt att detta svar går att veta i för¬
väg, kan i frågasättas utifrån hermeneutisk synvinkel. Hermeneutiken
kastar tvivel över om det verkligen finns någon objektiv mening att
extrahera ur lagtexten och om det, i det fall att en sådan mening finns, är
möjligt att göra detta i praktiken. Man behöver här bara peka på Gada-
mers kritik mot tanken på en metod som försäkring om att objektivitet
uppnås i forskning. Även här finns stor likheter med juridiken. Juridisk
metod utmärks av sin öppenhet, sin situationsbundenhet och sin hänvis¬
ning till genom praktisk verksamhet erfarna hanteringsregler. 72

Den moderna hermeneutikens slutsatser leder oss alltså till ett under¬
kännande av det strikta, logiska subsumerandet av "fakta" under regler
som metod för förståelse och lösande av verkliga rättsliga problem.74
Endast rutinfall kan lösas på detta sätt. Den främsta lärdom som kan dras
av hermeneutiken är den praktiska iakttagelsen att all tolkning är situa¬
tionshunden. Tolkning sker i en historisk kontext och kan inte lyftas ut ur
denna och automatiskt överföras på ett annat sammanhang. Tolkning är
inte ett raster som läggs på verkligheten utifrån, utan är en del av denna
verklighet. All tolkning kräver dessutom konkretisering. Det måste fin¬
nas konkreta omständigheter att tolka. Detta innebär i sin tur att tolkning
av lag inte kan ske efter en och samma mall. Ett kriterium, en metod, kan
inte vid skiftande sakomständigheter vara ensamt avgörande för tolk¬
ningen av en (lag)text. Tolkning är ett samspel mellan olika faktorer som
förstärker eller motverkar varandra. Att oavsett förändrade sakomstän¬

digheter tolka en regel eller ett regelkomplex efter samma kriterium är
inte förenligt med detta synsätt. Det är sakomständigheterna som avgör
vilken tolkningsmetod som är (mest) relevant, inte tolkningsmetoden som

avgör vilka sakomständigheter som är relevanta.

6.2.6 Det hermeneutiska perspektivets konsekvenser
Det hermeneutiska synsättet applicerat på juridiken leder dock till ett
problem. Vilka utsagor om gällande rätt är sanna eller riktiga och hur kan

72 Se Airnio s. 47 ff. För innehållet i rättspositivisimen se t.ex. Kelsen, Reine Rechtlehre,
(1934) Ross, Om ret og retfeardighet (1953) Hart, The Concept of Law (1961) som är
framstående företrädare för denna rättsfilosofiska riktning.
73 Att notera i sammanhanget är att Peczenik inte använder sig av begreppet juridisk metod
utan i stället talar om olika metoder inom ramen för den juridiska argumentationen, ett
synsätt iom väl överenstämmer med Gadamers, se Vad är rätt?, s. 299 ff.
74 Se Khmi s. 45, Peczenik s. 289 f., Strömholm s. 108 f. och 400.
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man veta det? Det är åter subjektivism och relativism som spökar. Om
inte tolkningen är oberoende av tolkaren, är inte tolkningsresultaten det
heller. Frågan om vad som är rätt eller fel (riktig eller oriktig) tolkning
kan inte alltid besvaras med än mer fördjupad texttolkning. Det "rätta
svaret" förblir flyktigt. Frågan är: vad skall ersätta det rätta svaret?

Som Strömholm konstaterar finns inte någon klar, tydlig och generellt
giltig metod att fastställa om ett ställningstagande i en juridisk fråga är
riktigt.75 Strömholms slutsats är att det är summan av rättstillämparnas
uppfattningar om förnuftig och försvarlig praktik som bestämmer de
yttersta gränserna för tolkningens "korrekthet". Här tydliggörs kopp¬
lingen mellan tolkning och praktik. Tolkningen förekommer i ett prak¬
tiskt sammanhang, där den är relevant. Även de tankar om rationell argu¬
mentation och kontextuellt rättfärdigande som bl.a. Alexy, Aarnio och
Pezcenik behandlat har här sin betydelse som angivare av en alternativ,
mer reflekterande "objektivitet".76 Deras synsätt, som inte tycks ligga
långt från Strömholms i sak, kan sammanfattas på följande sätt. De juri¬
diska argumenten riktas mot ett auditorium, dvs. en krets av berörda.
Auditoriets respons får betydelse för argumentationens hållbarhet. Fram¬
kastade argument kan förkastas, antas eller vidareutvecklas. Påståenden
om innehållet i gällande rätt kan då sägas vara riktiga i den del de omfat¬
tas av en viss konsensus,77 Denna utgör i en viss mening den dialektiska

75 Strömholm s. 73.
76 Se t.ex. Aarnio, On the Truth and Validity of Interpretative Statements in Legal Dogman-
tics, s. 163 ff. (särskilt 177 ff.), Alexy, Theorie der juristischen Argumentation (1978). Här
hänvisas till översättningen A Theory of Legal Argumentation (1989) s. 124 ff., 137,
214 ff. och 289, Peczenik, Juridikens metodproblem s. 251 f., Vad är rätt? s. 610 ff.,
627 ff., 672 ff.
77 Peczenik, Vad är rätt?, s. 659 f. Jfr med Gadamer och dennes syn på förståelse av san¬
ning som samförstånd, konsensus, s. 361, 367 f. och 378 f. En synpunkt som kan framfö¬
ras i detta sammanhang är att denna konsensus endast är intressant intill dess högsta
instans avgjort ett mål i samma fråga. Efter detta skulle all "rationell debatt" vara
meningslös eftersom gällande rätt är fastlagd. Synpunkten är givetvis riktig. Flera modifi¬
kationer kan dock antydas. För det första är det inte omöjligt att högsta instans ändrar sin
praxis, debatten kan fortgå även efter ett avgörande. Har lång tid gått kan starka skäl fin¬
nas att omvärdera ett ställningstagande. Ett avgörande från högsta instans gäller ett kon¬
kret fall och är inte alltid principiellt inriktat. Processuella egenheter, bevisfrågor m.m.
kan medföra att sakfrågan kan komma upp på nytt i ett annat sammanhang och där bedö¬
mas annorlunda. Det är också svårt att veta hur ett avgörande påverkar näraliggande fall.
Skall de bedömas lika eller olika? Här måste debatten fortsätta. Den enkla iakttagelsen att
en högsta instans inte har möjlighet att avgöra alla de frågor om gällande rätt som uppstår
i ett komplext rättsystem innebär även det att ett annat sätt att definiera gällande rätt
behövs. Sammantaget finns goda skäl för att inte avvisa konsensustanken så lättvindigt
som med en hänvisning till högsta instans avgöranden.
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argumentationens motsvarighet till naturvetenskapens krav på återupp-
repbarhet.78 Vad som utgör villkoren för en rationell debatt skall inte
utvecklas närmare här.70 Viktigt för en sådan debatt är, att den är öppen
och saklig, att rimliga och relevanta skäl ges för de påståenden som
framförs, samt att slutsatserna är logiskt och språkligt hållbara.80 För den
juridiska argumentationens del torde det relevanta auditoriet i vart fall
bestå av domstolar, rättstillämpande myndigheter, rättsvetenskapare och
politiska beslutsfattare.

Den s.k. topiska modellen för tolkning och argumentation utgör en
strömning inom kontinental och, kanske framför allt, tysk rätt.81 Den har
även representanter i statsrätten.82 Topik innebär i korthet ett sätt att för¬
söka föra meningsfulla diskussioner på områden, där naturvetenskapens
stränga krav på belägg i form av observationer m.m. inte kan uppstäl¬
las.83 Topiken baserar sig på att varje sakområde omfattas av ett ovisst
antal synpunkter (topoi) som har olika bäring på problem inom området.
Dessa synpunkter kan användas för att föra en diskussion framåt. Topiken
kan sägas kännetecknas av en öppenhet för en mångfald av synpunkter,

78 Om auditoriebunden argumentation, se t.ex. Aarnio. s. 163 ff., Peczenik, Juridisk argu¬
mentation och Alexy, a.a.
79 Rationaliteten som krav på en optimal diskurs har behandlats av Alexy. Han presenterar
en väl utvecklad juridisk argumentationsteori som bygger på Habermas. Den innehåller
specifika krav på vad som skall ingå i en argumentation för att den skall anses vara opti¬
malt rationell. I Sverige har Peczenik i flera verk behandlat liknande frågor, se t.ex. Juri¬
disk argumentation (tillsammans med Aarnio och Bergholtz), 1990.
80 Se Peczenik, Rätten och förnuftet s. 87 och 120. Peczenik kallar den logisk-språkliga
rationaliteten för L-rationalitet, kravet på avgivande av skäl för S-rationalitet och kraven
på debattens karaktär för D-rationalitet, a.st. Se även Andersson, H, Topisk retorik,
s. 124 ff. Hellner behandlar rationalitet i Rättsteori s. 39 ff. och delar in denna i logisk,
saklig och intellektuell rationalitet.
81 För tysk del se t.ex. Vieweg, Topics and Law (Topik und Jurisprudenz), Alexy, a.a.,
Härbele, Zeit und Verfassung, i Dreier/Schewmann (red.), Probleme der Verfassungs-
interpretation, Kriele, Theorie der Rechtgewinnung.
82 Se t.ex. Hesse, Grundzuge des Verfassungsrecht s. 24 f. och dennes normativt kontrolle¬
rade och begränsade topik samt den (mycket) friare ansatsen hos Häberle, Ziet und Ver¬
fassung, i Dreier/ Schewmann s. 293 ff.
83 Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 225 ff. Jfr Strömholm s. 136, där denne
karakteriserar topiken i ljuset av att Aristoteles såg denna som en nödfallsutväg när brist
på exakt kunskap gjorde strikt logisk argumentation omöjlig. Strömholm tycks mena att
topiken är ett steg tillbaka, då exakt kunskap nu är tillgänglig inom t.ex. medicin och juridik.
När det gäller det första av dessa områden är man tvingad att hålla med. Däremot är jag
inte övertygad om att de kunskaper som juridiken söker är mer exakta idag än under
Aristoteles tid. Kunskap om att värdera, att bedöma och att väga skäl mot varandra vägleds
ännu inte av några exakta kriterier. Då detta är vad juridiken handlar om i de svåra fallen,
synes Aristoteles inte vara inaktuell inom juridiken, trots framsteg inom de naturveten¬
skapliga diciplinerna. Se även Andersson, Topisk retorik inom juridiken s. 148 not.147.
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som inte är fast rangordnade i förhållande till varandra.84 En konkretise¬
ring av ett topiskt förhållningssätt ligger i möjligheten att för ett visst
problemområde söka uppställa (tentativa) sammanställningar av omstän¬
digheter och argument som har relevans.85 Genom Håkan Andersson har
modellen överförts till den svenska skadståndsrättens område och fått en

konkret utformning.8(1 Modellen utgör ett svar på den känsla av förstel¬
ning och otillräcklighet som de traditionella tolkningsansatserna gett
upphov till.87 Den kan också ses som ett svar på de insikter hermeneu-
tiken förmedlar vad gäller ohållbarheten av en metod eller ett fast krite¬
rium för lösandet av rättsliga problem.88 Topisk argumentation företer
många beröringspunkter med den ovan nämnda auditoriebundna, ratio¬
nella argumentationen.89 Arbeten med denna inriktning, vare sig de kallas
topiska eller ej, kan ses som konkretiseringar av juridikens hermeneu-
tiska karaktär. Detta kapitels slutmål är att söka uppnå en sådan konkreti¬
sering. Först måste dock ytterligare några steg tas. Det första innefattar
att sätta in tolkningen i dess funktionella sammanhang.

6.2.7 Tolkning - mellan fakta och norm

Av vad som framkommit ovan är det svårt att se lagtolkning som sökan¬
det efter en objektiv sanning som finns dold i lagtexten. En riktigare bild
torde bestå i sökandet efter hållbara, rationella, argument för den ena
eller andra praktiska lösningen av ett rättsligt problem.90 Tolkningen fyller
här en viktig funktion som kan utvecklas något innan vi går vidare.

Man kan med Andersson något förenklat, men för våra syften tillräck¬
ligt, se rätten som bestående av tre beståndsdelar; fakta, juridisk argu¬
mentation samt normer och värderingar.91 Faktiska händelser skall med

84 Andersson s. 227.
85 Andersson s. 227.
86 Andersson s. 216 ff. Exempel på en rekommendation av denna karaktär finns i Siegeman,
Semesterlagens tjänsteavtalsbegrepp, i festskrift till Ekelöf s. 631 ff.
87 För tysk konstitutionell rätts del se t.ex. Hesse s. 19 ff. med hänvisingar.
88 Andersson, Topisk retorik inom juridiken s. 137 f.
89 Andersson s. 140.
90 Kanske kan hela den juridiska verksamheten karakteriseras på detta sätt. Tolkning och
tillämpning är ju delar av samma process.
91 Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 184 ff. (särskilt not 40) för klargörande för¬
klaringar av denna indelning. Bilden är i princip densamma som Anderssons bild på
s. 187, a.a. Det finns flera andra möjliga indelningar. Klami talar t.ex. om rättens dualism,
bestående av normer och beteende, se Föreläsningar över juridikens metodlära s. 12 ff.,
och Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 174 ff. (282) indelar rätten i inte
mindre än fem kategorier: normer, normrelationer, personer, faktiska tillstånd och händelser
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hjälp av juridisk argumentation passas in under de normer som finns att
tillgå. Det juridiska tolkningsarbetet syftar således till att bland en mängd
fakta söka välja ut de som har rättslig relevans. Urvalet bland fakta sker
bl.a. med hjälp av värderingar, och den process där vissa fakta hålls för
relevanta och andra inte kan kanske sammanfattas under termen "den

juridiska argumentationen".
I korthet kan den juridiska verksamheten sammanfattas i följande

schema:

Det första ledet är fakta och motsvaras av varat, den fysiska och psy¬
kiska verkligheten. Det sista ledet, normer och värderingar, motsvaras å
sin sida av börat, det som borde vara. Detta innefattar den rättsliga regle¬
ringen av varat. Den juridiska argumentationen är ett språng mellan
dessa två nivåer, ett sätt att koppla ihop dem i en konkret situation.
Språnget företas utan logisk nödvändighet, eftersom det inte finns några
strikta logiska lagar som dikterar hur denna koppling mellan "varar" och
,,böraf, skall gå till. Snarare är det vad man kan kalla för ett rimligt
språng.92 Detta innebär inte att den juridiska argumentationen är ologisk,
bara att juridisk argumentation inte kan inkapslas inom ramen för en
strikt logisk operation, såsom t.ex. satslogisk analys.93 En juridisk slut¬
sats är därför beroende, inte bara av ostridiga rättsregler och fakta¬
beskrivningar, utan även av teoretiska (analytiska eller empiriska) och
praktiska satser (värderingar), s.k. tilläggspremisser. Den juridiska argu¬
mentationen är en rationell verksamhet, beroende av såväl logik som vär¬
deringar.94

En rättsregels närhet till faktaplanet har betydelse för hur mycket
utrymme det finns för en mångfacetterad argumentation och hur många

samt föremål. Den här presenterade indelningen är till stora delar hämtad från Peczenik,
Rätten och förnuftet, s. 205 ff., där en indelning av rätten i normer, handlingar och värden
presenteras och Vad är rätt? s. 153 f. där samma indelning förekommer med vissa tillägg.
92 Se Peczenik, Vad är rätt? s. 302 ff.
92 Peczenik s. 300 ff.
94 Peczenik s. 620 ff. och 676 ff.
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tilläggspremisser som krävs för att göra regeln logiskt korrekt.95 Den all¬
männa culparegeln i skadeståndslagen ligger t.ex. långt från faktaplanet
och anknyter inte i sig till några konkreta sakomständigheter. Utrymmet
för en differentierad argumentation är här utomordentligt stort. Vid regler
där anknytningen till faktaplanet är betydligt närmare, t.ex. RF 3 kap. 1 §
andra stycket där det anges att riksdagen består av en kammare med tre¬
hundrafyrtionio ledamöter, är detta utrymme i motsvarande grad mindre.
Dessa fall liknar de ovan omtalade rutinfallen, där ingen tolkning behövs
eftersom regeln omedelbart kan förstås. Rättstillämpningens behov av
lättillämpade regler tillfredställs bäst genom att lägga reglerna nära fakta¬
planet. Där kan reglerna fylla sin funktion utan alltför djuplodande argu¬
mentation. Denna närhet till faktiska sakomständigheter medför att beho¬
vet av analogier kan öka, rättsreglerna täcker nämligen bara in en liten
del av de (oändliga) antal fall som uppstår i verkligheten (faktaplanet).
Man har kanske inte vunnit så mycket vad gäller smidig rättstillämpning.
Analogiserandet kräver lika förfinad argumentation som fall där all¬
männa reglers tillämpningsområde fastställs med hänsyn till allmänna
överväganden.

För den konstitutionella rättens del, och då särskilt med avseende på
mötes- och demonstrationsfriheten, kan indelningen ovan exemplifieras
på följande sätt. I det första ledet, faktaledet, har vi vissa handlingar. En
banderoll kan ha uppvisats på en plats där många uppfattat den. Några av
dessa åskådare har därvidlag blivit förargade eller skrämda. I det sista
ledet, normledet, har vi de rättsregler som skyddar eller begränsar mötes-
och demonstrationsfriheten. Däremellan finns den process som avgör om
de faktiska handlingarna är av det slaget att de har det skydd som de rätts¬
liga reglerna stipulerar eller ej, den juridiska argumentationen. För att
"översätta" det som inträffat i det första ledet, den fysiska och psykiska
verkligheten, till det normativa ledet, rättsreglerna, måste en juridisk
argumentation föras.

Handlingen måste t.ex. försöka sorteras in under följande begrepp:
"demonstrationför att falla in under grundlagsskyddet måste hand¬
lingen kunna klassas som en demonstration, "åsiktsyttringför att kunna
anses som en demonstration måste en handling innefatta någon slags
åsiktsyttring, "'förargelseför att kunna straffas enligt en viss straffrätts¬
lig norm måste handlingen kunna anses som förargelseväckande och
"ordningför att få inskränka mötes- och demonstrationsfriheten krävs
att det sker av hänsyn till ordningen. Dessa begrepp är i sig vaga, mång¬
tydiga eller värdeöppna, ja kanske t.o.m. allt detta på en gång.96 De ger

95 Se även Malmberg, Anställningsavtalet s. 33 för denna iakttagelse.
96 Se Peczenik, Juridisk argumentation, s. 59 ff.
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ingen vägledning för hur en rättslig konflikt skall lösas med utgångs¬
punkt i de rättsregler som innehåller begreppen. Som ett resultat av den
juridiska argumentationen framväxer ett antal konkretiserade begrepp
som till sitt innehåll ger vägledning om handlingen har skydd av grund¬
lag eller ej, om den kan straffas eller ej.

Den juridiska argumentationen omfattas av rättskällelärans alla väl
kända moment. Det är också i detta ingenmansland mellan fakta och
norm som lagtolkningen huserar. Med hjälp av lagtolkningsmetoderna
ges rättsliga begrepp mening i konkreta situationer och rättsliga problem
finner sin lösning. Det är inte så att varje överföring av fakta till norm¬
ledet innefattar tolkning. Det förhållandet att jurister arbetar i en tämligen
väl definierad praktisk tradition ger dem ofta svar långt innan någon tolk¬
ning måste tillgripas. Lagtolkningen är till för de svåra, atypiska fallen. I
dessa fall bildar tolkningen en bro mellan det faktiska och det normativa.

6.3 Traditionella metoders användbarhet vid

tolkningen av opinionsfriheterna

6.3.1 Inledande återblick - grundlagstolkning i Tyskland och USA
Innan jag kommer in på de vanliga tolkningsgreppen och deras relevans
vid tolkandet av RF kan det vara värdefullt att kortfattat återknyta till den
utländska diskussionen om grundlagstolkning.97 När det gäller grund¬
lagstolkning i Tyskland och USA har den främsta striden stått mellan ett
statiskt eller ett dynamiskt perspektiv. I USA har det förra synsättet
kommit till uttryck genom ett sökande efter den ursprungliga avsikten
med de konstitutionella bestämmelserna, s.k. original intent. Represen¬
tanter för samma inställning i tysk rätt har mer betonat grundlagstextens
ordalydelse. Båda dessa rättssystem har den egenheten i förhållande till
svensk rätt att deras konstitutionella regler är mer allmänt hållna. I ame¬
rikansk rätt är First Amendment mycket vagt och innefattar ingen väg¬
ledning om, och i så fall när, yttrandefriheten får begränsas. I tysk rätt är
rättighetsdefinitionerna något klarare och liknar mer de svenska. Däremot
saknas den detaljerade reglering, som svensk rätt innehåller, vad avser
rättighetsbegränsningar.

Man kan nog säga att en ren bokstavstolkning av de konstitutionella
rättighetsreglerna inte förekommer i vare sig USA eller Tyskland. First

97 Se avsnitten 2.6 och 2.7.
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Amendments make no law tolkas inte bokstavligt och inte heller Art. 8:s
hänvisning till möten som hålls "under bar himmel".98 Helt klart är att
systematiska hänsyn tas, liksom hänsyn till intentionerna med en bestäm¬
melse och dess historiska bakgrund. USA:s Supreme Court tycks lägga
stor vikt vid de ursprungliga intentionerna bakom de konstitutionella reg¬
lerna. Detta kan ses som en reaktion mot tidigare praxis, som mer tog
hänsyn till reglernas ändamål. I tysk rätt betonas ordalydelsen och regler¬
nas sammanhang. Tillkomsthistorien är av mindre vikt. I båda länderna
har man använt sig av balanserande tolkningsmetoder för att i enskilda
fall komma till ett avgörande för hur en rättighetsregel skall tolkas.99
Detta innebär att man mer eller mindre explicit vägt olika intressen mot
varandra vid avgörandet av konstitutionella frågor, samt att lagstiftarens
viktning inte tagits för given.

I svensk rätt synes en strängare ordalydelsetolkning liknande den
tyska vara på väg att vinna insteg.100 Förarbetena beaktas i mindre
utsträckning om lagtexten är klar. Fortfarande spelar dock lagstiftarens
intentioner en viktig roll vid grundlagtolkning i svenska domstolar. Efter¬
som våra grundlagar är relativt moderna leder detta inte till samma svå¬
righeter som i t.ex. amerikansk rätt. Än så länge synes man dock sakna
en diskussion om hur man skall hantera ändrade förutsättningar som inte
lagstiftaren förutsett. Svenska domstolar har vidare inte uppvisat samma

typ av balanserande eller intresseavvägande hållning som kommer till
uttryck i BVerfG och Supreme Courts praxis.101

Något som också är av betydelse i detta sammanhang är att BVerfG
och Supreme Court båda betonat svårigheterna med att avgränsa opini¬
onsfriheterna med hänvisning till vad som är värdefullt för den demokra¬
tiska staten.102 Samtidigt framgår att båda domstolarna velat avgränsa det
konstitutionella skyddet på något sätt och fortfarande letar efter samman¬

hängande lösningar på detta problem. Här spelar avsaknaden av tydliga
begränsningsgrunder i grundlag sannolikt en avgörande roll. I svensk rätt
har gärna betonats att opinionsfriheterna syftar till att stärka demokratin
och detta har sällan problematiserats vidare. Det tycks ha varit självklart
vilka typer av yttranden som hänger samman med eller befrämjar ett
demokratiskt styrelseskick. I Sverige finns också tydligare konstitutio¬
nella regler om i vilka syften opinionsfriheterna får begränsas. Problemet

98 Se avsnitt 4.1.1 och 3.5.2.
99 Se avsnitt 2.6.5 och 2.7.3.
100 Se avsnitt 5.5 och 5.6.
101 Se avsnitt 5.6.
102 Se avsnitt 3.2.2 och 4.3.
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med vilka yttranden, som skall innefattas i rättighetsskyddet är därför
lättare att hantera, eftersom undantagen är positivt bestämda.

6.3.2 Ordalydelsetolkning
En ordalydelsetolkning (bokstavstolkning) är av naturliga skäl utgångs¬
punkt för all texttolkning. Ordens betydelse, i vardagsspråket eller som
specifika juridisk-tekniska termer, måste vara första ledet i tolkningen av
lagtext. Hänsyn till legalitetsprincipen talar också för att stanna här. Denna
uppställer ett krav på att normernas innehåll skall framgå av lagtexten.
Även det krav på förutsebarhet som implicit ligger i legalitetsprincipen
har betydelse i detta sammanhang.103 Den förhärskande meningen inom
svensk statsrätt är dock att grundlag skall tolkas precis som vanlig lag.104
Finns skäl att frångå en ren ordalydelsetolkning kan detta också göras i
samma utsträckning som vid annan tolkning. En bokstavstolkning leder
inte alltid särskilt långt. Den kan ibland, då orden är vaga eller betydelse¬
mässigt "tomma", t.o.m. lämna uttolkaren helt utan vägledning. RF:s
reglering av medborgerliga fri- och rättigheter är ett tämligen gott exem¬
pel på en sådan situation. De ord som brukas i rättighetsregleringen är
ofta så vaga att de i sig inte ger mycken vägledning för hur ett stadgande
skall förstås.

Som konkret exempel kan nämnas RF 2:1 första stycket, punkt tre om
mötesfrihet som en "frihet att anordna eller bevista sammankomst för

upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte." Ett annat exem¬
pel är RF 2:12 andra stycket, första meningen. Av denna regel framgår
att rättigheter endast får begränsas för ändamål som är "godtagbara i ett
demokratiskt samhälle". Den konkreta innebörden av dessa stadganden
enligt deras ordalydelse är uppenbarligen oklar. Denna vaghet medför att
man måste gå vidare och pröva vad andra tolkningsmetoder kan ge för
hjälp vid analysen av grundlagens opinonsfriheter.

6.3.3 Systematisk tolkning
Med en systematisk tolkningsmetod kan vi kanske komma lite längre.
Med hänsyn taget till andra komponenter i regelverket kan t.ex. konstate¬
ras att rättighetsregleringen i RF 2:1 inte är så ovillkorlig, som den fram¬
står vid en bokstavstolkning. Reglerna i RF 2:1 sammanhänger t.ex. med
varandra och måste tolkas i ljuset av varandra. Vidare finns systematiska

lwSe t.ex. Bergström, Förutsebarhet, s. 15 f., Hultqvist, s. 3 ff.
104 Se avsnitt 5.3.
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kopplingar till TF, som bör beaktas vid tolkningen av rättighetsreglerna i
RF. Dessutom modifierar RF 2:12 och hela RF 8 kap. rättighetsskyddet
avsevärt, vilket framkommer vid en systematisk betraktelse av regelsys¬
temet. Kolliderande rättigheter, t.ex. upphovsrätten i RF 2:19 visavi ytt¬
randefriheten i RF 2:1, kan också uppmärksammas vid en systematisk
tolkning. Exemplet om det "demokratiskt godtagbara" kan kanske med
hjälp av reglerna i första kapitlet, särskilt RF 1:2, fyllas ut till en mer
meningsfull sats.

Systematiska hänsyn i förhållande till lagstiftning på lägre normhierar-
kisk nivå kan också beaktas och ge viktig vägledning i bestämmandet av
innebörden av grundlagens reglering av opinionsfriheterna. Problemet
med dessa hänsynstaganden är dock att de inte gärna kan få vara ensamt
bestämmande för tolkningen av grundlag. Denna kan inte automatiskt
göras beroende av innehållet i lägre rätt. Systematiska hänsyn är endast
tolkningsdata, inte heller de ger ett slutgiltigt svar på tolkningsfrågorna
kring RF.

6.3.4 Historisk tolkning
Den historiska tolkningen av RF har ett visst värde. Man kan t.ex. peka
på att RF:s rättighetsregler tillkom under stor politisk vånda, något som
den långa utredningstiden visar. Detta kan i sin tur tala för, att rättighets¬
reglerna skall tolkas restriktivt, så att man inte tolkningsvägen går längre
än vad man endast med svårighet lyckats ena sig om politiskt.

Man kan å andra sidan fästa vikt vid att sedan rättighetsreglerna grund-
lagsreglerades har mycket förändrats. Konstitutionellt rättighetsskydd
synes inte längre vara lika politiskt kontroversiellt som det var i slutet av
1960- och början av 1970-talet. Inte minst är inkorporerandet av den
europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna i svensk rätt ett
tydligt tecken på en förändrad attityd till rättsligt/konstitutionellt rättig¬
hetsskydd. Man bör också beakta att de riktiga tvisteämnena under RF:s
tillkomsthistoria var frågorna om skydd för äganderätten och skydd för
sociala rättigheter.105 Kring skyddet för opinionsfriheterna förelåg inte
samma oenighet.106 Av detta kan man dra slutsatsen att de historiska
sammanhangen ger viss vägledning vid tolkningen av RF:s opinionsfri¬
heter. Även här krävs dock kompletterande synpunkter för att över¬
tygande fastställa en tolkning.

105 Se SOU 1972:15 s. 106 ff.

IOf>Se Stjernqvist, Lagrådet i det konstitutionella reformarbetet, i Om lagrådsgranskning
s. 39. Jfr Petrén, Demonstrationsrätten, SvJT 1969 s. 1, där viss skepsis framförs angående
grundlagsreglering av demonstrationsfriheten.
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6.3.5 Intentioneli tolkning
Försöker man nå vidare med en intentioneli tolkningsmetod så kan man
konstatera att det, förutom vanliga teoretiska svårigheter, som försök att
utröna "lagstiftarens vilja" alltid stöter på, finns stora praktiska problem.
RF:s förarbeten uttalar sig nämligen ganska vagt om vad man egentligen
åsyftat med de politiska rättigheterna. Då en bred politisk enighet efter¬
strävades kom motiven till 1974 års regeringsform att bli tämligen
"urvattnade". Det sägs mycket lite om rättigheternas konkreta använd¬
ningsområde och hur de skall tolkas i rättstillämpningen.107 Någon större
vägledning i det enskilda fallet finns därför sällan att hämta i förarbetena.
Två syften bakom rättighetsregleringen tycks dock stå klara. Det första
var att Sverige i tider av inre eller yttre kris skall ha en fast konstitutio¬
nell grund att luta sig mot för att ge stadga åt det politiska arbetet och de
samhälleliga institutionerna.I0N För det andra betonades att grundlags¬
fästa rättighetsregler skulle kunna ha en psykologisk effekt genom att
medvetandegöra medborgarna om rättigheternas innebörd och bety¬
delse.109 En med andra stater jämförbar rättighetskatalog var av dessa
skäl önskvärd.

Här återkommer vi till frågan om vilken vikt som man bör lägga vid
RF:s förarbeten vid tolkningen av opinionsfriheterna. Som ovan nämnts
framträder här främst två synpunkter. Dels att strävan efter politisk enig¬
het framtvingade en viss vaghet i hela rättighetsregleringen och dels att
de frågor som omstreds hett för tjugofem år sedan nu inte synes vara
föremål för egentlig oenighet. Följsamhet mot förarbetena i denna del
innebär vidare följsamhet mot en lagstiftare, som delvis ovilligt kodifie¬
rade rättsstatens grunder. Dagens läge är ett annat. Inkorporeringen av

Europakonventionen i svensk rätt och inträdet i EU-projektet innebär
(eller kommer med nödvändighet att innebära) ett brott med den svenska
synen på konkret rättighetsskydd."0 Dessa faktorer talar för att förarbe¬
tena, när det gäller RF:s rättighetsskydd, delvis måste ses i ljuset av sin
tid och inte automatiskt kan ha avgörande betydelse för tolkningen av

rättighetskatalogen idag. Detta betyder inte att förarbetena skall ignore¬
ras, endast att slavisk följsamhet mot dem inte är vare sig sakligt eller
ideologiskt motiverat.

107 Se kapitel 7, 8 och 9 där förarbetsuttalanden presenteras i samband med de olika
bestämmelserna.
108 Se t.ex. SOU 1975:75 s. 13 och 90.
109 Se SOU 1975:75 s. 13 och 90.
110 Se Andersson T, Effective Protection of Community Rights in Sweden, i Cameron/
Simoni (red), Dealing with Intergration s. 141 ff.
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6.3.6 Teleologisk tolkning
En enda tolkningsmetod tycks inte kunna avgöra alla tolkningsfrågor när
det gäller opinionsfriheterna. Hänsyn till ordalydelse, systematik, inten¬
tioner m.m. måste kompletteras. Ett försök att hitta de allmänna ändamål
som befordras av rättighetslagstiftningen skulle kunna verka som en
sådan riktningsgivande komplettering. Ändamålsresonemang har sanno¬
likt alltid varit en del av den juridiska argumentationen. I moderna sam¬

manhang kom de särskilt att uppmärksammas som en reaktion på den
s.k. begreppsjurisprudensen, som utvecklades under 1800-talets slut.1"

Den teleologiska tillämpningslära som Per-Olof Ekelöf framlagt, den
s.k. ekelöfska teleologiska metoden, kan tjäna som utgångspunkt för en
diskussion om ändamålsöverväganden på de grundlagsreglerade opini¬
onsfriheternas område."2 Ekelöfs lära utgår helt kort från att alla rätts¬
regler har ett "kärnområde" vars betydelse är väl känd och som verkar
bestämmande för hur regeln tillämpas. Faller en viss situation inom detta
"kärnområde" råder ingen tvekan om att regeln skall tillämpas, det är ett
s.k. klart fall. Är det mera tveksamt om regeln skall tillämpas, om situa¬
tionen inte är lika typisk, skall man i stället fråga sig vilka ändamål
regeln har, dvs. vilka samhälleliga effekter den får när den tillämpas i de
klara fallen. Uppfylls detta ändamål också av att regeln tillämpas i de
mer tveksamma fallen skall så ske, annars inte. Regleringen av de sär¬
egna fallen bör enligt Ekelöf bidra till samma helhetsresultat som de
ordinära fallen.

"'Se J0rgensen s. 31 f., Peczenik s. 366 f., Strömholm s. 83. I "Är den juridiska
doktrinen ...," i De lege 1991 s. 103 framhåller Ekelöf att teleologiska resonemang inte är
något nytt inom den juridiska argumentationen.
112 Ekelöf, Rättegång I s. 59 ff. Ekelöf såg alltså inte sin teleologiska metod som en tolk¬
ningsmetod utan som en tillämpningsmetod. Detta har att göra med att Ekelöf ansåg att
tolkning av ett stadgande var en sak, tillämpning en annan. För Ekelöf synes tolkning
endast ha att göra med fastställandet av ett stadgandets språkliga mening och att det sedan
var en annan fråga att avgöra om bestämmelsen skulle tillämpas i enlighet med sin mening
eller på något annat sätt (t.ex. i enlighet med sitt ändamål). Se utdrag ur Rättegång I, i De
lege 1991 s. 170 ff. Ekelöfs distinktion synes kunna spåras tillbaka till Olivecrona, Rätt
och dom (1960) s. 263 f., som klart skiljer mellan tolkning - att förstå vad som menas med
ett lagrum (särskilt med betonande av "den historiskt riktiga förklaringen av idéinnehål¬
let") och tillämpning - som kan innefatta att lägga in en annan betydelse i ett stadgande än
den historiskt riktiga. Olivecrona kritiserar den tidige Ekelöf för att denna sammanblandar
tolkning och tillämpning, något som den senare tycks ha tagit intryck av. Mot bakgrund av
vad som sagts ovan angående tolkningslära kan sägas att Olivecrona (och Ekelöf) med
tolkning synes avse det som den äldre hermeneutiken menade med det - att hitta författa¬
rens budskap, medan de med tillämpning avser det Gadamer menar med tolkning - att för¬
stå vad en text betyder i ett aktuellt sammanhang. Tack till Torbjörn Andersson som
uppmärksammade mig på Olivecronas kritik av den tidige Ekelöfs syn på tolkning och
tillämpning.
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Exakt hur det eller de ändamål som ligger bakom en rättsregel skall
abstraheras fram kan inte Ekelöf ge någon vägledning om, men klart är
att det är en fråga om induktion.113 Frågan vilken verkan en regel har på
människors beteende avgörs inte, som man kanske skulle kunna förvänta
sig, genom sociologiska studier eller dylikt. Dessa är, enligt Ekelöf, allt¬
för fåtaliga och illa anpassade för att vara rättstillämparen till hjälp. I
stället avgörs frågan om beteendestyrning mer eller mindre fritt utifrån
rättstillämparens livserfarenhet och intuition. När det gäller frågan om
inbördes motstridiga ändamål säger Ekelöf att det förvisso är så att
många stadganden kan vara en kompromiss mellan sådana. 1 dessa fall
får man söka göra sig en uppfattning om de olika ändamålens vikt och
därefter lösa de säregna fallen.114

Ekelöfs teleologiska metod kan naturligtvis tillämpas på konstitutio¬
nella tolkningsproblem. RF:s "sammankomst" kan exempelvis tolkas
enligt Ekelöfs metod genom att först se på ett klart fall, t.ex. ett möte
med femtio personer närvarande. Detta är en "sammankomst" skyddad
av RF. Där kan t.ex. diskussion, bildning, utbildning och debatt före¬
komma - aktiviteter som mötesfriheten skall skydda. För det oklara fallet,
ett möte mellan två personer, är frågan vilken tolkning som befordrar de
ändamål som den första tolkningen implicerar. Kan ett möte mellan två
personer befordra samma mål som den större sammankomsten och där¬
för också vara att betrakta som en sammankomst i RF:s mening? Svaret
är väl jakande. Med tillämpning av Ekelöfs tolkningsmetod kan man
alltså nå ganska långt vid tolkningen av grundlag.

Metoden har dock en del svagheter. Den fungerar mer övertygande vid
relativt precist utformade och begränsade regler. När lagtextens termer blir
alltför vaga eller värdeöppna kan det vara svårt att tillämpa Ekelöfs metod
i praktiken."5 Det finns då inga "klara fall" att söka bestämma ända¬
målen efter. De konstitutionella rättighetsreglerna är ofta vaga och värde-
öppna. De låter sig inte fångas i ett entydigt resonemang om vilka sam¬

hälleliga värden som befordras lika lätt som t.ex. bevisbördereglerna.116
Dessutom tillkommer det faktum att rättighetsregleringen i RF till del är
resultatet av ett kompromissande mellan olika, delvis svårförenliga,
ändamål. Ekelöf ger, som nämnts ovan, inte någon vägledning för hur en

111 Ekelöf, Rättegång I s. 61.
114 Ekelöf s. 61.
115 Se Andersson H, Skyddsändamål och adekvans s. 196 f., för en redogörelse av svårig¬
heterna att tillämpa Ekelöfs metod inom skadeståndsrätten.
116 Se Ekelöf, Rättegång IV s. 76 och 102 ff. för ett klargörande exempel på hur Ekelöf
konstruerade sina ändamål.
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avvägning mellan sådana motstridiga ändamål skall ske i praktiken utan
säger bara att de olika ändamålens inbördes vikt måste avgöras i de
enskilda fallen.117 Häri ligger, enligt min mening, den riktigt svaga punk¬
ten i Ekelöfs metod när den överförs till konstitutionella tolkningsfrågor.
Metoden innefattar inget sätt att lösa denna högst påtagliga problematik
på. En mer differentierad ändamålslära behövs.

Mötes- oeh demonstrationsfriheten torde visserligen ha i vart fall ett
tämligen lätt konstaterbart ändamål. Redan av RF:s 1 kap. 1 § kan utlä¬
sas, att fri åsiktsbildning är den svenska folkstyrelsens grundval. Att
skydda denna är ändamålet bakom grundlagsstadgandet om församlings¬
friheten. Det ger emellertid inte särskilt mycket vägledning i praktiken,
eftersom problemet med oförenliga ändamål inte berörs. Alltför mycket
av de centrala aspekterna av yttrandefrihet utelämnas dessutom. Även de
olika inskränkningar, som grundlagen medger i mötes- och demonstra¬
tionsfriheten ger en delvis annan bild av de två rättigheternas ställning i
det konstitutionella regelkomplexet. En fördjupad analys av vilka ända¬
målsöverväganden som är aktuella i samband med utövandet av mötes-
och demonstrationsfriheten synes vara nödvändig. Det är vad nästa
avsnitt avser att göra.

6.4 Ändamålsöverväganden; en fördjupad analys

6.4.1 Inledning
I detta avsnitt skall ett försök göras att ytterligare bredda och fördjupa
vår syn på yttrandefriheten i allmänhet och mötes- och demonstrations¬
friheten i synnerhet. Jag har redan konstaterat att ändamålet med yttrande¬
frihet enligt RF är att möjliggöra den fria åsiktsbildning som det demo¬
kratiska statsskicket vilar på. Detta räcker inte för att ge vägledning om
hur konkreta konflikter skall kunna lösas utifrån konstitutionella aspek¬
ter. Det är fortfarande för vagt och oprecist.

Ändamålet med en rättslig reglering är av naturliga skäl förknippat
med vad regleringen kan förväntas åstadkomma, vad den är bra för. Om
ändamålet med en viss reglering är att underlätta omsättningen i samhäl¬
let måste en sådan omsättning (i vart fall implicit) anses vara bra för
något; antingen i sig själv eller för de goda effekter som den i sin tur

"7 Detta är också en av de punkter som Ekelöf kritiserats hårdast för, se Peczenik s. 371,
Strömholm s. 433 f. och 441.
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medför.11N Att tydliggöra de bakomliggande skälen för en viss lösning är
därför viktigt för att förstå ändamålet. I detta avsnitt skall jag därför
behandla argument som bör beaktas i samband med en diskussion om
mötes- och demonstrationsfrihetens konkreta utformning. Tillsammans
med tidigare avsnitts teoretiska ram för tolkning kan dessa synpunkter
utgöra en utgångspunkt för hur konstitutionella frågor kring yttrande¬
friheten kan lösas."1' Denna modell sammanfattas i kapitlets avslutande
avsnitt.

6.4.2 Olika perspektiv på yttrandefriheten
Yttranden är en del av det mänskliga handlandet. De rättsliga normerna
söker vanligtvis kontrollera mänskligt handlande1211 och de anger bl.a.
vad som skall eller inte får göras.121 Den allra vanligaste utgångspunkten
för rättslig reglering i dagens samhälle torde vara att allt som inte är för¬
bjudet är tillåtet, samt att man inte bör reglera handlingar som inte skadar
någon annan.122 Rättslig reglering utgår generellt från, att de enskilda har
en individuell frihet, som endast bör inskränkas när denna frihet inkräk¬
tar på andra individers frihet eller på angelägna allmänna intressen.123
118 Jfr indelningen av Hellner, Värderingar i Skadeståndsrätten, i Festskrift till Ekelöf,
s. 304 i ulitimära och primära mål. De förra är de högsta som eftersträvas på lång sikt, de
senare är nödvändiga för att nå de förra. Se även Hellner, Lagstiftning inom förmögenhets¬
rätten s. 174 f. Direkta och indirekta ändamål är en indelning av samma typ, se Peczenik
s. 371. Se även Summers, Instrumentalism and American Legal Theory s. 64 f. som delar
in lagstiftningens mål i tre delar; "immediate", "intermediate" och "ultimate".
'19 Ragnemalm, Yttrandefriheten och integriteten, i Om våra rättigheter s. 67 f., ger uttryck
för att intresset av yttrandefrihet måste vägas mot andra grundläggande intressen då dessa
kolliderar och att det endast då går att säga något om yttrandefrihetens egentliga räckvidd.
Utgången av sådana avvägningar är nämligen inte given, yttrandefriheten väger visser¬
ligen tungt i dessa sammanhang, skriver Ragnemalm, men hänsyn till den enskildes privat¬
liv kan t.ex. tänkas väga över i konkreta fall.
120 Strömholm s. 145 talar om att rättsordningen som utgångspunkt har två uppgifter, att
styra medborgarnas beteenden och lösa konflikter - styrning och konfliktlösning.
121 Detta påstående gäller uppenbart för vad som kan kallas för handlingsregler, se t.ex.
Strömberg, Normgivningsmakten s. 22 f. Även de andra typerna av rättsregler, kvalifika¬
tions- och kompetensregler, reglerar dock i vidaste bemärkelse mänskligt handlande. För
de olika typerna av regler klassificeras dessa något annorlunda av Strömholm, s. 213 ff.
Han nämner förhållningsregler, kvalifikationsregler och kompetensregler, (se särskilt
s. 234 ff.).
122 Se t.ex. SOU 1975:75 s. 97. Denna distinktion har också en annan sida, att allt som inte
är förbjudet är tillåtet för medborgarna motsvaras av att allt som inte uttryckligen är tillåtet
är förbjudet för staten. För ett konkret exempel se t.ex. Påhlsson, RVS:s rekommendatio¬
ner och legalitetsprincipen, Skattenytt 1997 s. 42.
123 Strömberg, Normgivningsmakten s. 68 talar om en "frihetssfär" som rättsliga regler kan
ingripa i.
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När det gäller yttrandefriheten förhåller det sig inte lika enkelt. Snarare
gäller där att yttranden ibland kan fällas trots att de skadar någon.124 Ytt¬
randen särbehandlas i någon mån. Man kan fråga sig varför.

Argument för yttrandefrihet och mötes- och demonstrationsfrihet kan
delas in på många sätt. Ett är att ta sikte på de goda effekter, eller konse¬
kvenser, som yttranden medför. Ett annat sätt är att ta upp det inneboende
goda eller positiva med yttrandefrihet och mötes- och demonstrationsfri¬
het, alldeles oavsett effekterna. De förra brukar kategoriseras som konse-
kvensualistiska argument och de senare, följaktligen, som icke-konse-
kvensualistiska.125-126 Båda kategorierna har dock som gemensamt tema
att yttrandefrihet är något som är så bra, eller t.o.m. nödvändigt, att ytt¬
randen inte kan behandlas på samma sätt som andra potentiellt skadliga
handlingar.127 Ett annat synsätt är att dela upp dessa två grupper av argu¬
ment. En grupp av argument tar sikte på den enskilde och yttrandefri¬
hetens betydelse för denne, s.k. individcentrerade argument. En annan

grupp argument inriktar sig på yttrandefrihetens betydelse för samhället

124 Att yttranden inte skadar på samma sätt som hugg och slag torde vara uppenbart. Detta
betyder inte att yttranden inte har kapacitet att skada, tvärtom. Fysiskt våld ger fysiska
skador, illvilliga, elaka eller lögnaktiga yttranden ger upphov till psykiska skador. De
medför ilska, maktlöhet, oro, förödmjukelse, rädsla för missaktning m.m. - alla känslor
och tillstånd som vanligtvis står i motsats till välbefinnande. Att nynazister demonstrerar
framför en judisk familjs bostad skadar denna familj, fast det inte uppstår "riktiga" skador.
Yttrandens kapacitet att skada torde med detta enkla exempel framstå som oemotsägligt.
125 Se Consequensialism and its critics, Scheffler (red.) för en beskrivning av konsekvensu-
alismen, dess styrka och svagheter. Särskilt noteras där den nära anknytningen mellan
konsekvensualism och utilitarism som moralisk och politisk filosofi, se t.ex. s. 14, 74 och
224. Motsatsen till konsekvensualism kan ha många beteckningar, rättighetsteori, värde¬
teori, personcentrerad teori etc. Här har jag valt att för enkelhets skull sammanfatta dessa,
i sig inte alltid kompatibla, uppfattningar under beteckningen icke-konsekvensualistiska
som enbart en negativ bestämning av vad som avses.
126 Ett exempel kan kanske visa denna distiktion. Argumentet att yttrandefrihet ger upphov
till självständigt fattade och rationellt övervägda beslut är ett typiskt konsekvensualistiskt
argument. Det är den eftersträvansvärda effekten som gör yttrandefriheten bra. Som en
annan sida av samma argument kan det anses att yttrandefriheten är ett sätt att behandla
människor som självständiga och rationella individer, något som i sig är eftersträvansvärt i
ett civiliserat samhälle. Detta argument är dock icke-konsekvensualistiskt. Det tar ingen
hänsyn till om individerna faktiskt blir självständigare eller rationellare av att utöva yttrande¬
friheten, utan det viktiga är att de behandlas så. Skulle yttrandefriheten de facto medföra
att allt fler blev beroende av starka ledare eller att helt irrationella föreställningar vann
insteg i samhällsdebatten vore det inte ett argument emot yttrandefriheten enligt detta
synsätt, eftersom detta enbart var konsekvenser, utan koppling till det inre värdet hos ytt¬
randefriheten. Däremot skulle en sådan empiriskt belagd utveckling frånta den konsekven-
sualistiska sidan av argumentet all bärkraft.
127 Greenawalt, Speech, crime and the uses of language s. 9-39, använder en indelning
mellan konsekvensualisim och icke- konsekvensualisim för att spalta upp skälen för ytt¬
randefrihet.
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som helhet, s.k. samhällsfunktionella argument.128 Det är ur dessa per¬
spektiv som argumenten skall behandlas här.

Konsekvensualistiska argument hamnar i denna indelning i båda fål¬
lorna, liksom de icke-konsekvensualistiska. Man kan i detta sammanhang
påpeka att det i yttrandefrihetsfrågor främst är de samhällsfunktionella
argumenten som fått utrymme i den tidigare diskussionen i svensk rätt.129
Utländsk debatt är ofta mer nyanserad.130 Även av detta skäl kan det vara
av intresse att stifta bekantskap med ytterligare argument. Man kan
notera att de samhällscentrerade argumenten ofta innefattar olika avväg¬
ningar, utan att explicit tala för eller emot yttrandefriheten. De är starkt
kontextuellt beroende. Det är därför inte möjligt att avgöra vilken lös¬
ning de stödjer förrän man har ett konkret problem att pröva dem mot.
De individcentrerade argumenten är mera ensidigt positiva till vidsträckt
opinionsfrihet. 1 konkreta fall vägs de mot de andra argumenten, vilket
medför att de inte har så stor vikt som det kanske kan ges intryck av.

6.4.3 Samhällsfunktionella argument
Det första argument som brukar föras fram till stöd för yttrandefriheten
är att denna främjar sökandet efter (den politiska) sanningen. Det är ett
klassiskt argument, framfört redan av J S Mill i dennes Om Friheten.131
Argumentet grundar sig på föreställningen att om alla människor får till¬
gång till all information kan de bättre ta ställning till vilka åsikter eller
uppfattningar de själva omfattar. Tanken bygger på att det finns ett utbud
av idéer, the marketplace of ideasn2, och en rationell publik som har att
välja bland saluförda idéer och påståenden. Mill påpekar, att det inte i sig
är ett hinder för idéernas marknad, att det också finns falska idéer att

välja av. Konfronterandet med det osanna och den reflekterande tanke,

128 Uppdelningen är en förenkling av de argument som beskrivs av White, The First
Amendment Comes of Age, 95 Mich. L. R. 299 (1996). White talar om sanningssökande,
självstyrelse och självförverkligande som argument kring yttrandefriheten.
129 Ragnemalm s. 54 f. kan tas som exempel på en relativt typisk hållning. Det är yttrande¬
friheten i den mån som den befordar den fria åsiktsbildningen inom politiken som är
skyddsvärd. Jfr Sterzel, Pressen och den enskilde, i Om våra rättigheter II s. 28 som uttalar
att grundläggande fri- och rättigheter finns för medborgarnas skull och skall verka till
deras fromma. Detta antyder ett mer nyanserat synsätt, i både inskränkande och utvid¬
gande riktning.
110 För dansk rätt, Ross, Dansk statsforfatningsret s. 703 f., Zahle, Menneskerettigheder
s. 28, för tysk rätt se t.ex. Herzog, Art. 5 s. 7 f., för amerikansk rätt, Greenawalt s. 16 ff.
och White.
111 Mill, Om friheten s. 23 ff. (särskilt 59 f.).
122 Se t.ex. Holmes i sin skiljaktiga mening i Abrams v. U.S. 250 U.S. 616. s. 624 ff. (1919),
se avsnitt 4.4.2.
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som det falska provocerar fram, vitaliserar i stället det vi vet är sant och
ger därmed förnyad och fördjupad förståelse av detsamma.133 Det
"sanna" kanske inte omedelbart fäster sig i allmänhetens medvetande.
Det centrala är att om en rik flora av idéer ges möjlighet att spira över en

längre tid är det sannolikare, att sannare eller bättre idéer framträder, än
om staten undertrycker vissa idéer den anser falska eller farliga. Mills
syn kan därför sägas kombinera en optimistisk syn på enskildas möjlig¬
het att verkligen välja de "sanna" idéerna med en skeptisk inställning till
statsmaktens förmåga att, objektivt och utan hänsynstaganden till egen-
intressen, fastställa vad som är sant eller viktigt att veta.134

Argumentet om sanningssökandet är bara så starkt som vårt tvivel om
det sanna. Ju mer vi tvivlar på vad som är sant, desto större anledning att
acceptera olika och motsatta uppfattningar. När stor enighet råder om vad
som är sant har argumentet mindre bärkraft. Mills antagande att kon¬
fronterandet med det osanna vitaliserar vår förståelse av våra sanningar
är inte helt övertygande. Att förbjuda någon att yttra att jorden är platt
skulle normalt inte anses bidra till att öka vår kunskap om jordens form.
Vårt vetande skulle inte förlora något om sådana yttranden saknades på
ideérnas marknadsplats. Det uppenbart falska är svårt att försvara med
detta argument. Det väcker oftare avsky eller förakt än fördjupad själv¬
insikt.135

Ett argument, som bygger på samma grund som det ovan, men är
något smalare, är att yttrandefrihet stärker den politiska demokratin, dvs.
dess funktion och de värden som den uppbär. Politisk demokrati vilar i
sista hand på medborgarnas val. Yttrandefrihet kan bidra till att medbor¬
garna och deras politiska företrädare hittar "sanningar", som är betydelse¬
fulla i det politiska livet. Den kan också underlätta balanserandet av sam¬

hälleliga intressen mot varandra genom att ge information om vilka
intressen som berörs av olika beslut. Att statsmakten inte förbehållslöst
kan anförtros att sålla bland de budskap, som fyller den politiska arenan,
kan sägas vara självklart. Sittande regering har onekligen ett visst
intresse av att deras uppfattning (som ju är den rådande - annars vore de
inte i regeringsställning) förblir rådande. Då maximeras deras chanser att

'"Mills. 45 ff. (s. 52).
1,4

Sanningssökarargumentet möter vanligen flera invändningar. De främsta är (1) att det
inte finns någon objektiv sanning överhuvudtaget, (2) att, om sådan objektiviserad san¬
ning finns, så kan inte människor veta när något är sant, (3) att en fri diskussion knappast
hjälper människor att upptäcka sanningar samt (4) att det sätt på vilket den fria diskussio¬
nen fungerar i praktiken (makten över media ligger i ett fåtals händer) är en motsägelse av
bilden om idéernas marknadsplats. Invändningarna har behandlats, och avfärdats, på ett
kortfattat men trots det tämligen övertygande sätt i Greenawalt s. 17-24.
'Bollinger, The Tolerant Society s. 54 ff.

328



behålla makten och deras möjligheter att framföra de egna politiska idea¬
len. Om den vanlige medborgarens deltagande i den politiska processen
anses vara något värdefullt, vilket normalt är fallet (att hävda motsatsen
och samtidigt bekänna sig till de demokratiska idealen torde vara motsä¬
gelsefullt),'36 så följer att detta deltagande kan bli självständigare och
mer genomtänkt om medborgarna har tillgång till all information och alla
argument, som kan ställas om de frågor som behandlas. En stark yttrande¬
frihet kan främja utvecklingen av (något idealiserade) självständiga,
ansvarstagande och reflekterande medborgare.

Vid utformandet av församlingsfriheten i RF lades särskild vikt vid
den roll opinionsfriheterna spelar i den politiska processen.137 Utan en fri
åsiktsbildning kan det demokratiska systemet inte fungera. Detta synsätt
innefattar dock begränsningar. Yttrandefriheten kan också uppfattas som
ett hot mot demokratin i de fall den nyttjas av dem som inte omfattar de
demokratiska idealen, t.ex. fascistiska eller nazistiska rörelser. Dessa
rörelser kan sägas hota demokratins grundvalar, för de accepterar inte
dess spelregler. Skall de då få njuta frukterna av demokratins frihet eller
skall de uteslutas från den fria åsiktsbildning, som demokratin vilar på? I
intresset av att skydda demokratin från dess odemokratiska element kan
man hävda att yttranden borde förbjudas. Detta är den andra sidan av

argumentet om demokrati till stöd för opinionsfriheterna. Argumentet
ger inte oreserverat stöd för en hur långtgående yttrandefrihet som helst.

Man kan hävda att yttranden, som inte direkt eller indirekt befordrar
folkstyret, faller utanför skyddet. Hur radikala effekter ett sådant synsätt
har beror på hur snävt man definerar vad som är till "nytta" för demokra¬
tin. Alla yttranden utan betydelse för demokratins funktioner faller ju
utanför argumentets räckvidd. Om konst, musik, mode eller vetenskap
m.m. är skyddade beror på hur snävt denna gräns dras. Inom ramen för
detta argument ryms också synpunkter på hur demokratin fungerar i en
krissituation. I sådana extrema lägen kan olika krav ställas på makt¬
havare, som man kan mena lättare kan bemötas, om de är rättsligt
förhindrade att företa vissa handlingar.138
136 Vilka de "demokratiska idealen" är behöver knappast utvecklas närmare här, uttrycket
används som en samlingsterm för de kriterier om bl.a. medbestämmande, valkapacitet och
valbarhet, insyn och krav på öppenhet och medverkan i samhälleliga beslutsprocesser
samt respekt för enskilda som "normalt" karakteriserar de demokratiska staterna.
137 Se t.ex. SOU 1975:75 s. 89.

l3KSe SOU 1975:75 s. 13 där det uttalas att konstitutionella fri- och rättigheter har sin
största betydelse i situationer av inre eller yttre kris som motvikt till påfrestningar som
samhällsorganen därvidlag utsätts för. Synsättet är enligt min mening diskutabelt. I tider
av inre eller yttre kris kan troligen inga fri- eller rättigheter rädda enskilda som kommer i
kläm. Valet mellan att undvika krig eller bryta mot grundlagen torde inte vara ett särskilt
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Det finns ett allmänt intresse av att rättsordningen fungerar på ett
sådant sätt att kostnader kan hållas nere, att handläggningstider blir så
korta som möjligt osv. Detta intresse bildar en fond till all slags rättslig
reglering. Ingen vill att ett regelkomplex skall fungera långsamt och vara
onödigt kostsamt. Denna effektivitetssträvan finns naturligtvis manifes¬
terad också i reglerna kring mötes- och demonstrationsfriheten och kan
kallas för effektivitetsargumentet. En tolkning av en bestämmelse, som
skulle leda till långa handläggningstider eller stora kostnader, bör sanno¬
likt undvikas, om inte starka skäl talar för att godta den. Enkla regler,
som är lätta att tillämpa, är helt enkelt att föredra framför sådana som
medför återkommande gränsdragningsproblem. En därmed förknippad
synpunkt är hänsynen till tidigare ställningstaganden. En tolkning som

går stick i stäv med etablerat synsätt i praxis, förarbeten eller doktrin kan
misstänkas leda till oreda och, i förlängningen, fördyringar och fördröj¬
ningar. För att undvika en sådan konflikt bör man sträva efter tolkningar,
vars resultat inte i alltför hög grad avviker från de resultat, som tidigare
praxis m.m. nått. Det centrala här är inriktningen på resultat. Nya tolk¬
ningsgrunder eller tolkningsmetoder förhindras inte, om de (i stort) går
att förena med de resultat som tidigare nåtts. Om däremot en nytolkning
medför stora förändringar i sak gentemot förhärskande uppfattningar är
detta ett allmängiltigt effektivitetsargument emot denna tolkning. Argu¬
mentet kan då endast övervinnas genom påvisandet av mycket starka
sakskäl, som talar för att den nya tolkningen är att föredra.

Ett mycket välkänt och ofta framfört argument för en vidsträckt yttrande¬
frihet är att en sådan bidrar till avslöjanden av och avhållsamhet från
maktmissbruk. Yttrandefriheten (främst i medias händer) är en väsentlig
del av kontrollen över de offentliga funktionärerna. Tanken är att en fri
diskussion om makthavares förehavanden, som avslöjar de fel och tvivel¬
aktigheter som dessa begår, gör det möjligt för väljarkåren att utkräva
politiskt ansvar. Även om det inte är någon folkvald som avslöjas, kan
avslöjade oegentligheter medföra att de folkvalda måste agera för att
behålla sin trovärdighet. Samtidigt riktar sig argumentet också till de
offentliga funktionärerna. Dessa kan anses vara mindre benägna att begå
tvivelaktigheter, om de vet om att deras handlingar kan komma till

svårt beslut.Grundlagen får stryka på foten. Lika lite hindrar en grundlag ett land att gå in
i konflikter om dess regering verkligen vill det. USA:s vietnamkrig, t.ex., företogs troligen
utan stöd i den amerikanska konstitutionen eftersom kongressens medgivande aldrig
inhämtades. Mer realistiskt är att det är i vardagslivets rutinhantering av massäranden som
rättigheterna har sin största funktion, som motvikt till de felaktigheter som kanske sällan
men ändock ofelbart uppstår i samhällssystem som vårt. Se även lagrådets uttalande i
prop. 1986/87:151 s. 294.
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offentlighetens kännedom. På detta sätt kan yttrandefriheten indirekt för¬
stärka föreställningen att myndighetsutövning och makt över det allmän¬
nas medel är ett förtroende och ett ansvar och inte en möjlighet till per¬

sonlig vinning.139
Bland de argument som inte tar sikte på vilka goda samhälleliga effek¬

ter som yttrandefriheten har, står ett i förgrunden, nämligen det om sam¬

hällsfördraget (the social contract). Detta argument har, liksom det om

sanningssökandet, flera äldre förespråkare. Locke torde vara en av de
mest kända av upplysningstidens förgrundsgestalter, som framförde just
detta synsätt.14" Teorin om samhällsfördraget utgår från en syn på reger¬
ingsmakten, statens makt, som utgående från medborgarnas samtycke
och därför begränsat till sådana områden, som de enskilda inte kan klara
på egen hand. Det finns således en privat sfär, som inte skall regleras av
staten. Statens makt är och skall vara begränsad. De enskilda medbor¬
garna kan sägas ha ingått ett kontrakt med staten, om att denna skall sköta
och reglera vissa områden av samhällslivet. Detta ger inte staten makt
utöver denna överenskommelse, då bryts kontraktet. Lockes synsätt kan
delas i två komponenter, den första om medborgarnas samtycke till att bli
styrda och det andra om statens begränsade makt.]4i Sammantaget kan
sägas att argumentet handlar om de statliga maktanspråkens legitimitet.

Låt oss först konstatera att fastän Locke nog tog idén om ett kontrakt
mellan styrda och styrande på allvar, får denna tanke idag ses som en
fiktion, ett redskap att hjälpa tanken att hitta relevanta synpunkter på
statsmaktens befogenheter.142 Samtyckets relevans för yttrandefriheten

119 Svensk journalistik under 1980- och 90-talen har till inte ringa del handlat om s.k. "affä¬
rer" inom statsförvaltningen och bland de folkvalda. Även om dessa skandaler knappast
kan bekräfta den senare delen av detta argument så innefattar de onekligen ett bevis på den
tidigare delens effektivitet.
1401 Two Treatises of Government (1690) framförde Locke sina tankar om statens förhål¬
lande till medborgarna. För den delen som behandlar samhällsfördraget, se § 119-122 i
Second Treatise of Government. Rousseau och Kant har också gett uttryck för liknande
tankegångar. Påpekas kan att idén om ett samhälleligt kontrakt knappast går att karakteri¬
sera som konsekvensualistiskt. Den är i stället tillbakablickande och förklarande.
141 Det individualiserade synsätt som karakteriserar Lockes tankegångar, och de liberala
tänkare som följt i hans fotspår, kan kritiseras utifrån att det betraktar människor som
ställda utanför sina sociala sammanhang, upplyfta från den verklighet de lever i. Lockes
synsätt kan därför sägas vara alltför förenklat och missvisande. Idén om att samtycke till
att bli styrd är en väsentlig komponent i en samhällsordnings legitimitet förlorar dock
enligt min mening inte i sig kraft av dessa kompletterande aspekter på relationen mellan
enskild och stat.
142 Se Rawls utomordentligt inflytelserika A Theory of Justice för en modern framställning
med utgångspunkt i den fiktiva kontraktsteorin där tänkta ursprungmedborgare skall välja
samhällssystem bakom en slöja av okunnighet (veil of ignorance).
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emmanerar ur det förhållandet att ett informerat samtycke torde vara mer
värt än ett dylikt baserat på t.ex. falska premisser.143 Ett samtycke baserat
på fördolda eller förvrängda fakta är mindre eller inget alls värt jämfört
med det som ges efter att all tillgänglig information beaktats. Idén att
staten skall vara av det slaget att medborgarna (i förväg) skulle samtycka
till dess utformning och att medborgarna i realiteten också skall kunna ge
sitt samtycke, ger starkt stöd åt argument mot förtryck av vissa politiska
idéer eller fakta, även om den politiska majoriteten för tillfället godtar
detta förtryck. Ser man rättigheter, som följder av ett kontraktuellt förhål¬
lande mellan stat och enskild, begår staten kontraktsbrott, om den förbju¬
der den enskilde att yttra sig. Detta är inte bara i sig förkastligt, det för¬
minskar statsmaktens legitimitet och utgör därför en fara för hela sam¬
hället. Det skulle nämligen kunna upplösas, om staten handlar så, att de
enskilda inte längre känner sig bundna av dess normer.144

Ett annat argument kretsar kring frågan om toleransen i samhället.
Den första varianten består i att om alla grupper i samhället tillåts
komma till tals, följer att vi måste lära oss att tolerera andras uppfatt¬
ningar. Även de vars uppfattningar avviker från våra egna föreställ¬
ningar. En för den demokratiska staten central förmåga lärs därför ut
genom yttrandefriheten, nämligen att tolerera de som inte liknar den egna
gruppen, de som inte har samma åsikter som man själv.145 Observera att
jag med tolerans inte avser gillande. Att tolerera något är inte samma sak
som att hålla med om detsamma. Man kan tolerera något utan att gilla
det. Denna skillnad tycks viktig för att förstå varför tolerans är en viktig
ingrediens i ett demokratiskt samhälle. Utan förmåga att visa tolerans vid
små eller stora meningsskiljaktigheter kan inte det för demokratin så
viktiga offentliga samtalet föras.

Demokrati förutsätter en förmåga att kommunicera med, eller i vart
fall tolerera, dem som har åsikter som avviker från våra egna. En av

grunderna för ett demokratiskt statsskick är att olika uppfattningar skall
kunna ventileras på någorlunda lika villkor. Att lyssna på sina menings¬
motståndare, att tolerera de som har "fel", är därför också en grundförut-

141 Se Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 185 ff. om betydelsen av
att veta vad det är man samtycker till, något som torde vara allmängiltigt i de flesta sam¬
manhang.
144 Att det finns en viss sanning i denna typ av argument kan kanske exemplifieras av de
östeuropeiska regimernas sammanbrott. I denna del anknyter idén om samhällsfördraget
onekligen till konsekvensualistiska tankar.
145 Se Bollinger, The Tolerant Society, för en mycket intressant och tankeväckande fram¬
ställning med detta tema om tolerans som ett tungt vägande skäl för en mycket (t.o.m.
extremt) vidsträckt yttrandefrihet. Se även Richards, Toleration and the Constitution.
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sättning för att demokratin skall fungera.146 Frågan är då snarast hur tole¬
rant vårt samhälle skall vara, hur "fel" man skall få ha och fortfarande få
göra sin röst hörd. Finns det uppfattningar som vår demokrati inte klarar
av att höra? Eller bör vad som helst kunna torgföras, oavsett motbju¬
dande eller avskyvärt innehåll? Toleransen kan kanske drivas för långt.
Den kan tänkas utgöra en fara för samhället eller i vart fall det offentliga
samtalet. Detta kan utarmas och komma att domineras av åsikter som

förenklar eller anspelar på mindre angenäma sidor av den mänskliga
naturen. Är detta acceptabelt, bör det tolereras? Argumentet om tolerans
påminner oss vidare om att många oförrätter som begåtts mot människor
p.g.a. deras åsikter, har utförts av dem som varit övertygade om att de
haft rätt.147 Intolerans definierar aldrig sig själv som sådan.

Ett argument som nästan alltid dyker upp i samband med opinionsytt¬
ringar är att dessa måste gå att förena med hänsyn till ordning och säkerhet.
Samhället måste otvivelaktigen vara tämligen väl ordnat för att fungera.
Medborgarnas många olika aktiviteter måste kanaliseras på så sätt att
övrigt samhällsliv, t.ex. trafik, affärsliv osv. störs i så ringa utsträckning
som möjligt. Församlingsfriheten utgör en i vart fall potentiell störnings¬
faktor i kontrast till detta intresse av ett smidigt löpande samhällsliv. Man
kan kalla detta för ordningsaspekten på reglerna kring opinionsfrihet¬
erna. När det gäller detta argument kan det vara bra att komma ihåg att
det är ett argument som hämtar sin styrka från att en stor majoritet har ett
intresse av att ordningen upprätthålls. De allra flesta vill kunna färdas,
handla eller arbeta utan störningar i form av opinionsbildningar eller
mindre skyddsvärda spektakel. Det står således en överväldigande majo¬
ritets önskemål mot en mindre grupps intresse av att just dra uppmärk¬
samheten till sig. Det första intresset är därtill mycket konkret medan det
andra är mera diffust och därtill löst kopplat till demokratin eller i vart
fall de enskildas möjligheter att komma till tals.

Ordningsaspekten kan i sin tur delas in i några delfrågor. Dels frågan
om hur stora, men mindre ofta förekommande, störningar av ordningen
skall hanteras. Dels frågan om hur beteenden, som visserligen innebär en
liten störning i sig, skall bemötas inför risken att väldigt många börjar
bete sig störande. Denna sida av ordningsargumentet kan kallas för frågan

146 Man kan som Bollinger anse att man av detta skäl skall acceptera alla yttranden, även
de mest extrema. Då ställs nämligen toleransen i samhället på sin spets och inlärandet av
ett tolerant beteende fungerar bäst. När man lärt sig tolerera även det avskyvärda är det
ingen svårighet att tolerera sin mera vardagligt beskaffade politiske meningsmotståndare.
Se även Bollinger, The Tolerant Society - A Response to Critics, 90 Colum.L.R. 979
(1990).
147 Det räcker med att hänvisa till rättegången mot Sokrates för att starta en associations¬
kedja med beröringspunkter i nästan varje sekel sedan dess.
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om upprepbarhet. Hur lätt är det att uppprepa beteendet och hur sannolikt
är det att detta sker?148

Även andra aspekter gör sig påminda vid bestämmandet av ändamålen
bakom ordningslagstiftningens utformning. Medborgarna hotas ibland av
faror, naturkatastrofer eller olyckor, som de har ett mycket legitimt
intresse av att inte utsättas för. Församlingsfriheten kan hamna i konflikt
med detta intresse, eftersom det kan motivera att opinionsbildande verk¬
samhet tillfälligtvis förbjuds eller begränsas. Man kan kalla detta för
säkerhetsaspekten. I denna aspekt ingår som kanske viktigaste kompo¬
nent bedömningen om vilken fara som föreligger för att våldsamheter
kan komma att utbryta. De uppenbart negativa följderna av våld är ett
argument för att begränsa yttranden, som framkallar sådana situationer.

6.4.4 Individcentrerade argument
De enskilda medborgarnas frihet att yttra sig identifierar individen som
självständig och rationell och behandlar denne som sådan. Detta är ett
förhållningssätt, som den demokratiska staten bör ha visavi medbor¬
garna.144 Det ligger förankrat i den demokratiska statens grundvärde¬
ringar. Den enskilde har en röst att påverka sin omgivning med och för¬
väntas kunna fatta rationella val om hur denna röst skall läggas. Det ligger
enligt detta argument ett egenvärde i att behandla medborgarna på detta
sätt.150 Flera motargument kan ställas upp men det torde ända vara en
premiss, ehuru urvattnad, att medborgarna i ett demokratiskt samhälle på
det hela taget bör ses som självständiga och rationella individer.151 Att ge

148 När jag säger att man skall bedöma hur lätt det är att upprepa en ordningsstörning kan
kanske följande exemplifiera: Att blockera vägar i protest är lätt att göra om och om igen
och kan vara förenat med stora kostnader. Det blir då ett argument för att inte acceptera
sådana opinionsyttringar om de stör allmän ordning. Att bränna flaggor i protest mot besö¬
kande utlänningar är inte lika lätt att upprepa, det kräver bl.a. att utlänningarna kommer hit
igen (något de kanske inte vill efter ett sådant mottagande). Opinionsyttringen som sådan
kostar inte mycket, annat än möjligen lite internationell prestige. I båda fallen kanske det
kan sägas vara sannolikt att beteendet skulle upprepas om möjligheten återkom, detta
argument är dock starkare mot vägblockaden än mot flaggbränningen.
l49Dworkin, Freedom's Law s. 200, Habermas, Diskurs, rätt och demokrati s. 70 f.
150 Tanken att den enskilde har ett eget värde oavsett sin status, sina gärningar m.m. har
lång tradition i det västerländska samhället. Av modernare tänkare kan jämföras med t.ex.
Kant och dennes lära om att aldrig behandla människor endast som medel att uppnå något,
utan också såsom mål i sig själva.
151 Bland motargumenten märks bl.a. (1) att individer inte alltid är vare sig självständiga
eller rationella och att det i dessa fall är mycket önskvärt att staten ingriper, t.ex. bör psy¬
kiskt sjuka hindras att begå brott, (2) att enskilda personer som är både självständiga och
rationella inte i tillräcklig utsträckning förmår att ta hänsyn till andra personers intressen,
de handlar kanske inte alltid moraliskt klanderfritt.
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medborgarna rätt att yttra sig fritt är att erkänna och konkretisera denna
ställning. En stark yttrandefrihet är därför lika mycket ett tecken på att
medborgarna behandlas som självständiga och rationella, som det är en

förutsättning för de faktiskt skall bli det. Att inskränka deras självstän¬
dighet och undergräva grunden för rationaliteten, informationsflödet i
samhället, genom att begränsa möjligheterna att yttra sig fritt måste ha
ett starkt stöd i andra typer av argument för att vara rättfärdigat.

Nära anknutet till, men ofta i konflikt med, det samhällsfunktionella
argumentet om kontrollen av makten är den enskildes intresse av person¬

lig integritet. Den enskilde har ett intresse av att inte offentligt smädas
eller bli utsatt för nedsättande yttranden. Yttranden kan både på kort och
lång sikt ha negativa verkningar för synen på en individ eller grupp. Ord
kan skada likväl som handlingar. Att utpeka en person eller grupp som
klandervärd eller oönskad är behäftat med många negativa konsekvenser.
Däremot är inte alla personers integritet lika skyddsvärd. En politiker,
som försnillat offentliga medel, bör kunna granskas i sömmarna av
media, även om detta innebär att dennes privatliv kommer ut i offentlig¬
heten. Andra enskilda bör ha ett större område av sina privatliv skyd¬
dade. Inom t.ex. straffrätten talar man i samband med bl.a. ärekränk¬

ningsbrott och tryckfrihetsbrott ofta om intressekollision när det gäller
personlig integritet visavi yttrandefriheten.152 Denna intressekollision
kan inte bedömas enligt på förhand fastlagda kriterier utan måste ske
genom avvägning i det enskilda fallet. Kontrollen av maktmissbruk och
skyddet för personlig integritet kan därför sägas befinna sig på samma
nivå som argument vid en konkretisering av opinionsfriheternas omfatt¬
ning.

En stark yttrandefrihet kan sägas ge medborgarna möjlighet till själv¬
respekt, personlig utveckling och utloppför känslor}5* För alla människor
är det en central del av livet att vara "sedd"; att ses, höras, att finnas till i
andras medvetande. Att andra lyssnar till vad man har att säga ger upp¬
hov till självrespekt. En vidsträckt yttrandefrihet ger större möjligheter
för enskilda att skaffa sig denna respekt. Yttranden ger också möjlighet till
utlopp för människors känsloliv, en väl så viktig "ventil". Att vara
"fången" i system som man inte vill acceptera kan bäras lättare om man
åtminstone kan ge utlopp för sitt missnöje. Yttrandefriheten kan fungera
som en säkerhetsventil för enskilda som känner ett djupt missnöje med

152 Se t.ex. Axberger, Tryckfrihetens gränser s. 237 ff. (se även t.ex. s. 204 f.), Nelson, Rätt
och ära s. 408 f., Holmberg/Hult/LejonhufvudAVennberg, Kommentar till brottsbalken I
s. 241 ff. (s. 244, 252 f.), Jareborg, Brotten I s. 295 ff., Brotten III s. 239.
'"Greenawalt s. 27 f.
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sin situation eller med samhället runt omkring dem.154 Att föra eller följa
med en offentlig dialog ger också möjligheter att utvecklas som män¬
niska, att fördjupa eller förändra sina åsikter och idéer. Begränsningar av
vad som får uttryckas medför en känsla av maktlöshet hos den som önskar
uttrycka åsikter eller idéer, som står i strid med omgivningens. Att inte ge
enskilda tillfälle att ventilera sina åsikter betyder att de inte kan bemötas
och innebär i slutänden alltså en begränsning av möjligheterna att kunna
förändra människors åsikter. Den, som aldrig yppar sina tankar, kan inte
övertygas om deras brister.

Att staten ger medborgarna en frihet att yttra sig innebär att den
behandlar individerna som jämlika och människovärdiga.155 Åsikter och
känslor är bland en personlighets mer centrala uttryck och om staten för¬
trycker dessa behandlar den inte medborgarna på ett värdigt sätt. Att låta
någon säga sin mening och lyssna på denna är ett grundläggande uttryck
för mänsklig respekt. Att inte tillåta någon att yttra sig, att inte lyssna är
att visa förakt för denne. Dem vars åsikter eller tankar vi ignorerar eller
t.o.m. förbjuder, föraktar vi. Vi anser dem vara mindre värda. En vid¬
sträckt yttrandefrihet kan därför sägas vara en förutsättning för att
behandla medborgarna på ett människovärdigt sätt.

Gör man åtskillnad mellan yttrandens innehåll, t.ex. genom att för¬
bjuda vissa politiska åsikter men inte andra, så behandlar man inte bara
människor med förakt, utan också olika. Vissas åsikter eller känslor är
godtagna, andras inte. Detta strider mot det ideal om jämlikhet som de
moderna demokratierna omfattar i en eller annan tappning. Förbjuds bara
vissa åsikter eller känslor kan detta av den enskilde uppfattas som svå¬
rare att bära än andra ojämlikheter, t.ex. ekonomiska, eftersom uttrycks¬
sätten är så centrala aspekter av personligheten. En vidsträckt yttrande¬
frihet kan motverka att enskilda uppfattar sig som utanför samhället och
kan göra den ojämlikhet som annars finns lättare att bära.

6.4.5 Sammanfattning och slutord
Det finns som synes en mängd argument att anföra vid en prövning av ett
problem med anknytning till opinionsfriheterna. Yttrandefriheten kan å
ena sidan sägas befrämja sökandet efter det sanna eller bästa. Å andra
sidan kan inte lögner eller rena felaktigheter sägas ha denna effekt. Opini¬
onsfriheterna kan sägas stärka demokratin, men de kan också brukas i

l54Dworkin s. 200 menar att staten inte kan undertrycka människors åsikter så länge som
den utövar politisk makt över den enskilde. Om så sker menar Dworkin att statens makt
förlorar i legitimitet.
155Greenawalt s. 33 f.
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syfte att omintetgöra folkstyret. Opinionsfriheterna är ett medel mot
maktmissbruk men utgör samtidigt ett hot mot den enskildes integritet.
Effektiviteten av en viss given tolkning måste vidare beaktas i en under¬
sökning av tänkbara ändamål bakom regleringen av opinionsfriheterna.
Ett synsätt som leder till ineffektivitet kan vara svårt att acceptera. En
vidsträckt yttrandefrihet kan ses som ett uttryck för ett hypotetiskt sam¬
hällsfördrag som begränsar statsmakten. Att beröva den enskilde denna
frihet vore då att bryta kontraktet och därmed en inbjudan till samhällelig
instabilitet. Vidare måste argument till skydd för ordning och säkerhet
beaktas. En alltför vidsträckt yttrandefrihet kan utgöra en fara för det
övriga samhällslivet och ställa till med stort besvär för andra medbor¬
gare. Yttrandefriheten kan sägas bidra till mer självständiga och genom¬
tänkta beslut och till ökad tolerans. Dessutom ger yttrandefriheten möj¬
lighet till utlopp för känslor och bekräftar den individuella självständig¬
heten och värdigheten.

Det viktiga med denna genomgång är att den redogjort för en "arsenal"
av argument att använda som prövostenar vid konfrontation med verklig¬
hetens problem kring yttrandefriheten. En uppsättning synpunkter som i
vart fall bör beaktas i varje diskussion om yttrandefrihetens omfattning
innan man slutligen tar ställning. Argumenten ovan skall inte uppfattas
som uttömmande. Andra argument kan säkerligen vara värda att beakta.
Det centrala är att dessa synpunkter ger en utgångspunkt för bedöm¬
ningen av konkreta sitautioner, utan att samtidigt låsa bedömningen till
en enda eller alltid avgörande synpunkt. Argumenten är därför ett sätt att
konkretisera den ovan förespråkade synen på tolkning. Det är den kon¬
kreta situationen som avgör vilka argument som har mest bärkraft.156

6.5 En differentierad tolkningsmetod

6.5.1 Beaktande av relevanta synpunkter
Nu finns det förutsättningar att koppla samman kapitlets första avsnitt
om tolkning och de senare avsnitten om traditionella tolkningsmetoder
och ändamålssynpunkter. Tagna tillsammans ser vi att här finns en upp¬
sättning av olika argument eller synpunkter och att dessa kan samman¬
fogas. Det handlar inte om att en gång för alla fastslå en allmängiltig
tolkningsmetod för den konstitutionella rätten, inte ens på detta begränsade

156 Se avsnitt 6.2.5.
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område. Det är mer fråga om att slå an ett förhållningssätt till de tolk¬
ningsproblem som kan uppstå eller faktiskt uppstår i praktiken. Det är
således fråga om en arbetsmetod. Det är ett sätt att närma sig problem,
inventera deras beståndsdelar och lösa dem. Metoden försöker beakta de

olika argument som kan framföras utan att förlora de samhälleliga mål
som ligger bakom reglerna ur sikte. En värdering och sammanvägning av
alla dessa synpunkter krävs för att rättsvetenskapsmannen eller rättstill-
lämparen skall kunna presentera en lösning på tolkningsproblem på detta
område.157 Lösningen kommer därmed inte att framstå som en strikt
logisk subsumtionsats, då "x" (rättsfakta) så "y" (rättsföljd), utan som en

presentation av argument pro-contra och ett motiverat och övervägt ställ¬
ningstagande. Metoden kan kanske kallas för topisk i anslutning till vad
som tidigare sagts om olika tolkningsmetoder.158 Här väljer jag dock att
kalla förfarandet för en differentierad tolkningsmetod, för att undvika att
hamna i ett fack där jag inte vet om jag hör hemma.159

6.5.2 Differentierad tolkningsmetod i praktiken
I detta avsnitt har vi sett en rad olika argument som kan aktualiseras vid
tolkningen av grundlagens opinionsfriheter. Med anknytning till vad som

tidigare sagts kan dessa benämnas differentierade tolkningssynpunkter.
De avser bl.a. de traditionella tolkningsmetoderna. Synpunkter som hän¬
syn till system, historisk bakgrund, lexikal betydelse m.m. är inte alls
passé i en differentierad arbetsmetod. De är en högst levande delmängd
av de relevanta synpunkter som kan anläggas på ett rättsligt problem. De
andra argumenten kan ses som en vidareutveckling av det sista tolk¬
ningsmomentet i traditionell tolkningsmetod: ändamålshänsyn. Dessa
har indelats i samhällsfunktionella och individcentrerade argument. De
samhällsfunktionella argumenten behandlar t.ex. hänsyn till sökandet

157 Metoden liknar det Peczenik kallar sammanvägningsmetoden, se Peczenik s. 376.
158 Se avsnitt 6.2.6.
159 Andersson, H, Skyddsändamål och adekvans, s. 231 ff. (särskilt s. 238 f.) framhåller
differentiering av problem och argument som ett av den topiska modellens utmärkande
drag. Alexy s. 20 ff. avvisar en topisk ansats. Han framhåller, som topikens brister, att lag¬
text, praxis och doktrin tillmäts alltför liten betydelse, att arguments djupstruktur inte ana¬
lyseras tillräckligt samt att topiken har ett alltför vagt diskursbegrepp. Han vill därför inte
att hans teori om rationell argumentation skall kopplas till topiken. Jag anser att att Alexy
överdriver topikens brister (något han själv också antyder), men har liknande skäl för att
inte direkt ansluta mig till denna skolbildning. Eskridge, Dynamic Statutory Interpretation
s. 48 ff. har en liknande syn på lagtolkning. Se även Eskridge, Gadamer/Statutory Inter¬
pretation, 90 Colum.L.R. 609 (1990).
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efter sanning, opinionsfriheternas understödjande av demokratins funk¬
tioner och deras potentiella hot mot densamma. De flesta av dessa argu¬
ment har två sidor som i olika grad talar för eller emot en vidsträckt opini-
onsfrihet. De individcentrerade argumenten talar mera oreserverat till
opiniomsfriheternas fördel. Tillsammans, utan inbördes hierarki, är de
olika hänsyn som kan tas följande:

Ordalydelsen, Systematiken, Historiken, Intentionerna, Sökandet efter
sanningen, Demokratin, Maktkontrollen, Toleransen, Ordningen, Säker¬
heten, Maktanspråkens legitimitet, Effektiviteten, Behandlingen av alla
som självständiga och rationella, Integriteten, Möjligheten till känslo¬
utlopp, Personlig utveckling och vinnandet av självrespekt, Behandlingen
av alla som jämlika och värdiga

Dessa synpunkter kan användas som utgångspunkter för en konkret tolk¬
ning av innehållet i de rättsregler som behandlar den medborgerliga
mötes- och demonstrationsfriheten. För att t.ex. avgöra om en viss före¬
teelse bör anses falla inom ramen för grundlagens skydd kan dessa argu¬
ment vara vägledande. Även i konkreta rättstillämpningssituationer, t.ex.
om ett visst ingrepp mot en demonstration är rättsenligt, kan dessa syn¬
punkter vägleda avgörandet. Det handlar inte om att definitivt ange alla
tänkbara eller relevanta synpunkter, även om jag hoppas ha täckt in de
flesta. Snarare är det fråga om att skapa ett antal hållpunkter att utgå från
när ett problem skall lösas. Inte heller är det meningen att dessa utgångs¬
punkter är att uppfatta som slaviskt bindande. I konkreta fall är vissa
argument relevanta, andra inte. Detta är helt i sin ordning. Argumenten är
inte färdiga lösningar, de måste i konfrontation med verkligheten anpas¬
sas till den konkreta frågeställningen. 1 denna mening är den differentie¬
rade arbetsmodellen att uppfatta som situationsanpassad och flexibel.
Detta är ingen svaghet, utan en styrka på ett område där abstrakta, princi¬
piella lösningar kan ge mindre lämpliga resultat. I den följande under¬
sökningen av svensk konstitutionell rätt i kapitel sju till nio skall jag för¬
söka använda mig av den angivna arbetsmetoden. Med dess hjälp skall
jag försöka konkretisera vilka argument och aspekter som enligt min
mening bör vara avgörande vid lösningen av tolkningsfrågor på yttrande¬
frihetens område.

6.5.3 Reflektioner kring differentierad tolkningsmetod
Vad står nu att vinna med en differentierad arbetsmetod vid tolkningen av
grundlag och vad går eventuellt förlorat? Att det inte bara medför vinster
att förändra perspektivet på tolkningen torde vara klart. Som jag ser det
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så förlorar man främst det som ytligt sett framstår som förutsebarhet, en

nog så viktig invändning som träffar rakt i hjärtat på vår föreställning om
rättssäkerhet. Frågan om förutsebarhet uppkommer främst i fall av norm¬

prövning. då domstol har att pröva t.ex. allmän lag mot grundlag. Parter
och andra intressenter kan då inte i förväg utgå från att förarbeten eller
ordalydelse kommer att diktera domstolarnas avgöranden. I stället måste
de, liksom rättstillämpningen i övrigt, sätta sig in i och värdera de rele¬
vanta argumenten samt pröva deras hållbarhet och överförbarhet till lik¬
nande situationer. Man kanske kan befara att en sådan utveckling förtar
den vanlige medborgarens möjligheter att tillvarata sin rätt själv och gör
denne helt beroende av juridisk expertis. Dessutom kan man befara att
juridiken utvecklas därhän att den blir en domarjuridik i stället för en

lagjuridik. I så fall kommer centrala värden i den demokratiska staten att
beröras på sätt som kanske inte är acceptabelt.

Var och en av dessa farhågor kan dock bemötas. För det första kan
påpekas att normprövning inte sker så ofta, vilket tonar ned betydelsen
av bristande förutsebarhet vid tolkningen av grundlag. Vidare kan man

fråga sig vilken förutsebarhet de förhärskande tolkningsmetoderna idag
ger? Är den vanlige medborgaren verkligen kapabel att i dag klara sig
utan juridisk expertis? Förutsebarheten torde i vart fall endast skenbart
befrämjas av det sätt på vilka de traditionella tolkningsmetoderna
används. Med ett öppnare redovisande av motiven bakom rättsliga beslut
kan parter och utomstående få större förståelse för domstolarnas ställ¬
ningstaganden. Man kan värdera de anförda argumenten och låta sitt
framtida handlande styras av dessa insikter. Då det gäller s.k. domarjuri¬
dik finns denna redan i dag på alla de områden där lagstiftaren lämnat
"luckor" i regleringen. Domarkåren är där betrodd att genom skön
utforma svar på konkreta frågor om lagens innehåll. Varför skulle den då
inte vara betrodd att avgöra frågor om tolkningen av grundlag? Ovanstå¬
ende reflektioner kan kanske antyda att en differentierad arbetsmetod
inte medför alltför stora nackdelar, eller i vart fall inte i sådan utsträck¬
ning att den innebär en försämring av det juridiska arbetet.

Det man vinner med denna ansats är ett medvetandegörande, hos såväl
jurister som hos en bredare allmänhet, om de sakskäl som ligger till
grund för ett avgörande. Det som eftersträvas är ett öppet redovisande av
de skäl och avvägningar som gjorts samt hur de förhåller sig till de juri¬
diska slutsatser man dragit. Med detta vinnes öppenhet, ärlighet och klar¬
het. För mig är detta starka skäl, som talar för att en sådan arbetsmetod är
att föredra.
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6.6 Sammanfattning
I detta kapitels första avsnitt har den juridiska tolkningen kopplats sam¬
man med den hermeneutiska strömning som finns i nyare human- och
samhällsvetenskap. Påtagliga likheter mellan hermeneutiska insikter och
den juridiska metoden har kunnat påvisas. Då de hermeneutiska insik¬
terna antagits ha bäring också på den juridiska tolkningsläran, särskilt i
ljuset av de berörda likheterna, har vissa slutsatser dragits angående juri¬
disk tolkning. Dessa kan sammanfattas i att den juridiska tolkningen inte
är en strikt logisk eller objektiv verksamhet med resultat oberoende av
sin omgivning. Tolkningen är i stället djupt situationsbunden, beroende
av föreställningar av olika innehåll och ger aldrig exakt kunskap i ordets
mer naturvetenskapliga mening. Tolkningar revideras i en ständigt pågå¬
ende debatt om deras lämplighet och korrekthet.

Därefter har de traditionella tolkningsmetodernas värde för tolkningen
av RF:s opinionsfriheter inventerats. Det har kunnat konstateras att alla
tolkningsgreppen har betydelse men också att en fördjupad ändamåls¬
tolkning krävs. En rad synpunkter eller argument med bäring på ytt¬
rande-, mötes- och demonstrationsfriheten har presenterats. Dessa har
tillsammans med de traditionella tolkningssynpunkterna lagts ihop till en
uppsättning av argument att använda som utgångspunkter vid konkreta
tolkningsproblem i samband med grundlagens opinionsfriheter. Detta
beaktande och sammanvägande av ett flertal faktorer har kallats för en
differentierad tolkningsmetod. Det har poängterats att de argument som
lyfts fram inte är ensamt avgörande och att de endast är utgångspunkter.
Ingen uttömmande uppräkning av relevanta argument har avsetts. Med
denna arsenal av möjliga synpunkter på tolkningen av RF:s opinionsfri¬
heter är det nu dags att vända uppmärksamheten mot de konkreta reg¬
lerna i RF. Den i detta kapitel presenterade tolkningsansatsen kommer att
användas i de följande kapitlen. Den kommer att fungera som en "argu¬
mentationsmaskin", där de konkreta problemen kan belysas ur olika syn¬
vinklar.

341



7 Yttrande-, mötes- och
demonstrationsfrihet

7.1 Allmänt

7.1.1 Inledning och uppläggning
Efter att ha behandlat regleringen av yttrande-, mötes- och demonstra¬
tionsfriheten i amerikansk och tysk statsrätt och frågor om tolkningen av
RF:s opinionsfriheter skall nu RF:s materiella reglering behandlas. Detta
kapitel behandlar RF 2 kap. 1 §, som i här relevanta delar lyder:

1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela

upplysningar samt uttrycka åsikter, tankar och känslor,
[...]
3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplys¬

ning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av
konstnärligt verk,

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på
allmän plats,

Dessa bestämmelser har ansetts vara de viktigaste av de medborgerliga
fri- och rättigheterna.1 Vid studiet av dessa regler är det av särskild vikt
att beakta regleringens systematik. Demonstrationsfriheten betraktas
t.ex. som ett specialfall av yttrandefriheten, ett fall av kollektivt nytt¬
jande av den individuella yttrandefriheten.2 Dessutom anses mötes- och
demonstrationsfriheterna vara nära sammanknutna utan att för den skull
vara identiska.3 Detta innebär att de regler som i allmänhet gäller för
begränsningar av yttrandefriheten även gäller i fråga om begränsningar
av yttrandemomentet av mötes- och demonstrationsfriheten. Det finns

'Se prop. 1975/76:209 s. 108.
2

Prop. 1975/76:209 s. 112.
3 Prop. 1975/76:209 s. 112.
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vidare fall av mötesfrihet som inte har samband med yttranden som
sådana, dvs. främst enskilda möten (i motsats till offentliga). Denna
aspekt av mötesfriheten kan snarare sägas ha samband med skyddet för
integriteten i RF 2 kap. 6 § andra meningen och den allmänna rörelsefri¬
heten i RF 2 kap. 8 § andra meningen. Yttrandefrihet, integritetsskydd,
rörelsefrihet och mötes- och demonstrationsfriheten samverkar således

på ett inte alltid lätt överskådligt sätt.
Studiet av dessa regler möter en del svårigheter. Förarbetsuttalandena

är vagt hållna. Praxis förekommer inte i någon större omfattning och
doktrinen har till stor del lämnat dessa frågor obehandlade.4 Detta inne¬
bär också att analysen av rättighetsreglernas innehåll inte kan baseras på
dylikt material i så hög grad som vanligt. Det blir i stället fråga om att
mera renodlat söka tolka bestämmelserna, en sorts begreppsanalys. Frågan
är vad de olika grundlagsbegreppen betyder, eller vilka omständigheter
som omfattas av dem. Här kommer den angreppsmetod som presenterats
i föregående kapitel väl till pass. Med hjälp av detta angreppssätt hoppas
jag kunna nå större klarhet i RF:s begreppsbildning och därigenom dess
materiella innehåll.

När det gäller RF:s materiella innehåll finns skäl att redan inlednings¬
vis peka på ett särdrag, som haft avgörande betydelse för hur de konkreta
reglerna kommit att utformas. Vid RF:s konstruktion var utgångspunkten
att skapa en grundlag som stod i överensstämmelse med redan gällande
lagstiftning eller konstitutionell sedvana. RF framstår därmed inte som
ett helt självständigt regelkomplex, utan som beroende av andra, lägre
författningar i en utsträckning som är anmärkningsvärd för en konstitu¬
tion/ Man kan anse, att frågan om grundlagens tolkning är avgjord redan
på detta stadium. Vi vet att man vid RF:s tillkomst avsåg att kodifiera
vad som uppfattades som gällande rätt och inte förändra denna. Tolkning
av dessa regler skulle därmed inte heller få medföra förändring av rätts¬
läget. Enligt min mening är detta resonemang alltför statiskt. Det påmin¬
ner något om det man i amerikansk rätt kallat original intent, dvs. att den
ursprungliga avsikten skall vägleda tolkningen av en bestämmelse.6 Det
finns flera problem med denna inställning till tolkningsfrågor. Det rätts¬
läge som man avsåg kodifiera 1974 existerar t.ex. inte längre. Otaliga

4 Se dock Holmberg/Stjernquist, Grundlagarna s. 19 ff. och Nergelius, Om grundlagstolk¬
ning, grundlagsvänlig tolkning och åsidosättandet av grundlagsstridig lag, SvJT 1996
s. 835 ff.
s Internationellt välkända konstitutioner har ofta tillkommit för att markera en betydelsefull
förändring av samhället, ett nytt samhällsskick eller ett brott med det gamla. USA och
Tyskland torde räcka som exempel på detta. Detta var inte alls situationen i Sverige, vilket
kan vara en del i förklaringen av den stora "troheten" mot lägre rätt.
6 Se avsnitt 2.7.2.
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förändringar inom straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt osv., gör det
nästan meningslöst att hänvisa till ett mer än tjugo år gammalt rättsläge.7
Tolkningen av grundlag måste, enligt min mening, ta hänsyn till dessa
förändringar i den samhälliga och rättsliga kontexten.

Kapitlets uppläggning är som följer. 1 detta avsnitt behandlas den all¬
männa struktur som binder de relevanta reglerna till varandra. Därefter
vidtar en genomgång av dessa bestämmelser. Härvidlag används arbets¬
metoden från kapitel sex samt de komparativa synpunkter som det ges
anledning att ta upp. Reglerna behandlas i den ordning som de står. Först
behandlas frågan om vilka som skyddas av opinionsfriheterna och mot
vem detta skydd gäller. Därefter undersöks den materiella regleringen av

yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet med syfte att fastställa dessa
reglers innebörd.

7.1.2 Regelstruktur
I RF 2:1 anges, som vi sett, att medborgarna har yttrandefrihet och
mötes- och demonstrationsfrihet. 1 RF 2:12 anges under vilka allmänna
förutsättningar som dessa kan begränsas. RF 2:13 anger ytterligare krav
för att få begränsa yttrandefriheten och RF 2:14 anger specifika krav för
att få begränsa mötes- och demonstrationsfriheten. Tillsammans innehåller
dessa bestämmelser ett antal begrepp, som är centrala för förståelsen av
hur långt skyddet för yttrandefrihet och mötes- och demonstrationsfrihet
sträcker sig i svensk rätt. Innebörden av detta för en rättsvetenskaplig
studie av mötes- och demonstrationsfriheten är att det inte räcker med att

studera själva rättighetsregeln. Begränsningsreglerna är minst lika vik¬
tiga för att ge en korrekt bild av det konstitutionella skyddet. Det kan
därför vara lämpligt att redan här i inledningen påminna om dessa
begränsningsreglers existens och systematiska betydelse. Den inbördes
systematiken mellan dessa regler kan beskrivas som olika argumentativa
"byggklossar" som skall staplas på varandra. Först gäller att konstatera
om en lagregel faller inom ramen för en viss rättighetsregel. Därefter
prövas om lagen uppfyller de krav som uppställs i RF 2:12-14.

I vilken ordning denna prövning av begränsningsrekvisit skall ske är
inte uppenbart. Man kan följa RF:s egen uppläggning och pröva dem i
den ordningen.8 Det man vinner med detta är att man slipper gå vidare

7 För den snabba förändrings- och regleringstakten, se Sterzel, Den offentliga makten utövas
under lagarna, i Festskrift till Anders Agell s. 605 ff.
8 Se t.ex. lagrådets yttrande i KU 1980/81:28 s. 44 där man börjar med RF 2:12 och sedan
går vidare till 2:13. Se även Bull/Fleiborn, Uniformsförbudet tiden och grundlagen, SvJT
1996 s. 328.
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till de specifika begränsningsskälen, om man hittar brister redan i de all¬
männa villkoren för rättighetsbegränsningar. Man kan i stället pröva en
begränsning direkt enligt RF 2:13 eller 2:14 och endast därefter blanda in
RF 2:12. Ett skäl till en sådan arbetsgång är att rekvisiten i RF 2:13-14 är
mer konkreta och därför lättare att tillämpa än de i RF 2:12.9 Ett annat
skäl kan vara arbetsekonomi. Eftersom man behöver känna till syftet
med en reglering för att pröva dess proportionalitet enligt RF 2:12, fram¬
står det som rimligt att först pröva om detta syfte överhuvudtaget är för¬
enligt med RF 2:13-14. Om så ej är fallet, behöver proportionaliteten
inte prövas. A andra sidan finns en risk med ett sådant förfarande, näm¬
ligen att man glömmer bort den viktiga proportionalitetsprincipen och
kravet på att rättighetsbegränsningar inte enbart får ske p.g.a. åsikt, reli¬
gion m.m. Enligt min mening finns det inte något avgjort bättre sätt,
praxis tycks dock följa det senare alternativet. 10

7.1.3 Utfyllnad av RF:s begrepp?
Vid studiet av RF:s rättighetsregler är det ofta nödvändigt att söka efter
andra hjälpmedel än ordalydelsen och förarbeten för att utröna bestäm¬
melsernas betydelse. I detta sammanhang är det av intresse att se på hur
man i vanlig lag definierat samma begrepp, dvs. ett systematiskt tillväga¬
gångssätt. Ett sådant arbetssätt leder dock i sin tur till frågan om hur
långt man är beredd att låta vanlig lag styra innehållet i grundlag. Att helt
acceptera begreppsbildningen som finns i vanlig lag vore att göra grund¬
lagens innehåll avhängigt denna, ett något omvänt förhållande."

I praktiken måste man nog acceptera att grundlagen ges en del av sitt
materiella innehåll medelst utfyllnad från lägre normer. Särskilt tydligt
blir detta, när det inte finns någon omfattande domstolspraxis. Detta hin¬
drar inte att RF:s begrepp "lever ett eget liv" och kan tolkas på ett sätt,
som strider mot hur samma begrepp används i allmän lag. Det måste,
enligt min mening, anses uteslutet att binda betydelsen av grundlagens
begrepp efter hur dessa används i författningar av lägre dignitet. Om
starka konstitutionella skäl talar därför, måste grundlagsbegreppen kunna
anta egna betydelser, anpassade efter de krav och den systematik som är
partikulära för dem. Ett sådant synsätt tycks mig ha många fördelar. Det
bortser inte från de praktiska vinster som en "omvänd" begreppsbildning
ger, men låser inte heller grundlagstolkningen vid begreppsbestämningar
som, taget hela grundlagen i kontext, kan framstå som främmande eller

9 Holmberg, På spaning efter rättigheterna SvJT 1987 s. 664 f.
10 Se t.ex. RÅ 1983 2:5 och Hovrätten för Västra Sverige, dom 1996-04-09, mål B 13/96.
11 Se Petrén/Ragnemalm, Sveriges grundlagar s. 46 angående "allmän plats" i RF 2:1.
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rent av motsägelsefulla. Slutsatsen är att det är fullt godtagbart att gå
"bakvägen" för att söka bestämma en grundlagsregels innehåll, men att
det ingalunda är säkert att ett begrepps betydelse i vanlig lag måste vara
densamma i dess konstitutionella sammanhang. Resultatet av att ha beaktat
allmän lags begreppsbildning måste inte utmynna i att denna godtas. Den
är i stället en del av de systematiska synpunkter, som bör beaktas vid
fastställandet av en grundlagsregels betydelse. Andra synpunkter kan
väga tyngre.

7.2 Vem har rättigheten och vem gäller den emot?

7.2.1 Inledning
Detta avsnitts frågor är av central betydelse för rättighetsskyddet. RF 2:1
lyder: "Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad". "Varje
medborgare" är bärare av de konstitutionella rättigheterna, dvs. rättighe¬
ternas subjekt. Rättigheterna gäller gentemot "det allmänna". "Det all¬
männa" är därför objektet för rättighetsreglerna. Det är naturligtvis av

avgörande betydelse för rättighetsskyddet att söka bestämma vad som
innefattas i dessa begrepp. Utan det vet vi inte vilka som omfattas av
skyddet eller mot vem rättigheterna skyddar.

Skälet till att man valt just medborgarskapet som rättighetsgrundande
anges i förarbetena främst vara att detta ger en ovillkorlig rätt att uppe¬
hålla sig i landet och bereda sig sin utkomst här.12 Den som har rätt till
detta måste också ha skydd av rättigheterna. Man kan konstatera att i
tysk och amerikansk rätt förekommer inte samma avgränsning. 1 ameri¬
kansk rätt skyddas alla som befinner sig i USA av First Amendment,
även om andra rättigheter inte alltid gäller fullt ut för icke-amerikaner.11 1
tysk rätt gäller yttrandefriheten i Art. 5 alla, medan mötesfriheten i Art. 8
är knuten till tyskar. Det senare avser dock en större grupp än bara tyska
medborgare och modifieras också av att allmänna konstitutionella princi¬
per ger utlänningar visst skydd.14 Den svenska regleringen kan mot
denna bakgrund sägas vara restriktiv. Vidare kan konstateras att argu¬
mentet numera förlorat i bärkraft. EU-medborgare har rätt till fri rörlig¬
het över unionsländernas gränser och rätt att söka och erhålla arbete i

12
Prop. 1973:90 s. 200.

13 Se avsnitt 2.3.3.
14 Se avsnitt 2.2.4.

346



andra unionsstater.1'' Även om denna rätt ännu inte är att jämställa med
svenska medborgares rätt till uppehåll och utkomst, så är utlänningar från
EU-länder inte helt utan liknande skydd. Det som var det avgörande
argumentet vid RF:s tillkomst synes enligt min mening därför ha urhol¬
kats. En förnyad diskussion av rättighetsskyddets subjekt och de skäl
som fortfarande talar för en begränsning till svenska medborgare vore
enligt min mening välkommen.

7.2.2 Fysisk och juridisk person

Vem som är svensk medborgare avgörs enligt lagen (1950:382) om svenskt
medborgarskap. Där anges de förutsättningar som skall föreligga, för att
någon skall anses vara svensk medborgare. För detta arbetes del är det av
mindre intresse att i detalj studera dessa regler. Enligt min mening är det
tillräckligt att konstatera att medborgarskapet har en preciserad juridisk
innebörd. Medborgarskap förvärvas vanligtvis vid födseln av barn till
svenska medborgare. Medborgarskap kan ävenledes förvärvas av utlän¬
ning efter en längre tids vistelse i Sverige. Det svenska medborgarskapet
anknyter således främst till släktskapsförhållanden och vistelseort.16

Med uttrycket "medborgare" i RF 2:1 avses främst fysiska personer,
ordalydelsen ger inte indikationer på något mer omfattande skydd. Iför¬
arbetena framhålls dock att även juridiska personer omfattas av rättig¬
hetsskyddet i de fall detta kan vara relevant.17 RF:s medborgarbegrepp är
i den meningen ett juridisk-tekniskt begrepp. Man måste se till varje
rättsområde för sig för att undersöka om juridiska personer kan omfattas
av rättighetsskyddet. När det gäller t.ex. husrannsakan, undersökning av
brev, expropriation etc. anses RF:s regler gälla också juridiska perso¬
ner.18 Skyddsintresset bakom rättighetsskyddet är i dessa fall lika giltigt
för företag och föreningar som för enskilda. Likadant förhåller det sig
med retroaktivitetsförbudet vad gäller straff och skatt. Å andra sidan är
det svårt att tänka sig frihetsberövanden av juridiska personer, varför

15 Artikel 48, 52 och 59 i Romfördraget sammanfattar dessa rättigheter. De innefattar ingen
absolut rätt att under lång tid uppehålla sig i en medlemsstat för att söka arbete, men hur
lång vistelsen kan vara synes inte vara helt klarlagt (se R v. tAT, ex parte Antonissen, C-
292/89 (1991) ECR 1-745).
16 Jfr tysk statsrätt med sin anknytning till "folktyskar" oavsett medborgarskap eller vistelse¬
ort. Där är det blodsbanden som avgör rätten till medborgarskap, något som framstår som
en främmande tanke för svensk del.

l7SOU 1975:75 s. 185, prop. 1975/76:209 s. 141. Se även Holmberg/Stjernquist s. 63,
Nergelius Konstitutionellt rättighetsskydd s. 562. Jfr Petrén, Statsstyrd åsiktbildning, i Om
våra rättigheter IV s. 13.
18SOU 1975:75 s. 185, prop. 1975/76:209 s. 141.
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dessa regler inte är relevanta. De argument som stödjer denna extensiva
tolkning av "medborgare" är som synes ändamålsorienterade. Även juri¬
diska personer har behov eller intresse av visst rättighetsskydd. Skyddet
skulle helt enkelt förfelas, om det inte kunde utsträckas till att omfatta
också juridiska personer.

När det gäller systematiska hänsyn kan konstateras att den i RF 2:1 p. 5
grundlagsskyddade föreningsfriheten utgör ett argument för att juridska
personer kan vara "innehavare" av mötes- och demonstrationsfriheten.
Grundlagen ser sammanslutningar som skyddsvärda. Det vore märkligt
om dessa i sig skyddsvärda sammanslutningar (och vanligen samtidigt
juridiska personer) inte kunde vara bärare av andra rättigheter.19 TF utgår
också från att juridiska personer kan ha de rättigheter som där anges.20
Vidare har juridiska personer vanligen rättssubjektivitet och talerätt
enligt regler i allmän lag. Rättegångsbalken och förvaltningsprocess-
lagen medger t.ex. att juridiska personer för talan och bevakar sina rättig¬
heter. I tysk rätt är det klart att juridiska personer kan vara rättighets¬
subjekt när det gäller mötesfriheten.2'Även om juridiska personer inte
kan delta i möten kan de ha nytta av ett skydd för åtgärder före mötet,
varför detta skydd inte ansetts sakna praktisk betydelse. 1 amerikansk rätt
är rättsläget liknande.22 Europakonventionens Art. 10 och Art. 11 tycks
också omfatta ett skydd för juridiska personer.23 Sammantaget talar allt
detta för att RF:s reglering av mötes- och demonstrationsfriheten bör
tolkas till att omfatta även juridiska personer i förekommande fall. Den
praktiska följden av detta synsätt blir att juridiska personers åtgärder för
att anordna möten och demonstrationer har grundlagsskydd.24
14 Skyddet för föreningsfriheten inkluderar juridiska personer, men sträcker sig till sam¬
manslutningar som inte är självständiga rättssubjekt, SOU 1975:75 s. 316, Holmberg/
Stjerquist s. 77 f., Petrén/Ragnemalm s. 46.
20Se t.ex. TF 4:1, 5:1 och 6:1. När det gäller ansvarsfrågan vid tryckfrihetsbrott har detta
inte någon större betydelse, då ansvaret alltid vilar på en fysisk person (se även Nergelius
s. 566 not 107). Däremot har det betydelse för t.ex. skyddet mot censur i TF 1:2.
21 Se avsnitt 3.4.2.
22 Se avsnitt 2.3.3.
22 Se t.ex. fallet Plattform Ärtze fur das Leben v. Austria, 21 juni 1988 Series A No. 139,
Harrs/0'Boyle/Warbrick s. 372 ff. och 417 ff., Jacobs/White, The European Convention
on Human Rights s. 222 ff. och 237 ff.
24 Det Finns en situation där det blir problem med denna utsträckning av rättighetsskyddet
för mötes- och demonstrationsfriheten. Det gäller fall när individer som vanligen inte
skulle ha skydd sammansluter sig i en juridisk person och på så sätt uppnår ett (starkare)
skydd. Frågan avser således främst utlänningar och unga. Som jag ser saken är detta inte
särskilt problematiskt i praktiken. Funnes en lag som förbjöd utlänningar att hålla politiska
möten (ett något hypotetiskt antagande) kunde en svensk juridisk person anordna ett möte
även om delägare/medlemmar/etc. var utlänningar, men utlänningar vore fortfarande för¬
bjudna att delta. Endast svenska medborgare skulle alltså kunna vara med i ett sådant möte.
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7.2.3 Åldersgräns för grundlagsskyddad opinionsfrihet?
Det är lätt att konstatera att "varje medborgare" inte gör något undantag
för rättighetsinnehavarens ålder. Rättighetseglerna tycks enligt sin orda¬
lydelse gälla alla, oavsett ålder. Amerikansk konstitutionell rätt synes
inte ha diskuterat frågan om ålder. Däremot synes minderåriga antas ha
rätt till konstitutionens skydd.25 I tysk rätt gäller rättigheterna också för
minderåriga, men de modifieras av vårdnadshavares bestämmande infly¬
tande. Detta inflytande avtar med åren. Ingen bestämd ålder anses kunna
anges, utan detta får lösas i förhållande till sakomständigheterna i det
konkreta fallet.26 I Sverige uttalas i förarbetena att minderåriga företräds
av sina vårdnadshavare i fri- och rättighetssituationer.27 Avgörande blir
därför den unges mognad, omdömesförmåga, sakens beskaffenhet och
omständigheterna i övrigt. Det är därför inte uteslutet att den unge själv
kan få svara för sina handlingar eller inneha dessa rättigheter utan måls¬
mans tillåtelse eller godkännande.

När det gäller systematiska hänsyn är det klart att flera av rättigheterna
i RF:s andra kapitel gäller också underåriga, oavsett vårdnadshavarens
inställning. Förbuden mot dödsstraff och kroppsstraff i RF 2:4 och 2:5 är
uppenbara exempel. Frågan om åldersgränser för innehav och utövande
av rättigheter måste tydligen lösas varje rättighet för sig. I allmän lag
finns ett antal åldersgränser för nyttjande av olika rättigheter eller pro-
cessuella möjligheter. Dessa inkluderar åldersgränser på 12, 15, 16 och
18 år.28 Allmänt sett tycks barn under 12 år sällan tillerkännas någon
egen rättslig ställning. Vad talar då, förutom förarbetsuttalandet ovan, för
att opinionsfriheterna är kringgärdade med en sådan åldersgräns?

Frågan finns inte behandlad i svensk praxis i någon större omfattning.
RÅ 1984 2:52 gällde frågan om en av kommunen anordnad fredsdemon¬
stration var laglig. RegR framhöll där att det kunde i frågasättas om barn
i förskoleåldern kan ha egen mening i frågan om fred. Då barnens del-

25 Se t.ex. Stevens skiljaktiga mening i Frisby v. Schultz, 487 U.S. 474 (1988), avsnitt 4.7.3
not 307, som klart antyder att även underåriga har rätt att demonstrera. Fallet avgjordes på
andra grunder än sådana relaterade till ålder.
26 Se avsnitt 3.4.2. och 4.2.2.1 det senare avsnittet redogörs för fallet Tinker v. Des Moines
School District, vilket gällde elever som i skolan bar armbindlar i politiskt syfte. Supreme
Court fann inte skäl att ens antyda att de unga inte skulle skyddas av First Amendment.
27 SOU 1975:75 s. 185. Petrén/Ragnemalm, s. 41 konstaterar likaledes att rättighetsreglerna
inte uppställer någon åldersgräns, men påpekar samtidigt att åtskilliga rättigheter endast
kan åtnjutas av den, som uppnått viss mognad och självständighet visavi vårdnadshavaren.
Rörelsefriheten kan inte begagnas av ett spädbarn osv.
281 SOU 1996:111 görs en genomgång av rättssystemets befintliga åldersgränser. Grund¬
lagarna har dock inte medtagits i studien annat än vad gäller statschefen, rösträttsåldern
(18 år båda två, RF 3:2, 5:2) och statsråd, om vilka, intressant nog, ingen åldersgräns finns
fastlagd.

349



tagande i demonstrationen dock gjorts avhängigt vårdnadshavares till¬
stånd fann RegR inte något brott mot RF. I JO 1971 s. 69 var fråga om
underårig kunde stå som anordnare för allmän sammankomst. JO fann att
då anordnare stod under straffansvar och hade visst ekonomiskt ansvar

var en 15-års gräns en rimlig utgångspunkt. I JO 1996/97 s. 381 gällde
det om föräldrarnas samtycke krävdes för att journalister skulle få inter¬
vjua skolbarn i en årskurs fyra. Skolledningen hade uppställt ett sådant
krav för interjuver av skolans elever. JO framhöll att en utgångspunkt vid
bedömningen av denna fråga var, att de friheter, som grundlagarna till¬
försäkrar envar, också gäller barn.29 JO menade dock, att då barnen i fallet
var i tioårsåldern var det inte fel av skolledningen att fästa vikt vid vård-
nadshavarens uppfattning innan barnen tilläts uttala sig i pressen.30

RegR påpekar alltså, att unga kan förväntas vara mindre självständiga
än andra och därmed kunna utnyttjas för opinionsbildning i frågor de inte
mognadsmässigt har möjlighet att ta ställning till. JO:s argument i det
första fallet har med de praktiska och rättliga följderna av en samman¬
komst att göra. I det andra JO-fallet ovan verkar JO:s ställningstagande
baseras på ett intresse av att samtidigt värna de ungas integritet och vård-
nadshavarnas bestämmanderätt enligt föräldrabalken 6 kap. 11 §.31

Att unga inte alltid kan förväntas vara helt självständiga i sin åsikts¬
bildning är säkert en riktig iakttagelse av RegR och JO, men när blir de
det? RF:s yttrandefrihet tycks inte uppställa något krav på att det som
yttras skall vara självständigt eller särskilt välgrundat.32 På vuxna ställs
inget särskilt krav på självständighet. Är det rimligt att då ställa det på
unga? När det gäller ordningsaspekterna, menar jag, att dessa inte kan
vara avgörande för frågan om unga skall omfattas av RF:s opinionsfri¬
heter. De hänsyn till straffbarhet, ekonomiskt ansvar, ordning m.m. som
JO framhåller kan ha avgörande karaktär för om en opinionsfrihet kan
utövas i ett enskilt fall, men är ett skäl som är tillämpligt på alla presum¬
tiva demonstranter. Ärendet var dessutom inriktat på möjligheten att stå
som anordnare för ett möte och inte bara delta i detsamma under grund-

29 JO 1996/97 s. 383.
30 Även JO 1994/95 s. 406 kan nämnas i sammanhanget, även om JO avgjorde det ärendet
på annan grund. Att skoleleverna inte skulle ha haft yttrandefrihet p.g.a. sin ålder antyds
ingenstans i ärendet. JO:s beslut 1996-11-21 (Dnr 3878-, 3879-, 3927-, 4050-, 4356-,
5064-1995 och 719-1996) gällande bärandet av vissa symboler och märken i skolan gör
också klart att skolungdom omfattas av grundlagens opinionsfriheter.
31 Bestämmanderätten gäller "barnets personliga angelägenheter", men som Wallin
uttrycker saken torde bestämmelsen skjuta över målet eftersom barnet otvivelaktigt har
rätt att bestämma själv i åtskilliga personliga angelägenheter, se Walin, Föräldrabalken
s. 207. Åsikter och yttranden tillhör nog, som jag ser det, denna senare kategori.
32 Se avsnitt 7.3.3.

350



lagsskydd. När det gäller relationen mellan föräldrar och barn, som i det
sista fallet, måste göras klart att föräldrarnas bestämmanderätt över barnen
modifierar dessas möjligheter att nyttja sina fri- och rättigheter. Frågan
om den enskilde unges relation till det allmänna är dock en annan sak
och JO tar ställning i denna fråga genom att peka på att barn har skydd av
RF:s rättighetsregler. JO tar däremot inte ställning till frågan om en elev,
vars vårdnadshavare motsatt sig samtal med journalisten, kan hindras av
skolans personal att yttra sig och vilket lagstöd en sådan åtgärd i så fall
har.33

Även ändamålsskäl stödjer det intryck som ordalydelsen och JO:s
praxis ger. När det gäller t.ex. förhållandena inom skola, fritids- och
idrottsverksamhet har ungdomar ett intresse av att kunna föra fram sin
mening. Deras åsikter måste beaktas för att bästa möjliga beslut skall
kunna fattas på dessa områden och deras upplysningar har betydelse för
kontrollen av hur verksamheten sköts. Dessutom ger möjlighet att delta i
samhällsdebatten en demokratisk fostran inför vuxenvärlden och dess

möjligheter till bredare politiskt engagemang. Såväl samhällsfunktio-
nella skäl som individcentrerade argument talar alltså för att ge unga
grundlagsskyddad yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet. Samman¬
taget ger detta onekligen intryck av att gällande rätt i denna fråga är att
opinionsfriheterna gäller oavsett ålder. Ordalydelse, systematik, praxis
och ändamålsskäl talar för det. Att det sedan existerar situationer, där
unga kan manipuleras eller där deras integritet på annats sätt hotas, ser

jag mer som ett pressetiskt problem än som ett statsrättsligt. Att t.ex.
journalister kan manipulera barn är inte ett skäl att frånerkänna dessa ytt¬
randefrihetens skydd, utan ett skäl att vara extra vaksam inför vissa jour¬
nalistiska arbetsmetoder.

Att ange någon fixerad gräns när barn är för unga för att få ge uttryck
för sina åsikter synes inte vara meningsfullt. För det fall att en sådan
nedersta gräns alls finns bör den anpassas efter förhållandena i det
enskilda fallet. Vill t.ex. åttaåringar demonstrera mot kärnkraft skall de få
göra detta under grundlagens skydd, så länge som ordning, säkerhet och
trafik inte utsätts för övermäktiga påfrestningar. Treåringar vill nog mera
sällan utnyttja de grundlagsskyddade opinionsfriheterna, varför det inte
kan medföra några större svårigheter att i princip omfatta också dem
under grundlagsskyddet. En ytterligare synpunkt i sammanhanget är att
det vore inkonsekvent att behandla vuxna och barn i en sammanomst

olika ur rättighetsskyddssynvinkel. Skulle de vuxna deltagarna kunna ha

33 Frågan är kanske inte så central, inget hindrar att den unge kontaktar journalisten utanför
skolan och där nyttjar sin yttrandefrihet.
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skydd, men inte barnen? Det synes mig vara ett främmande synsätt.
Sammanfattningsvis menar jag att även ungdomar och barn skyddas av
RF:s opinionsfriheter.

7.2.4 Utlänningars opinionsfrihet
1 förarbetena till RF uttalades att ett grundlagsskydd för utlänningars fri-
och rättigheter skulle te sig som ofullständigt, så länge som utlänningar
inte hade den till medborgarskapet anknutna rätten att ovillkorligt vistas i
riket.34 Det konstaterades också att det fanns legitima behov av att kunna
göra inskränkningar i utlänningars personliga frihet och möjlighet till
politisk opinionsbildning. Resultatet blev att inget sades om utlänningars
yttrandefrihet i RF 1974. Denna ståndpunkt kom att modifieras något
genom de ändringar som genomfördes 1976.35 I och med detta intogs ett
särskilt stadgande om utlänningars rättigheter, som numera återfinns i RF
2:22. Denna bestämmelse innebär för opinionsfriheternas del, att de kan
begränsas genom vanlig lag.

I RF 2:22 tredje stycke anges att inskränkningar i utlänningars yttrande¬
frihet omfattas av det kvalificerade förfarandet i RF 2:12 tredje stycket.
En intressant fråga i det sammanhanget är om de materiella kraven i RF
2:12-14 gäller vid rättighetsbegränsningar avseende utlänningar. Petrén/
Ragnemalm menar att så inte är fallet.36 Stöd för detta får man av RF
2:22 tredje stycket som explicit anger att det kvalificerade förfarandet
gäller vid begränsningar av utlänningars rättigheter och e contrario kan
läsas så att de materiella kraven alltså inte gäller. Även RF 2:22 andra
styckets hänvisning till att utlänningar skall vara likställda med svenskar
om inte annat anges i lag kan anses stödja en sådan tolkning. Det borde
rimligen vara någon skillnad mellan rättighetsskyddet i RF 2:22 första
och andra stycke. Eftersom även svenska medborgares fri- och rättig¬
heter kan inskränkas genom lag kan denna skillnad uppfattas som att de
materiella kraven inte gäller för begränsningar avseeende andra stycket.
Det vore alltså konstitutionellt möjligt att begränsa utlänningars yttrande¬
frihet på ett sätt som hotar den fria åsiktsbildningen, som inte är godtag-

34 Prop. 1973:90 s. 200.
35 Skälen bakom denna omsvängning anges i förarbetena vara att vanlig lag inte gav
uttryck för denna åtskillnad mellan svenska medborgare, att det allmänna som övergri¬
pande mål strävade efter att ge invandrare jämlikhet, valfrihet och samverkan, samt att
Europakonventionen inte gjorde skillnad mellan medborgare och utlänningar. Se prop.
1975/76:209 s. 74 f.
,6 Petrén/Ragnemalm s. 72.
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bart i demokratiskt samhälle och som går längre än vad som nödvändigt
med hänsyn till lagstiftningens syften.

Uppfattningen tycks inte komma till uttryck i annan doktrin.37 Enligt
min mening kan denna e contrario läsning av tredje stycket i frågasättas.
RF 2:22 andra stycket säger att utlänningar är likställda med svenska
medborgare om inte annat sägs i lag. Detta borde rimligen avse också de
materiella skyddsregler som svenska medborgare omfattas av. Vidare
framgår inte entydigt av förarbetena att utlänningar avsågs uteslutas från
det materiella skyddet. Fri- och rättighetsutredningen ansåg att de materi¬
ella kraven på rättighetsbegränsningar inte var tillämpliga visavi utlän¬
ningar.38 Huvudskälet till detta angavs vara att gällande rätt inte alltid
uppfyllde dessa krav med avseende på utlänningar.39 I propostitionen
framhölls tvärtom det starka skydd utlänningar gavs av RF:s reglering.40
Departementschefen avslutade avsnittet i fråga med att säga: "I själva
verket innebär detta [...] att utlänningarna vad gäller de berörda rättig¬
heterna bereds ett skydd av samma styrka som det som f.n. tillkommer
svenska medborgare."41

Andra stycket kan därför tjäna till att ge uttryck för det starka skydd
utlänningar getts och endast markera, att skillnader får förekomma mellan
svenskar och utlänningar vad gäller dessa rättigheter samt, att dessa skill¬
nader måste framgå av lag.42 Att utlänningars yttrandefrihet kan vara mer
begränsad än svenska medborgares, betyder inte nödvändigtvis att dessa
begränsningar är frikopplade från de materiella kraven i RF 2:12-14.
Sådana skillnader i skyddsnivå kan fortfarande vara nödvändiga, propor¬
tionella samt genomföras utan att hota den fria åsiktsbildningen. RF 2:22
andra stycke är så uppfattad en säkerhetsventil, som möjliggör lagstift¬
ning, som annars skulle förhindras av diskrimineringsförbudet i RF 2:15,

,7Se t.ex. Holmberg/Stjernquist s. 112 ff. och 138 ff., Nergelius s. 561 f., Schäder, Reger¬
ingsformen, i Karnov 1996/97 s. 7.
,KSOU 1975:75 s. 208.
39 Det är svårt att förstå vad som man avsåg med detta påpekande. Inget i resonemanget i
SOU 1975:75 s. 171 ff. tyder på att de materiella kraven i rättighetsregleringen ansågs
problematiska. Där behandlas snarare i vilka fall utlänningar helt skulle likställas med
svenska medborgare och i vilka fall det fanns behov av särskild reglering för just utlän¬
ningar. Uttalandet kan kanske ha att göra med att man ansåg (eller var orolig för) att då
gällande reglering inte uppfyllde kravet på proportionalitet. Eftersom detta krav genom
Europakonventionen och den svenska rättsutvecklingen numera får anses gälla envar är
detta inget bärkraftigt argument idag.
40Se prop. 1975/76:209 s. 87 och 131 ff. Se även SOU 1975:75 s. 175 f.
4lProp. 1975/76:209 s. 134. Samma synsätt antyds också i utredningen som en praktisk
effekt av svårigheten att göra skillnad mellan svenska medborgare och utlänningar i lag¬
stiftningen, SOU 1975:75 s. 208.
42 Detta är också huvudinnebörden av specialmotiveringen i SOU 1975:75 s. 208.
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en bestämmelse som annars skulle hindra t.ex. särskild lagstiftning om
utlänningars opinionsfriheter.

När det gäller utlänningars rättigheter bör hänsyn också tas till Europa¬
konventionen. Denna ger inte mycket utrymme för åtskillnader mellan
medborgare och utlänningar när det gäller rättighetsskyddet. Där stadgas
i Art. 1 att konventionens rättigheter gäller envar (everyone) som befin¬
ner sig inom staternas jurisdiktion. Art. 10 om yttrandefrihet och Art. 11
om mötes- och föreningsfrihet upprepar, att dessa gäller envar. I Art. 16
ges en möjlighet att särbehandla utlänningar vad gäller de politiska rättig¬
heterna. Denna bestämmelse har dock haft liten eller ingen betydelse i
Europadomstolens praxis.43

Den svenska anslutningen till EU har också konsekvenser för utlän¬
ningars konstitutionella skydd. Är det rimligt att personer med t.ex.
fransk eller tysk bakgrund skall ha konstitutionellt skydd för sina ekono¬
miska intressen i Sverige, men inte för sina politiska? Även jämfört med
amerikansk och tysk rätt framstår en tolkning av RF i linje med Petrén/
Ragnemalm som väl sträng. I t.ex. amerikansk rätt gäller samma regler
för begränsningar av utlänningars yttrandefrihet som för andra grupper,
dvs. staten måste visa att begränsningen är nödvändig eller tjänar ett vik¬
tigt allmänt intresse.44 Att det sedan finns fler skäl för att begränsningar
kan vara nödvändiga när det gäller utlänningar är en annan sak. I tysk rätt
gäller vissa av rättigheterna alla, t.ex. åsiktsfriheten, medan andra rättig¬
heter endast gäller tyskar, t.ex. mötesfriheten.45 Detta modifieras dock
utav att Europakonventionen har ställning som vanlig lag i tysk rätt samt,
att rättigheternas kärna inte får kränkas ens med avseende på utlänningar.

När det gäller fri- och rättigheter som rörelsefrihet och skydd för den
personliga integriteten finns det sakargument för att inte ge utlänningar
samma skydd som svenska medborgare. De kan t.ex. utgöra säkerhets¬
risker eller så kan en ansökan om uppehållstillstånd utgöra ett praktiskt
skäl för att begränsa rörelsefriheten. Sådana skäl föreligger inte när det
gäller rätten att delta i samhällsdebatten. Där talar i stället ändamålsskäl
starkt för att ge utlänningar samma skydd som svenska medborgare.
Även utlänningar har värdefulla synpunkter att tillföra den demokratiska
processen och kan medverka till t.ex. intressehänsyn, maktkontroll och
förbättrad tolerans. Utlänningars behov av respekt och möjligheter att
göra sig hörda osv. är inte mindre än svenska medborgares. Begräns¬
ningsgrunderna i RF 2:13-14 framstår därtill som helt tillräckliga för att

41 Piermonte v. France, A 313 (1995), se även Harris/O'Boyle/Warbrick s. 509 f., Jacobs/
White s. 309.
44 Se avsnitt 2.3.3, 4.3.6, 4.4.4 och 4.6.5.
45 Se avsnitt 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8 och 3.7.3.
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förhindra yttranden, som inte kan accepteras av t.ex. hänsyn till säkerheten,
ordningen eller den personliga integriteten. Sammantaget, menar jag, att
det inte finns tillräckligt stöd i ordalydelse, förarbeten eller doktrin för att
anse, att utlänningar är undantagna från det materiella skyddet i RF 2:12-
14. Starka ändamålsskäl talar däremot för en tolkning av RF 2:22 som
inte undantar utlänningar från RF 2:12:s materiella skydd.

7.2.5 Kriterier för att avgränsa "det allmänna"
De fri- och rättigheter som anges i 2 kap. 1 § gäller enbart gentemot "det
allmänna". Vid tiden för reformeringen av grundlagen diskuterades huru¬
vida rättigheterna skulle kunna gälla också i relationer mellan enskilda.
Slutsatsen blev att en reglering som även riktade de sig till enskilda skulle
innebära en omöjlig uppgift i att tillräckligt tydligt precisera vad som var
förbjudet. Kravet på exakthet uppfattades som ett så viktigt rättssäkerhets¬
krav att det inte kunde överges. Man stannade för att endast "det allmänna"
skulle vara bunden av grundlagens skyddsregler.46 Denna formulering av
kravet på exakthet kan i frågasättas. För straffrättsliga ingrepp krävs ingen
detaljerad lista i grundlag av tillåtna kriminaliseringar, trots att dessa regler
riktar sig till enskilda. Enligt min mening överdriver man i förarbetena
kravet på exakthet i grundlag. Nödvändig detaljering av dylik lagstiftning
bör kunna ske inom ramen för vanlig lag, något som straffrätten också
visat inte vara omöjligt. Vidare kan konstateras att inte alla rättigheter
gäller enbart mot det allmänna, varför grundlagsstiftaren inte förmått vara
helt konsekvent.47 Sammantaget är förarbetenas motivering av avgräns-
ningen av rättigheternas giltighetsområde inte särskilt övertygande.48

I USA gäller rättighetsskyddet mot vad som kallas state action, dvs.
det allmännas handlande. Detta har uppfattats vidsträckt. Supreme Court
har t.ex. funnit det allmänna inblandad när kontraktspart till det allmänna
bryter mot konstitutionens regler eller när statliga institutioner, såsom
domstolar, påkallas att genomdriva privaträttsliga förbindelser med
sådant innehåll.49 Skälet för detta är, att statliga institutioner inte får med-

46SOU 1975:75 s. 95 ff., prop. 1975/76:209 s. 85 f.
47 Så anses t.ex. RF 2:17 om rätt till fackliga stridsåtgärder och RF 2:19 om skydd för upp¬
hovsrätten vara av annan karaktär, se Holmberg/Stjernquist s. 62, Petrén/Ragnemalm
s. 41, Nergelius s. 562 f. och 730 ff. Jfr Cameron, Protection of Constitutional Rights in
Sweden (kommande artikel i Public Law hösten 1997). Man kan med Cameron peka på att
t.ex. RF 2:17 och 2:19 är innehållsligt tomma. De har endast betydelse i fall där reglering i
lag (eller avtal för RF 2:17:s del) saknas. Ett högst ofullständigt "rättighetsskydd". Se
även prop. 1975/76:209 s. 69 och 129.
4X Se även Nergelius s. 736.
4ySe avsnitt 2.3.3.
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verka till att genomdriva åtgärder, som vore förbjudna om det var staten
själv som var part. I Tyskland talar man i stället om s.k. Drittwirkung,
dvs. att rättigheterna inverkar på tolkningen av privaträttsliga förhållan¬
den. Inte heller där kan sägas att rättigheterna uteslutande har betydelse i
förhållandet mellan den enskilde och det allmänna.50

Inom ramen för Europakonventionen gäller rättighetsskyddet endast i
förhållande till staterna och mot andra enskilda.51 Detta innebär inte att

konventionens rättigheter aldrig kan påverka rättsförhållandet mellan
enskilda. Till exempel kan staterna hållas ansvariga för att inte ha tillför¬
säkrat innevånarna konventionens skydd i förhållande till andra enskilda.
Detta gäller t.ex. för ingrepp i Art. 8 skydd för familjelivet och Art. 5
skydd mot frihetsberövanden.52 Det krävs alltså ibland positiva åtgärder
av staterna, t.ex. i form av kriminalisering, för att skydda innevånarna.
Någon, inför konventionsorganen, direkt åberopbar rätt för enskilda gente¬
mot andra enskilda ger konventionen däremot inte. Det är upp till de
nationella rättssystemen att i enlighet med sina konstitutionella traditioner
bestämma frågan om rättigheternas verkan på det privaträttsliga planet.55
Detta innebär nu inte att konventionen inte skulle kunna påverka vissa
fall, där de agerande är enskilda.54 När det gäller yttrandefriheten i
Art. 10 har dock praxis inte erkänt något särskilt skydd visavi enskilda.55

Man kan i det här sammanhanget också påminna om att EG-rättsliga
rättigheter, såsom skyddet mot konkurrenshindrande åtgärder i Art. 85-
86, enligt Art. 90 också gäller mot bl.a. statliga företag och företag som
tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Här spelar inte
organisationsformen, offentligrättslig eller privaträttslig, någon avgö¬
rande roll, utan det är företagets handlingar och deras effekter som är det
centrala.56

5,1 Se avsnitt 2.2.4.
51 Clapham, The "Drittwirkung" of the Convention, i Macdonald/Matscher/Petzold, The
European system for the protection of Human Rights s. 165 f., Harris/O'BoyleAVarbrick
s. 21 f., van Dijk/van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human
Rights s. 15 ff.
52 Harris/O'BoyleAVarbrick s. 19 ff., van Dijk/van Hoof s. 16.
53 Clapham s. 164 f., van Dijk/van Hoof s. 18.
34Clapham (s. 166) nämner fyra fall: när ett klagomål avvisas p.g.a. den klagandes eget
beteende (Art. 17), när staten hålls ansvarig för brister i lagstiftning eller andra förebyg¬
gande åtgärder, när det är fråga om den agerande är staten i en eller annan form samt när
staten hålls ansvarig för att kompensation på grund av enskilds beteende inte utges.
55 Clapham s. 188 ff.
56 Se t.ex. Italy v. Commission [ 1985] ECR 873 där British Telecommunications, ett stat¬
ligt företag som reglerade de offentliga kommunikationerna, befanns omfattas av Art. 86:s
förbud av missbruk av dominerande ställning.
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Under förarbetena till RF diskuterades olika sätt att lämpligen avgränsa
"det allmänna". Man fann det vara bäst att göra detta med hänsyn till
vem det var som handlade och vad denna handling innefattade.57 Med det
första kriteriet på "det allmänna", dvs. vem som handlar, avses normalt
verkställande organ. Det omfattar myndigheter som ingriper mot enskilda
på olika sätt, t.ex. polis och kronofogdemyndighet. Begreppet innefattar
också domstolar, andra myndigheter och ibland även privaträttsligt orga¬
niserade subjekt.58 Som synes medför detta kriterium att väldigt många
offentliga organ kan bindas vid rättighetsregleringen.

För att motverka att rättighetsregleringen skulle komma att påverka
alltför omfattande delar av samhällslivet, uttalades i förarbetena att man

också måste beakta orsaken till ingreppet.59 Sker det t.ex. på grund av en
avtalsrelation mellan enskilda, föreligger inte någon medverkan av "det
allmänna". Om samma åtgärd företas på offentligrättslig grund, är det
däremot "det allmänna" som agerar. Exempel på det förra är, när polisen
upplöser en demonstration på enskild plats för att denna hålls utan fastig¬
hetsägarens tillstånd eller när ett möte upplöses av polisen därför att
möteslokalen inte upplåtits på riktigt sätt. Även domstols bifall av skade¬
ståndstalan p.g.a. brott mot kontraktsgrundad tystnadsplikt, faller med
detta synsätt utanför rättighetsskyddet.60 Vidare omfattas också de norm¬

givande organen av RF:s "det allmänna", men bara när de fattar för den
enskilde betungande, offentligrättsliga beslut. Normgivande organ avses
däremot inte, då de utformar civilrättsliga regler.61 Här framstår skillna¬
den mellan offentlig rätt och privaträtt som ett avgörande kriterium.
Denna uppdelning medför att det finns ett område, där de offentliga orga¬
nen får begränsa fri- och rättigheter, nämligen när begränsningen sker på
civilrättslig grund.62

Uppdelningen är enligt min mening problematisk. När det gäller det
första kriteriet, att "det allmänna" kan definieras utifrån vem som handlar
är den huvudsakliga invändningen att varje rättslig relation i samhället
ytterst vilar på det s.k. offentliga maktmonopolet. Det är staten, och bara
staten, som har resurser och laglig rätt att med våld genomdriva upprätt¬
hållandet av såväl offentligrättsliga regler som ingångna avtal. Att säga

57SOU 1975:75 s. 96 f„ prop. 1975/76:209 s. 140 f.
s8SOU 1975:75 s. 185, där man hänvisar till RF 11:6 tredje stycket och möjligheten att ge
enskilda förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning. Sådana privaträttsliga
subjekt skulle således vara bundna av rättighetsreglerna.
59SOU 1975:75 s. 186.
60

Prop. 1975/76:209 s. 140.
6lSOU 197:75 s. 97 och 185.

62SOU 1975:75 s. 186.
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att "det allmänna" är de verkställande och normgivande organen som
sådana är inte särskilt behjälpligt vid avgörandet om något är "det all¬
männa" eller ej. Till syvende og sidst kan de verkställande organen
komma att agera i vilken rättslig situation som helst, oavsett parternas
status i övrigt. Erfarenheterna från USA, där man också söker avgöra frå¬
gan om rättigheternas tillämplighet genom att se vem som agerar, bekräf¬
tar detta.63 Där har svårigheterna varit att avgränsa relevant handlande
från det allmännas sida från icke-relevant. 1 dagens komplexa samhälle
är det allmänna inblandat i nästan all verksamhet på ett eller annat sätt.64

Två problem uppstår med gränsdragningen avseende offentlig och pri¬
vaträtt. Det första är den märkliga effekt det får att t.ex. en myndighet
kan vara förbjuden att företa en viss handling visavi en enskild i ett rätts¬
förhållande, men tillåten att göra det i ett annat. När polisen på civilrätts¬
lig grund upplöser ett möte är den inte bunden av RF:s regler. När poli¬
sen, för att åstadkomma samma sak, agerar på offentligrättslig grund är
den bunden av rättighetsreglerna. Resonemanget verkar opraktiskt.65 Det
vore enklare att låta polisen följa samma konstitutionella standard för sitt
agerande, oavsett distinktionen mellan privat- och offentlig rätt.

1 förarbetena uttalas att när polisen för att genomföra en upplösning av
ett möte tvingas tillgripa frihetsberövanden eller ingrepp i någons
kroppsliga integritet, är detta att bedöma enligt RF:s rättighetsregle¬
ring.66 Polisens förmåga att avbryta ett möte, på privaträttslig eller
offentligrättslig grund, vilar ytterst på deras befogenhet att nyttja våld.67
Distinktionen mellan ingrepp på privaträttslig och offentligrättslig grund
tycks i dessa fall inte ha någon praktisk betydelse. Om polisen inte kan
vidta tvångsåtgärder utan att vara bunden av rättighetsregleringen är
deras privaträttsligt grundade handlande ineffektivt.6*

63 Se avsnitt 2.3.3.
64 Tillståndsreglering ligger t.ex. bakom många enskildas verksamheter. Det är inte helt
orimligt att hävda att det allmänna, genom att ge tillstånd eller på annat sätt underlättar en
verksamhet, också accepterar densamma.
65 Se även Westberg, Privaträttsliga kontrakt och RF, FT 1992 s. 326.
66 Prop. 1975/76:209 s. 140.
67 Jfr JO 1975 s. 82 II, se nedan avsnitt 10.6.3.
68 Dessutom vilar detta synsätt på en motsägelse. I diskussionen som föregick bestämman¬
det av dessa kriterier sades att det bakomliggande intresset inte kan vara avgörande för
distinktionen mellan allmänt och privat, SOU 1975:75 s. 186. I och med att man blandar
in syftet sker dock, som Westberg (s. 326) påpekat, en återkoppling till just intresset
bakom reglering. Syftet med en reglering måste ofta bestämmas utifrån bakomliggande
intressen. Ett redan förkastat kriterium för bestämmandet av den sfär inom vilken "det all¬
männa" handlar dyker således indirekt upp igen.
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Frågan om gränsdragningen mellan offenlig rätt och privat rätt och
konsekvenserna av denna gränsdragning har i praxis behandlats i
JO 1994/95 s. 406M Ärendet gällde en rektor som förbjöd gruppen
Ultima Thules musik och omhändertog ett kassettband med gruppens
musik. Fråga var om rektorn handlat grundlagsenligt eller om hon
inkräktat på elevernas yttrande- och informationsfrihet. JO fann att skolan
ägde kassettbandspelaren i uppehållsrummet och att denna upplåtits till
eleverna på civilrättslig grund. Rektors beslut att förbjuda Ultima Thules
musik var därför att betrakta som ett ägarens villkor för egendoms utnytt¬
jande och var enligt JO av privaträttslig natur. JO betonade att utgången
blivit en annan om beslutet gällt bandspelare som inte ägdes av skolan.70
När det gällde omhändertagandet av bandet var JO kritisk, men av andra
skäl.

Här fick rättsförhållandets karaktär av privaträtt avgörande betydelse
för skolans möjlighet att ingripa mot den spelade musiken. JO redogör
dock inte närmare för vilka typer av ägandeförhållanden, som är rele¬
vanta för bestämmandet av rättighetsregleringens omfattning. Att skollo¬
kalerna inte kan anses som upplåtna till eleverna på civilrättslig grund
framgår väl av skolplikten. Det vore vidare närmast absurt, att hävda att
skolan skulle kunna bestämma över elevernas yttranden, klädsel m.m.,
för att de befann sig i en av skolan ägd lokal. Vilka inventarier, som skolan
ger eleverna möjlighet att nyttja, skall då ses som privaträttsligt nytt¬
jande? En utgångspunkt härvidlag är skolplikten. Material som krävs för
att genomgå undervisning och andra obligatoriska moment måste anses
som nyttjade på offentligrättslig grund. Annan utrustning kan ses som

upplåten på civilrättslig grund.
Det andra problemet med hänsynstagandet till gränsdragningen offent¬

lig/privat rätt är att den förutsätter en lätt urskiljbar gräns mellan privat¬
rättsliga och offentligrättsliga förhållanden. Polisen förutsätts t.ex. kunna
avgöra om ett ingrepp sker på privaträttslig eller offentligrättslig grund.
Detta problem accentueras än mer, när man beaktar, att normgivande
organ är representanter för ''det allmänna", bara då de fattar för den
enskilde betungande offentligrättsliga beslut, dvs. beslut av den karak¬
tären att de omfattas av RF 8:3.71 När i stället civillag stiftas eller när

69 Se även JO 1993/94 s. 425, där fråga var om en kommun var behörig att utta s.k. extra
fiskeavgift vid olovligt fiske. JO anlade här ett privaträttsligt perspektiv och uttalade att
avgiften rättsligt grundades på kommunens ställning som markägare/fiskerättsägare. Jfr
Warnling-Nerep, Grundlagen och "extra fiskeavgift", FT 1994 s. 83.
70 JO 1994/95 s. 409.
71

Prop. 1975/76:209 s. 140.
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gynnande regler föreskrivs på annan grund gäller detta ej.72 Verkstäl¬
lande organ är på samma sätt endast bundna av grundlag i den mån de
genomdriver offentligrättsligt grundade krav. Denna koppling till dis¬
tinktionen mellan RF 8:2 och 8:3 är problematisk. Det föreligger nämli¬
gen avsevärda svårigheter med att dra en skarp gräns mellan offentlig¬
rättslig och civilrättslig reglering. 1 lagstiftningspraxis synes man t.ex. ha
varit försiktig med att tolka dessa bestämmelser strikt. Praktiska syn¬
punkter verkar i stället ha fått väga tungt.73 Lagstiftaren har till synes
velat undvika att alltför många företeelser kommit in under RF 8:2 och
därmed krävt riksdagens medverkan. I rättspraxis är frågan likaledes
sparsamt och försiktigt behandlad.74

I doktrinen pekar Holmberg/Stjernquist på att flera av de relationer
som omfattas av RF 8:2 är utpräglat offentligrättsliga, t.ex. medborgar¬
skapsrätten och namnrätten. När det gäller avgränsningen sägs att man
ofta kan hämta ledning i om föreskrifterna lägger en skyldighet att
ingripa på en myndighet.75 Petrén/Ragnemalm har visat på problemen
med RF 8:2-3 när det gäller reglering som träffar juridiska personer.
Sådana regler kan antingen ses som näringsrättsliga (och därmed offent¬
ligrättsliga) eller såsom bestämmande för den juridiska personens per¬
sonliga förhållanden (och därmed privaträttsliga). De menar att avgö¬
rande vikt här kan läggas vid typen av sanktioner. Har överträdelse av
föreskriften kriminaliserats är syftet offentligrättsligt. Är sanktionen i
stället att den juridiska personen hotas med upplösning m.m. talar detta
för att förhållandet avser RF 8:2.76

Strömberg menar att det är hopplöst att genom grundlagstolkning

72 En återkoppling till JO-fallet ovan kan här ske. Är skolplikten att se som gynnande, jfr
RÅ 1981 2:14, så gäller alltså inte rättigheterna vid reglering av denna. Är skolplikten att
anse som ett åliggande så faller den däremot inom rättighetsregleringens ramar, se även
avsnitt 5.6.7.
72 Se t.ex. KU:s yttrande i KU 1978/79:2y där KU:s majoritet huvudsakligen anförde prak¬
tiska argument mot en alltför vidsträckt tolkning av RF 8:2 "enskilds personliga ställning"
i förhållande till juridiska personer.
74 Se t.ex. RÅ 1980 2:69, där regeringsrättens majoritet fann att vissa, av regeringen utfär¬
dade, föreskrifter om betalningsvillkor vid yrkesmässig försäljning av bilar var att betrakta
som offentligrättsliga och därför grundlagsenliga. RegR Brink anförde för sin del att
huvudskälet till denna bedömning var att föreskrifterna i fråga lämnade det privaträttsliga
förhållandet orört. Avtalet var giltigt även om föreskrifterna inte följts, säljare drabbades i
stället av böter om de inte efterlevde reglerna. RegR Petrén var skiljaktig och menade att
föreskrifterna riktade sig mot såväl säljare som köpare och därför var av civlirättslig natur.
Han ville därvidlag inte fästa avgörande vikt vid typen av sanktion för bestämmandet av
om något var privaträttsligt eller ej, utan fäste i stället vikt vid syftet med regleringen. Se
även JO-fallet ovan.

75 Holmberg/Stjernquist s. 247.
76 Petrén/Ragnemalm s. 171.
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entydigt söka fastställa en gräns mellan offentligrättsliga och privaträtts¬
liga regler.77 En sådan gräns kan t.ex. inte dras med hänsyn till ändamåls¬
överväganden, eftersom civilrätten är alltför genomsyrad av offentlig¬
rättsliga och sociala hänsyn.78 Den gräns som dras mellan RF 8:2 och
8:3, är enligt Strömberg, därför formell och tar snarast sikte på om regle¬
ringen i fråga medför en rätt för en enskild att väcka anspråk mot en
annan enskild eller ej.7'' Finns en sådan rätt är rättsförhållandet att
betrakta som privaträttsligt. Kan regeln däremot endast åberopas gente¬
mot representanter för "det allmänna", är den offentligrättslig. Ström¬
bergs definition problematiserar dock frågan om vad "det allmänna" är i
RF:s mening ytterligare. För att finna betydelsen av "det allmänna" vän¬
der man sig i förarbetena till distinktionen mellan normgivning i privat¬
rättsliga och offentligrättsliga fall. Denna skillnad kan, enligt Strömberg,
endast upprätthållas genom att se om reglerna kan åberopas gentemot
just "det allmänna" eller endast mot enskilda. För att veta om något är av

offentligrättslig natur måste man redan veta om det är "det allmänna"
som handlar eller ej!80

Wittrock har försökt att postitivt bestämma i vilka situationer det är
fråga om privaträttlig eller offentligrättslig reglering. Han ansluter sig till
Strömbergs ansats med tillägget att frågor om enskildas rättssubjektivitet
bör bedömas som privaträttsliga föreskrifter samt att föreskrifter om
brott och brottspåföljder alltid bör betraktas som offentligrättsliga, trots
att de genom enskilt åtal kan åberopas av enskilda mot andra enskilda.81
Warnling-Nerep har konstaterat att det finns sanktionavgifter av både
offentligrättslig och privaträttslig karaktär samt att det vid bestämmandet
av en viss sanktions karaktär kan uppstå närmast ändlösa diskussioner.82
Marcusson har pekat på att uppdelningen mellan offentlig rätt och privat¬
rätt har blivit allt svårare att upprätthålla, samtidigt som den fortfarande
har såväl positivrättslig som pedagogisk betydelse.83 I samband med
arbetsrättliga frågor har Bruun uttalat att frågan om konstitutionella rättig-

77 Strömberg, Normgivningsmakten s. 65.
78 Strömberg s. 182 f. använder konsumenträtten som exempel på detta.
79 Strömberg s. 65 och 183.
80 Ross noterar ett liknande cirkelresonemang i Söndringen mellem privat og offentlig ret,
TfR 1936 s. 119.
81 Wittrock, Föreskriftsmakten s. 96 ff. och 123.
82 Warnling-Nerep, Sanktionsavgifter s. 56. Se även Grundlagen och "extra fiskeavgift"
s. 94.
83 Marcusson, Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet s. 49 ff., särskilt 53 f. Se
även Marcusson, Avgränsningen av myndighetsområdet, i To reguleringstraditioner,
Basse/Zahle (red), s. 57 ff., där Marcusson (s. 63) talar om en skala av rättsförhållanden
från de mer privaträttsligt färgade relationerna till de mest extremt offentligrättsliga.
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heters giltighet i enskilda anställningsförhållanden inte längre kan lösas
med en hänvisning till distiktionen mellan offentlig och privat rätt, efter¬
som arbetsrätten blandar såväl privaträttsliga som offentligrättsliga drag.*4

Man kan konstatera att hänsyn till vilket organ som agererar och i vilket
syfte, privaträttsligt eller offentligrättsligt, inte tycks vara lämpliga verk¬
tyg att bestämma betydelsen av "det allmänna" i RF:s mening med.*5
Dessa kriterier kan dock, trots ovan anförd kritik, inte helt kan avfärdas
som vägledande faktorer vid bedömningen om en åtgärd skall anses före¬
tagen av "det allmänna" eller ej. Det är t.ex. klart att den enskilde inte
med grundlagens stöd kan tilltvinga sig TV-tid eller plats i dagspressen.
Dessa kriterier bör dock kompletteras eftersom de inte ens tillsammans
förmår att motsägelsefritt eller någorlunda klart ange rättighetsskyddets
objekt.

Sådana kompletterande faktorer kunde vara hänsyn till funktion och
effekt. Om effekten är densamma, vare sig en handling företagits på
offentlig- eller privaträttsligt grund, finns anledning att fråga sig om inte
rättighetsskyddet gäller. När t.ex. polisen upplöser ett möte för att del¬
tagarna saknar fastighetsägarens tillstånd är effekten densamma som om
mötet blivit upplöst på offentligrättslig grund. När privaträttsliga organ
fyller samma funktioner som offentligrättsliga brukar fylla finns också
skäl att närmare pröva om inte "det allmänna" agerar.*6

Slutsatsen är, att det kanske inte är meningsfullt att i förväg söka
bestämma vilka organ och vilka handlingar som omfattas av "det all¬
männa" och därmed rättighetsskyddet. En lösning som inte söker efter
skarpa skiljelinjer och som inte knyter alla rättsverkningar till en distink¬
tion har större möjlighet att ta hänsyn till relevanta faktorer. Samman-

84Bruun, Arbetsrätt mellan privaträtt och offentlig rätt, i To reguleringstraditioner, Basse/
Zahle (red) s. 120 f. Se även Zahle, Ytringdfrihed i offentlig og privat ansasttelse, i To
reguleringstraditioner, Basse/Zahle (red) s. 103 ff.
88 Dessutom innebär anknytningen till RF 8:3 att det skall vara fråga om vad som där
betecknas som "åligganden" eller "ingrepp" för att åtgärden skall vara att betrakta som
gjord av "det allmänna". "Ingrepp" i RF 8:3:s mening är dock i sig ett ovanligt oklart
begrepp. Strömberg s. 67 ff. har behandlat frågan något, men utan att kunna hitta en
bestämd definition på detta centrala statsrättsliga begrepp. Slutsaten tycks bli att begreppet
"ingrepp" i sig förutsätter ett (odefinierat) frihetsbegrepp, en sfär av prima facie-frihet för
medborgarrna där "ingreppen" kan ske. Strömberg har som jag ser det helt rätt i detta. Om
detta är ett steg mot större klarhet i vad som skall avses med "ingrepp" är enligt min
mening mera tveksamt. Till detta kommer det ytterligare problemet om hur man skall
bevisa vilket syfte, offentligrättsligt eller privaträttsligt, som en åtgärd från t.ex. polisen
haft, se Westberg s. 326.
86 Se även Marcusson, Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet s. 410 ff., särskilt
s. 421, där hon konstaterar att överlämnade av myndighetsutövning till enskild medför
brister i form av dålig rättslig kontroll av handläggning, besvärsrätt och insyn. Se även
SOU 1997:38 s. 38 ff.
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taget skulle man i så fall laborera med i vart fall fem faktorer för att söka
bestämma om "det allmänna" är inblandad i ett rättsförhållande. Vem
som agerar, på vilken grund dessa handlingar företas, vilken effekt de får,
vilken funktion som fylls genom handlingen och på vilken väg en miss¬
nöjd part kan angripa handlingen eller beslutet. Ingen faktor är ensamt
avgörande. I stället får man väga dem mot varandra. Rättighetsskyddet
kan därför sägas vara osäkert till sin omfattning, eftersom dess objekt,
"det allmänna", inte kan fixeras absolut. Denna osäkerhet skall dock inte
överdrivas. 1 det praktiska rättslivet är det ofta uppenbart om "det all¬
männa" är inblandat eller ej. Detta är vidare en osäkerhet som bara kan
botas av praxis där man fall för fall tar ställning till gränsdragnings¬
frågorna. Sådan praxis saknas för närvarande.

7.3 Yttrandefrihet

7.3.1 Inledning
Yttrandefriheten skyddades under lång tid inte alls i svensk statsrätt. TF
var den enda opinionsskyddande lagstiftningen och den uppfattades i
mångt och mycket som tillräcklig. "Med tryckfriheten följer alla andra
friheter, utan tryckfriheten består inga andra friheter" speglar väl den syn
som under lång tid präglade svensk statsrätt i denna fråga.87 Denna kon¬
centration till tryckfrihetens betydelse för den politiska debatten är inte
helt rättvisande. Andra aspekter av yttrandefriheten riskerar att komma i
skymundan. Detta är särskilt uppenbart i dagens samhälle, där opinions¬
bildningen inte längre sker uteslutande, eller ens främst, genom tidning¬
arna. Andra medel, som TV, datorer och demonstrationer fyller allt vikti¬
gare funktioner. Samtidigt skall inte heller det vardagliga samtalets avgö¬
rande betydelse för den samhälleliga opinionsbildningen förglömmas.

Yttrandefriheten har ett nära samband med mötes- och demonstra¬
tionsfriheten. Man har i RF nämligen valt att knyta såväl mötes- som
demonstrationsfriheten till definitionen av yttrandefrihet i RF 2:1.88 Sam¬
mankomster där det framförs yttranden, som skyddas av yttrandefrihe¬
ten, skall även skyddas av mötesfriheten. Ingrepp kan ske mot demon¬
strationer när det som yttras undantagits från yttrandefrihetens skydd.
Detta samband gör det nödvändigt att ägna en del utrymme åt själva ytt¬
randefriheten innan mötes- och demonstrationsfriheten behandlas.

87
Rydin, Om yttrandefrihet och tryckfrihet s. 73. Se även prop. 1975/76:209 s. 108.

88
Prop. 1975/76:209 s. 104, 111 och 112.
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I RF 2:1 bestäms yttrandefrihet som "frihet att i tal, skrift eller bild
eller på annat sätt" meddela eller uttrycka sig. Detta led tar alltså främst
sikte på formen för ett yttrande, hur det faktiskt kommer till uttryck.
Genom detta sägs också vad som enligt RF är ett yttrande. Efter att ha
behandlat formen för yttranden går RF vidare och talar om dessas inne¬
håll. Yttrandena skall meddela upplysningar eller uttrycka tankar, åsikter
och känslor. Förarbetena nämner att man inte endast avsett "politiska"
yttranden som sådana utan även konstnärliga och vetenskapliga.*1' Med
dessa definitioner bestämmer RF gränserna för yttrandefrihetens form
och innehåll. Frågan är om grundlagen sätter gränser här, dvs. finns det
former eller innehåll som per definition faller utanför grundlagens
skydd? En ytterligare fråga som aktualiseras i det sammanhanget är om
det är meningsfullt att skilja mellan form och innehåll och i så fall när.
Jag avser att först behandla formen för yttranden, därefter innehållet och
sist behandla frågan om skiljelinjens betydelse.

7.3.2 Yttrandens form

En allmän utgångspunkt vad gäller formen för yttranden är att all kom¬
munikation sker genom symboler. Dessa symboler är ord eller bilder som
överför tankeinnehåll från en person till en annan. De kan utformas på
många sätt och det inte alltid de vanligaste sätten som är de effektivaste.
Särskilt att beakta i detta sammanhang är den kommunikativa potential
som vissa handlingar kan ha, s.k. symboliska handlingar.1"1 Som vi sett
ovan är dessa en särskilt uppmärksammad del av yttrandefrihetsdoktri¬
nen i USA.91 Där har s.k. symboliska handlingar samma skydd som
andra yttranden, så länge de inte inkräktar på andra, viktiga intressen
som saknar anknytning till de åsikter som framförs. Man kan numera
säga att nära nog varje handling som kan karakteriseras som ett yttrande
föranleder en prövning visavi First Amendment. Den amerikanska staten
kan begränsa former för yttranden, men bara om viktiga skäl kan anges
för detta. En definitionsmässig skillnad av yttranden som faller inom
eller utanför det konstitutionella skyddet är inte accepterad.92 I tysk rätt
omfattar yttrandefriheten i Art. 5 GG ett antal uttrycksformer; ord, skrift
och bild. Denna uppräkning anses dock endast exemplifierande eller kan
tolkas så vidsträckt att den i praktiken inte innebär någon begränsning av

89
Prop. 1975/76:209, s. 106.

90Nelson, Rätt och ära, s. 399 ff. noterar symbolernas betydelse vid ärekränkningsbrotten
och på s. 404 f. deras samband med åsiktsbrott.
91 Se avsnitt 4.2.2.
92 Se avsnitt 4.2 och 4.3
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uttrycksformerna. Eftersom den dominerande synen på yttrandefrihet i
tysk rätt är att man måste balansera motstående intressen mot varandra,
definierar man inte bort vissa former av yttranden före denna avvägning.1"
I Tyskland talar man, i samband med demonstrationsfriheten, även om en
rätt till självbestämmande över sammankomsten (Gestaltungsfreiheit),
vilken innefattar frihet att välja form för yttrandet.94 Europakonventio¬
nens skydd för yttrandefriheten i Art. 10 omfattar alla yttranden, men

begränsningsmöjligheterna i artikelns andra stycke medger undantag.95
Mångfalden av möjliga sätt att kommunicera framgår också av RF

som skyddar att "i tal, [...] eller på annat sätt" meddela eller uttrycka
sig. RF tar enligt ordalydelsen inte sikte på några särskilt skyddsvärda
former av kommunikation. Även logiskt framstår denna tolkning som
naturlig. Användandet av "eller på annat sätt" efter en exemplifierande
uppräkning implicerar att en krets av ytterligare tänkbara uttrycksformer
omfattas av yttrandefriheten. De uppräknade formerna är exemplifie¬
rande och säkerligen de allra vanligaste, men detta utesluter inte att andra
former kan förekomma och falla in under grundlagsskyddet. I praxis har
kläder och märken ansetts falla in under yttrandefriheten om de entydligt
förmedlat ett budskap.96 Förarbetena till rättighetsregleringen har inte
mycket att säga om denna fråga.97 I senare tillkomna förarbeten på ytt¬
randefrihetens område framkommer en syn som inte vill ta sikte på
uttrycksformen som det mest relevanta för frågan om grundlagsskydd
per se.9* Systematiska hänsyn stödjer att yttrandefriheten i RF inte är
begränsad till endast vissa former. En sådan slutsats stödjs också av RF
2:1 andra stycket som vad avser tryckfriheten och friheten att yttra sig i
"etermedia", fdm m.m. hänvisar till tryckfrihetsförordningen och yttrande¬
frihetsgrundlagen. Detta stycke bör rimligen tolkas så att tryckfriheten,
och yttrandefriheten i vissa media enligt YGF, är former av yttrandefrihet
som reglerats särskilt.99 Av detta framgår rimligen att alla andra former
faktiskt täcks av RF:s yttrandefrihetsbegrepp.

93 Se avsnitt 3.2 och 3.3.
94 Se avsnitt 3.4.9.
95 Qmeron/Eriksson, An Introduction to the Euoropean Convention on Human Rights
s. 85 ff., Harris/O'BoyleAVarbrick s. 373 f. Jfr Gomien/Harris/Zwaak, Law anei practice of
the European Convention on Human Rights and the European Social Charter s. 276.
96 N. A 1996 s. 577.
97

Pnp. 1975/76:209 s. 105 f.
98 Se t.ex. SOU 1979:49 s. 23 ff. och SOU 1983:70 s. 79 f. och 82. I prop. 1986/87:151
s. 2f ff. bekräftas denna bild.
99 Se även Petrén/Ragnemalm s. 376 "I RF 2:1 definieras de positiva opinionsfriheterna,
däribland yttrande- och informationsfriheterna. Tryckfriheten är att se som en specialform
av d;ssa friheter." (min kurs)
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Ett antal samhällsfunktionella synpunkter går att anlägga på frågan om
vilka former för yttranden som per definition omfattas av yttrandefri¬
heten. Valet av uttrycksform kan ha avgörande betydelse för om medde¬
landet når fram eller hur effektivt ett yttrande är. Ur opinionsbildnings¬
synpunkt kan det vara av intresse att välja spektakulära former för yttran¬
den, särskilt om den grupp som uttrycker sig har liten eller ingen tillgång
till vanliga kanaler för opinionsbildning. Ett fritt val av uttrycksform
stärker den fria åsiktbildningen och därigenom även demokratin. Hänsyn
till toleransen kan ge stöd åt såväl stor frihet som vissa begränsningar.
Anser man att människor måste tränas och vänjas vid företeelser för att
kunna tolerera dessa är ett fritt val av uttrycksform ett sätt att pröva män¬
niskors tolerans. I viss mån kan kanske historien ge en sådan hypotes
stöd i den meningen att uttrycksformer som för länge sedan ansågs kon¬
troversiella idag är helt accepterade. Som exempel kan nämnas mötes¬
friheten, som rättsligt sett var tämligen inskränkt vid seklets början.100
Vissa mycket provocerande uttrycksformer kan i stället bidra till minskad
tolerans, i den meningen att de inte befrämjar eftertanke eller debatt utan
snarare raseri. Att bränna bilder på kungafamiljen kan t.ex. vara ett dåligt
sätt att väcka seriös debatt om monarkins ställning i vårt land. Samman¬
taget menar jag dock att det är mera sannolikt att toleransen stärks, i vart
fall på lång sikt, om antalet skyddade uttrycksformer är stort än vid mot¬
satt förhållande.

Ordningssynpunkter talar för att uttrycksformerna hålls inom sådana
ramar att det övriga samhället inte störs i orimlig utsträckning. En protest
mot privatbilismen kan t.ex. ta sig formen av en blockad av en motorväg.
Efter ett tag blir en sådan blockad mycket betungande för övriga delar av
samhället och det uppstår trafikfaror och förseningar i allmän och privat
trafik m.m. Även andra personers integritet är att beakta. Det är inte
acceptabelt att de, som är mottagare av ett obehagligt eller stötande bud¬
skap, inte skall ha någon möjlighet att värja sig mot detta.101 En viss form
för ett yttrande kan försätta åhörarna i en sådan skyddslös situation, t.ex.
högläsning i en tågkupé på Uppsalapendeln. Detta betyder att man ibland
måste kunna begränsa yttrandefriheten med hänsyn till formen. Ord¬
ningssynpunkter talar dock sammantaget inte, vad jag kan se, emot ett
vidsträckt skydd för yttrandeformer så länge det finns vägar att mildra
effekterna av opinionsbildning som stör. RF innehåller olika grunder för
ingripanden mot ordningsstörningar (jfr RF 2:13-14) varför en defini-

100 Se Alexius, Politisk yttrandefrihet s. 34 f.
1011 USA anses en s.k. fångad publik (captive audience), dvs. åhörare eller åskådare som
inte kan värja sig mot intrycken, mer skyddsvärd än de som har möjlighet att värja sig
genom att t.ex. titta bort, se avsnitt 4.5.2.
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tionsmässsig lösning synes obehövlig. Formen behöver inte i sig vara
avgörande, utan dess effekter i det konkreta fallet. Till exempel kan hög¬
läsning gå bra under andra omständigheter än i en tåglupé, t.ex. på ett
torg, där det bara är att gå vidare om man störs.

Effektivitetsaspekter ger upphov till liknande reflektioner. Kostnader,
tidsspillan m.m. kan hållas nere om antalet skyddade uttrycksformer är
mindre. En gränsdragning mellan skyddade och icke-skyddade former
medför dock även en viss osäkerhet i gränsfall, något som i sig inte
befordrar effektiviteten. Osäkerheten ger sannolikt upphov till klagomål
och därmed förknippade kostnader och tidsåtgång. Tanken på att vissa
former av yttranden skall falla utanför yttrandefriheten begreppsmässigt
synes svår att upprätthålla konsistent. En protest mot vapenexport i form
av en tidningsartikel omfattas helt klart av yttrandefrihetsbegreppet, även
om det i artikeln ingår uppgifter som t.ex. är att bedöma som förtal av

något statsråd. Upplysningar, tankar eller känslor kan även förmedlas vid
andra brott.102 Brottet skadegörelse faller normalt sett utanför möjliga
former för yttranden. Den s.k. plogbilsrörelsens sabotage av militära
anläggningar och industrier är dock ett tydligt exempel på att motsatsen
kan vara fallet. Dessa handlingar förmedlar åsikter och de är i den
meningen yttranden. Om de sedan skall skyddas av yttrandefriheten mot
en tillämpning av straffbestämmelserna i brottsbalken är en annan sak.
Effektiviteten talar för att låta varje form av yttrande i sig vara föremål
för RF:s yttrandefrihet och sedan koncentrera uppmärksamheten på frå¬
gan om vilka begränsningar i skyddet som är godtagbara, nödvändiga
m.m. Att straffa den, som förstör militär materiel för miljontals kronor
för att få uppmärksamhet för sina åsikter, kan inte vara en begränsning av
dennes yttrandefrihet, som går utöver vad RF medger.

Individcentrerade synpunkter talar, som jag ser det, för ett vidsträckt
skydd för olika yttrandeformer. Samhällets respekt för den enskilde som
självständig och självbestämmande kan sägas brista om man finner vissa
former av yttranden falla utanför grundlagsskyddet per definition. Den
som inte vill eller kan yttra sig på ett vedertaget sätt berövas med en
sådan avgränsning yttrandefrihetens skydd. Detta antyder också att man
inte behandlar alla som lika eller jämbördiga om endast vissa former av

uttryck har grundlagsskydd. Ur den enskildes synvinkel är det dessutom
allvarligt om vissa former av yttranden definieras bort från yttrande-

102 Notera att brott, även misshandel och mord, som begåtts av t.ex. rasistiska motiv, där
handlingen mycket tydligt också förmedlar ett budskap om gärningsmannens åsikter och
världsåskådning, straffas hårdare än de där dessa typer av motiv (utan andra, t.ex. svart¬
sjuka eller sårad prestige) ej föreligger, se BrB 29:2 p. 7. Detta tyder på att lagstiftaren
insett att man genom nära nog alla typer av handlingar kan uttrycka sina åsikter, tankar
eller känslor. Något som inte betyder att alla former är acceptabla, tvärtom.
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frihetens område på rent begreppsmässiga grunder. Rättighetsskyddet
försvagas då den enskildes rätt att uttrycka sig begränsas redan på defini¬
tionsstadiet och inte i mötet med verkligheten."13 Det ger färre möjlig¬
heter att uttrycka sig själv, att vädra sina känslor och att göra sig hörd
eller söka bekräftelse.

Sammantaget menar jag att yttrandefriheten i RF 2:1 som begrepp inte
utesluter vissa former av yttranden bara p.g.a. sättet de framförs på.
Ordalydelse, förarbeten, systematiska hänsyn och ändamålshänsyn talar
alla för en sådan slutsats. Detta synsätt ligger nära det som Wennergren
framfört.104 Det som avgränsar yttranden är frågan huruvida de har skydd
av yttrandefriheten eller om de omfattas av en begränsningsgrund såsom
dessa kommer till uttryck i RF 2:12-14. Ragnemalm framhåller att ytt¬
randefrihetens omfattning är en fråga om avvägningar, ett synsätt som
väl går att förena med det här förespråkade.105 Att handlingar, som består
i brottslig verksamhet, inte har skydd av yttrandefriheten kan förklaras av
de starka intressen, som ligger bakom begränsningsgrunderna och inte av

något som definitionsmässigt ligger i yttrandefrihetsbegreppet. På detta
sätt kan förklaras varför många yttranden inte skyddas av yttrandefri¬
heten. Detta utesluter inte, att det någon gång kan uppstå tvivel om inte
handlingens karaktär av yttrande bör beaktas, t.ex. i frågan om den utgör
en straffbar gärning.106

Här menar Ragnemalm, att skyddsvärdet skall avgöras efter uttrycks¬
formens typiska funktion och samband med den politiska opinionsbild-

103 Vad jag menar är att yttrandefriheten som begrepp inte skall styras hårt på det norma¬
tiva planet, utan i stället inom ramen för den juridiska argumentationen (se avsnitt 6.2.7).
Genom att knyta begreppet till att uttrycka något har en mängd sakomständigheter som
inte är att betrakta som yttranden alls sorterats bort samtidigt som man behåller möjlig¬
heten att ett beteende som normalt inte uttrycker något kan skyddas av yttrandefriheten
om speciella sakomständigheter föreligger som utgör skäl för detta. Att köra bil är normalt
inget sätt att uttrycka sig på. Helt omöjligt är det dock inte att det i en viss situation kan
vara befogat att anse att någon sökt yttra något genom sitt sätt att köra. Regleringen av bil¬
trafiken skall då (och bara då) prövas för att se om de är godtagbara etc. m.h.t. yttrandefri¬
heten. Detta måste enligt min mening var en bättre lösning än att helt definiera bort
bilkörning som en aktivitet (form) som aldrig kan ha med yttrandefriheten att göra. Det är
nämligen något som är svårt eller omöjligt att veta i förväg.
104 Wennergren, Demonstrationsfrihet och civil olydnad, i Om våra rättigheter IV s. 122 f.
105 Ragnemalm, Yttandefriheten och integriteten, i Om våra rättigheter s. 67.
106 Förargelseväckande beteende, ohörsamhet mot ordningsmakten och egenmäktigt för¬
farande är brott där gärningarna kan innefatta yttranden. Det kan inte uteslutas att man i
sådana fall någon gång borde kunna anse handlingen vara straff- eller påföljdsfri p.g.a.
RF:s skydd av yttrandefriheten, nämligen då yttrandedelen av gärningen varit så stor att
detta framstår som befogat. Kortare tid av egenmäktigt förfarande skulle t.ex. kunna
accepteras om det ingick som led i en opinionsbildning.
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ningen."17 Detta vill jag mot bakgrund av diskussionen om symboliska
yttranden i amerikansk rätt i frågasätta.108 Bedömningen bör enligt min
mening ske utifrån fler kriterier. Även handlingar som är atypiska för
politisk opinionsbildning bör kunna skyddas. RF:s yttrandefrihet bör inte
endast skydda det stereotypa eller det vanliga, utan även det som bryter
mönster. Ett skydd som uteslutande omfattar det typiska är enligt min
mening inte förenligt med yttrandefrihet såsom en möjlighet till mång¬
fald. Med ett sådant vidsträckt synsätt på vad som utgör ett yttrande
måste man dock ha något avgränsade kriterium.

Ett sådant kriterium är, att yttrandet måste vara begripligt för utom¬
stående eller åskådare/åhörare för att omfattas av grundlagsskyddet. Bara
handlingar som kan uppfattas som om de uttrycker något omfattas av ytt¬
randefrihetsbegreppet. HD har i NJA 1996 s. 577 uttryckt saken som att
ett budskap entydigt skall ha förmedlats.10" Beteenden som för den utom¬
stående inte uttrycker eller meddelar något är inte "yttranden". Den, som
snattar en chokladkaka, kan inte i efterhand hävda att detta var en protest
mot konsumtionssamhället. Ingen betraktare av handlingen eller dess
resultat skulle ha kunnat uppfattat den så. Däremot kan den, som förstör
militär egendom genom att t.ex. hälla blod på den, förväntas bli trodd på
att det är ett yttrande. Bedömningen huruvida en handling också är ett
yttrande bör, enligt min mening, vara abstrakt och objektiv. Den bör
alltså inte utgå från hur de som faktiskt betraktat handlingen uppfattat
denna. I stället bör det avgörande vara om den kunnat uppfattas som ett
yttrande av en mera generell åskådargrupp. Här kan paralleller dras till
hur man i USA behandlat t.ex. flaggbränning såsom ett symboliskt ytt¬
rande."0 HD tycks inte ha tagit ställning till denna fråga, men en sådan
lösning är förenlig med deras ovan nämnda dom om man inte uppfattar
kravet på entydighet som ett krav på att alla, som faktiskt sett symbolen
eller den symboliska handlingen måste ha begripit dess budskap. Detta
vore ett alltför långtgående krav och dessutom förenat med bevissvårig¬
heter. En objektiv bedömning av hur en mer imaginär genomsnittsbetrak¬
tare hade uppfattat saken är därför att föredra.

7.3.3 Yttrandens innehåll

RF 2:1 skyddar upplysningar och uttryck för tankar, åsikter och känslor.
Den typ av yttranden som yttrandefriheten tar sikte på är "upplysningar".
Med detta torde avses yttranden som innehåller någon form av fakta. Att

1(17
Ragnemalm s. 55.

108 Se avsnitt 4.2.2.
"w Närmare om fallet i avsnitt 5.6.6.
110 Se avsnitt 4.2.3.
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"tankar, åsikter och känslor" lagts till därefter talar för att man med "upp¬
lysningar" velat fånga in mer sakliga yttranden. Här kan jämföras med
tysk rätt, där yttrandefriheten i princip endast anses omfatta åsikter och
inte sakpåståenden.1" Denna hållning har lett till en del problem efter¬
som det inte är alldelens lätt att skilja åsikter från fakta."2 I USA finns
ingen sådan innehållslig begränsning. Däremot tar Supreme Court hän¬
syn till vilket innehåll ett yttrande har och uppställer strängare krav på
inskränkningar av politiska åsikter än på t.ex. kommersiell reklam eller
obscent material."3 En liknande hållning intar ED när den prövar kon¬
ventionens skydd för yttrandefriheten i Art. 10.114

Det är inte så viktigt att söka bestämma det innehållsliga området för
RF:s "upplysningar" exakt. De efterföljande områdena för grundlags¬
skydd, "tankar, åsikter och känslor", täcker nämligen in snart sagt varje
möjlig kommunikation. Ordalydelsen anger således tämligen klart att
skyddet för yttrandefriheten i RF 2:1 inte är begränsat till yttranden av
visst innehåll. Det är svårt att finna uttryck som omfattar något annat än
upplysningar, tankar, åsikter eller känslor. 1 denna mening likställs ytt¬
randen som: "räntenedgången beror på den minskande statsskulden",
"hjälp, jag drunknar" och "heja MoDo". De förmedlar alla information
till omgivningen om såväl sakförhållanden som den talandes inställning
och känslor. Det är svårt att bortse från den totala täckning av möjliga
budskap som stadgandets formulering uttrycker.

Under förarbetena påpekades att inte alla typer av yttranden föll in
under RF:s definition av yttrandefriheten."5 Yttranden som utgör led i
brottslighet skall t.ex. inte anses omfattas av grundlagsskyddet."6 Dessa
uttalanden var en direkt följd av att man valt att koppla yttrandefriheten i
RF till regleringen av tryckfriheten i TF. När det gäller tryckfriheten,
brukar man säga, att det finns förfaranden med tryckt skrift, som inte är
att anse som överträdelse av den av TF tillförsäkrade yttrandefriheten."7
Vilka dessa gärningar är kan avgöras med hjälp av det i TF 1:1 andra
stycket angivna syftet med tryckfriheten: "till säkerställande av ett fritt
meningsutbyte och en allsidig upplysning". De vanligaste exemplen på

Se avsnitt 3.2.2.
112 Frågan är om det är någon skillnad mellan att anse att jorden är platt och att påstå att så
är fallet.
113 Se avsnitt 4.3.
114 Harrs/0'Boyle/Warbrick s. 373 f., van Djik/van Hoof s. 425 f.
115 Prop. 1975/76:209 s. 106 och 141 f. Se även SOU 1978:34 s. 178 ff. för en detaljerad
genomgång av vilken lagstiftning som omfattades av det kvalificerade förfarandet i RF 2:12
såsom om begränsningar av yttrandefriheten.
n<1 Prop. 1975/76:209 s. 106, 141 f.
117 Axberger s. 47 ff., Nergelius s. 563 ff. Petrén/Ragnemalm s. 381.
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sådana gärningar är bedrägerier med tryckskrift, förfalskningar o.dyl.
Sådant faller inte inom ramen för tryckfrihetens syfte och skyddas därför
inte heller av de särskilda straff- och processreglerna i TF. Trots att det i
samma stycke står att man äger rätt att yttra sig "i vad ämne som helst"
har man med utgångspunkt från syftet tolkat regien restriktivt och i strid
med ordalydelsen.1 Is Denna teleologiska tolkning av tryckfriheten är ett
utslag av behovet att inte överbelasta regleringen, som i huvudsak är en
till grundlag upphöjd strafflagstiftning, med ärenden att avgöra inför jury
och utan överklagandemöjlighet vid friande dom.

RF:s koppling till tryckfrihetens begreppsbildning framstår mot bak¬
grund av begränsningsgrunderna i RF 2:13-14 som sakligt sett mindre
motiverad. Behovet av att defintionsmässigt avgränsa yttrandefriheten är
mindre, eftersom det i RF ges uttryckliga möjligheter att göra undantag
från grundlagsskyddet. Samma möjlighet finns inte i TF och då blir det
väsentligt att meddelst definitionen av tryckfrihet avgränsa regleringens
tillämplighet."0 RF:s yttrandefrihet kan begränsas genom lag för vissa
syften. Detta är syften som ligger i utkanten av yttrandefrihetens centrala
funktioner.120 Systematiken i RF och TF är annorlunda och den samord¬
ning som förarbetena ser av begreppen synes därför inte väl motive¬
rad.121 RF är inte såsom TF en straff- och processlag i grundlagsform. Ett
vidsträckt tillämpningsområde av RF:s yttrandefrihetsbegrepp är därför
mindre problematiskt. Att föra in handlingar under RF:s skydd innebär
att dessa får materiellt och formellt skydd i den utsträckning som RF
själv medger, däremot inte att de omfattas av ett grundlagsskyddat straff-
och processförfarande.

Här är ett fall där ordalydelse och förarbeten inte tycks gå att förena.
Inom ramen för TF 1:1 uppstår inte detta problem lika tydligt eftersom
lagtexten där ger uttryck för syftet med skyddet av tryckfriheten. I RF 2:1
finns ingen liknande skrivning. Tolkningen av grundlagens fri- och rättig¬
heter och graden av bundenheten till ordalydelse eller förarbeten ställs
här på sin spets.122 Man kan även notera att senare förarbeten inte tycks
gå på denna definitionslinje.123 Där framhålls i stället svårigheterna med

118 Axberger s. 49 f.
119 Wennberg, Anmälan av Hans-Gunnar Axberger: Tryckfrihetens gränser, SvJT 1985
s. 738, påpekar att begränsningen av tryckfrihetens skyddsområde kan bero lika mycket på
hänsyn till det särskilda ansvarssystemet i TF som på viljan att skydda det trycka ordet.
Wennberg (s. 737) framhåller behovet av forskning på detta område, något som vad jag
kan förstå fortfarande kvartstår.
120 Se avsnitt 6.4.
121 Se även Wennergren s. 122.
122 Se avsnitt 5.5, särskilt Bengtssons kontra Vängbys och Linds uppfattningar.
122 SOL 1983:70 s. 82. Se även JK:s kritiska remissyttrande i prop. 1975/76:209 s. 224 ff.

371



att indela yttranden p.g.a. deras innehåll.124 Strömberg har också fram¬
hållit att grundlagen inte gör skillnad mellan demokratiska och odemo¬
kratiska åsiktsyttringar.125

Det finns ytterligare problem med att söka begränsa yttrandefrihets¬
begreppet på det sätt som förarbetena anger. En invändning är att tillväga¬
gångssättet vid bestämmandet av om grundlagen är tillämplig blir "bak¬
vänt". För att veta om något faller inom grundlagsskyddet måste man först
beakta straffbestämmelserna och se om dessa avser yttrandefrihetsfrågor.
Först sedan man avgjort denna fråga kan man bestämma om grundlagen
är tillämplig. Straffrätten blir styrande för grundlagens tillämplighet och
inte vice versa. Något som systematiskt synes vara något omvänt.

Systematiska hänsyn talar för att inte begränsa yttrandefriheten redan i
definitionen. Betydelsen av de relativt detaljerade reglerna i RF 2:12-14
blir klart förminskad om de p.g.a. definitionen av yttrandefrihet inte skall
tillämpas i vissa fall. Det framstår som något motsägelsefullt att ställa
upp regler till skydd för rättigheter och sedan se till att dessa inte kom¬
mer till användning p.g.a. ett ställningstagande redan i definitionsfrågan.
Dessutom framstår en del av de innehållsliga referenser som finns i t.ex.
RF 2:13 (näringsverksamhet, ordningsregler) som helt onödiga, om man
redan bestämt sig för att yttranden med visst innehåll inte omfattas av
yttrandefriheten.126 Vidare kan konstateras att samma bestämmelses sär¬
skilda hänsynstagande till yttrandefriheten i politiska, religiösa, fackliga,
vetenskapliga och kulturella sammanhang framstår som motsägelsefull
om detta samtidigt är en uttömmande beskrivning av yttrandefrihetens
definition.127 Någon särskild hänsyn torde knappast behövas om endast
dessa komponenter ingick i yttrandefrihetsbegreppet.

124 SOU 1983:70 s. 85.
125 Strömberg, Förbud mot politiska uniformer och rasistiska symboler - en svårknäckt nöt
för lagstiftare och domstolar, FT 1997 s. 2.
126 Prop. 1975/76:209, s. 109.
127 Ragnemalm s. 55 tycks dra en annan slutsats av denna uppräkning, nämligen att det är
politiska yttranden som skyddas av yttrandefriheten. Denna slutsats menar jag inte ha stöd
i bestämmelsen, där det sägs att yttranden med visst innehåll skall ha särskilt skydd, inte
att det endast är dessa yttranden som är skyddsvärda. Ragnemalm säger att yttranden av
visst innehåll, såsom rasistiska, pornografiska eller säkerhetspolitiska hemligheter inte är
till nytta för samhället (s. 54). Det kan därför påminnas att skyddet för yttrandefriheten
inte endast behöver baseras på en föreställning om att denna i förlängningen är till nytta
för hela samhället, den kan i stället vila på uppfattningen att det skall vara till nytta för den
enskilde - den som har rättigheten. Även samhället kan ha nytta av att försvarshemligheter
yttras, t.ex. kan avslöjandet av svensk militärs hemliga samarbete med NATO betraktas
som ett samhällsintresse. Ett ännu tydligare exempel på dylikt är Watergate-skandalen, där
det definitivt fanns ett samhällsintresse av att avslöja regeringshemligheter. Faran med att
i förväg klassa vissa typer av yttranden såsom fallande utanför yttrandefriheten klargörs
enligt min mening av dessa exempel.
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När det gäller samhällsfunktionella synpunkter är det klart att en vid¬
sträckt frihet att yttra sig bidrar till möjligheterna att hitta det sanna eller
det bästa. Sökandet efter sanning underlättas om man inte begränsar ytt¬
randefriheten till yttranden med visst innehåll. När det gäller yttranden
som vi vet är falska, t.ex. "jorden är platt" är argumentet dock väsentligt
svagare. Yttrandefriheten kan vidare sägas utgöra en förutsättning för
demokratin. Demokratins centrala del, rösträtten, kan inte utövas ratio¬
nellt utan att väljarkåren ges tillgång till de politiska alternativ som finns.
Det enda sättet att ge denna information är att ge medborgarna tillgång
till en "idéernas marknadplats", där de kan välja och vraka. För att demo¬
kratin skall kunna fungera väl krävs vidare att inte bara det konforma
eller okontroversiella kan sägas utan även det obekväma och det kritiska.
Detta argument är främst hållbart för politiska yttranden och har inte
samma bäring på yttranden vars innehåll är av annat slag. Intressen som
får komma till uttryck i samhällsdebatten har dessutom sannolikt lättare
att acceptera beslut som fattats än de som aldrig får komma till tals. Även
detta talar för att yttrandefriheten i princip skall omfatta så många yttran¬
den som möjligt, oavsett innehåll.

Att ta demokratin som utgångspunkt kan också ge andra synpunkter på
yttrandefrihetens omfattning. Demokratin kan sägas ha en inneboende
spärr mot alltför väsensfrämmande ideologier. I tysk rätt finns ett sådant
"demokratins självförsvar" kodifierat i grundlag. De som motarbetar det
tyska samhällssystemet som sådant kan förverka sina grundrättigheter,
bl.a. yttrandefrihet, och partier som har sådan inriktning kan förbjudas.128
Reglerna har dock använts med stor försiktighet. Motsvarande regler är
främmande för det amerikanska systemet.124 Yttranden, som brukar före¬
slås falla inom denna grupp, innefattar rasistiska, nazistiska, kommunis¬
tiska eller fundamentalistiska yttranden. Dessa förhållningssätt, läror
eller ideologier kan sägas vara oförenliga med den pluralistiska sam¬
hällssyn som präglar den västerländska demokratin.

Vad krävs då för att ett sådant argument skall få bärkraft? Enligt min
mening krävs mer än abstrakta farhågor om att en hypotetiskt framtida
utveckling, som kan leda till att staten omvandlas i odemokratisk rikt¬
ning.130 Den i USA utvecklade läran om klar och påtaglig fara kan här
tjäna som ett exempel på en avvägning mellan yttrandefrihet och stats-

128 Se avsnitt 2.2.5.
129 Se dock avsnitt 4.4.3 för liknande resonemang i amerikansk rätt under 1950-talet.
120 Man bör i sammanhanget påminna om att det ofta framförda argumentet att nazisterna i
Tyskland tog makten med demokratiska medel är en sanning med modifikation. Den tyska
konstitutionens utformning möjliggjorde att partiet, med ca 40 % av väljarna bakom sig,
kunde ta makten i en parlamentariskt tillkrånglad situation. Någon majoritet av det tyska
folket stödde således inte nazisterna vid tiden för maktövertagandet.
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skickets bevarande.131 Det är inte rimligt att kräva av staten att den skall
vänta tills det är för sent. Frågan är således snarast en bedömningsfråga,
som bäst avgörs från fall till fall. Vad man måste vara uppmärksam på är
att inte använda demokratins självförsvarsrätt som argument för att
undertrycka åsikter, som man ogillar eller avskyr, utan att det egentligen
föreligger någon som helst reell risk för samhället som sådant.132 Yttran¬
den med visst innehåll kan utifrån denna synpunkt förbjudas. Det kräver
dock att man beaktar den konkreta situationen och inte redan i förväg
bestämmer sig för att "klassa ut" vissa innehåll.

När det gäller yttrandefrihetens funktion som kontrollinstrument av
makten, så gagnar en vidsträckt frihet att offentliggöra uppgifter om
offentliga funktionärers göranden och låtanden en sådan kontroll. Så lite
som möjligt bör uteslutas från denna insyn. Yttranden som inte alls har
att göra med granskningen av politisk/ekonomisk makt (t.ex. idrottskom¬
mentarer) faller naturligtvis utanför det område som detta argument träffar.

I en demokrati krävs det, att man tolererar andras uppfattningar, annars
faller hela idén med att åsikterna skall tävla om folkets gunst. De, som är
oförmögna att tolerera andras uppfattningar, accepterar inte av dem fat¬
tade beslut. Ett grundkrav för att demokratin inte skall urarta i allas krig
mot alla är därmed inte uppfyllt. Tolerans är inte en lätt sak. Det tar tid
och god vilja att lära sig att tolerera det man inte gillar. Att ständigt kon¬
fronteras med yttranden av de mest skiftande slag, vars innehåll kan
variera på alla tänkbara sätt, kan vara ett sätt att träna förmågan till tole¬
rans. Hänsyn till en sådan inlärningsprocess talar för att inte begränsa
vad som får sägas. Det obehagliga är det som lär oss tolerans, medan det
konforma endast sammansvetsar oss i intolerans.133 Argumentets bär¬
kraft kan kanske sägas avta något när det konfronteras med extremistytt-
randen. Att extrema yttranden ger någon "inlärningseffekt" vad gäller
tolerans är inte säkert. Man kan tänka sig att sådana yttranden i stället
med nästan reflexmässig respons lockar till intolerans. En intolerans som

många har svårt att se något problem med. En kärna av "sanning" tycks
dock finnas i argumentet. Detta talar för att inte medelst definitioner söka
ta bort vissa yttranden från yttrandefrihetens skyddsområde.

Hänsyn till ordning och säkerhet är påtagliga skäl mot en yttrandefri¬
het utan begränsningar i vad som får sägas. Tydligast kommer detta kanske
till uttryck i reglerna om spioneri och liknande. Statens säkerhet kräver
att vissa saker inte får yppas. Även hänsyn till ordningen kan utgöra ett

131 Se avsnitt 4.4.
112 Det var på det sättet argumentet kom att användas i USA under 1950-talets förföljelse
av kommunist- och socialistsympatisörer. Se ovan avsnitt 4.4.3.
133 Se SOU 1983:70 s. 82 f. och Bollinger, The Tolerant Society s. 104 ff.
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argument för att beskära yttrandefriheten. Människor har behov av att
samhället i viss mån är stabilt och förutsebart, att ordning råder. Man
måste kunna färdas, handla och i övrigt utföra sina göromål utan alltför
stora hinder. Yttranden är handlingar som kan störa ordningen mycket
påtagligt. Särskilt gäller detta yttranden med komponenter av fysiska
handlingar, t.ex. blockader eller demonstrationer. Frågan är om hänsyn
till ordningen talar för att definitionsmässigt utesluta vissa yttranden från
den krets av talhandlingar som omfattas av yttrandefriheten. Svaret är
nej. Hänsyn till ordningen kan lika väl tas genom att begränsa skyddet
utan att för den skull utesluta vissa yttranden från själva begreppet
yttrandefrihet. RF innehåller just en sådan mekanism för att hantera de
yttranden som inte är skyddsvärda, nämligen begränsningsreglerna i RF
2:12-14.

Effektiviteten främjas av att de rättstillämpande myndigheterna har så
få uppgifter som möjligt och att dessa är enkla och klart definierade. Här
är således samma synpunkter som ovan anförts avseende yttrandeformerna
av betydelse. Samma slutsatser kan dras i detta sammanhang. En defini-
tionsmässig uteslutning av vissa yttranden från yttrandefrihetsbegreppet,
på oklara grunder och med oförutsebara följder, är inte ägnat att i längden
skapa ett effektivt upprätthållande av rättsordningen. Detta gäller såväl
från kostnads- som tidsåtgångsperspektiv.

Vad gäller individcentrerade argument kan följande konstateras. Möj¬
ligheterna att yttra sig och ta del av yttranden har potential att bidra till
att enskilda skapar sig självständiga uppfattningar och tänker igenom
sina ställningstaganden innan de fattar beslut. Detta torde i vart fall vara
den principiella utgångspunkten för varje diskussion om yttrandefrihet,
ja till och med om demokrati.134 Nu är det väl känt att människor kan
vara lättledda, ovilliga att ta ställning, inneha starka förutfattade
meningar osv. Varje yttrande bidrar inte till de kvaliteter, som den enga¬
gerade och rationella medborgaren kan sägas ha. A andra sidan är det
svårt att i förväg veta vad som är t.ex. vilseledande, falskt eller trivialt.135
Staten behandlar medborgarna som mer självständiga och rationella om

134 Tror vi inte i någon mån på individernas förmåga att själva formulera politiska ställ¬
ningstaganden och att finna och värdera de frågor som de anser ha betydelse för deras liv
kan vi svårligen motivera varför samhället skall vila på politisk demokrati.
|,s Balkin, Populism and Progressivism, 104 Yale L.J. 1935 (1995) visar tydligt på att ytt¬
randen inte nödvändigtvis måste ha något högtravande syfte, även det triviala är skydds-
värt. Underhållning är nödvändigt för såväl fabriksarbetare som juristdoktorander. Eller
vem skulle orka lyssna på; "Live from New York, it's the Jörgen Habermas show! Three
hours of unconstrained dialogue under ideal social conditions with your wild and rational
host, Jurgen Habermas!" (s. 1936.) efter en hård dag på jobbet? Då kanske MTV passar
bättre.
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den överlåter bedömandet av vad som är möjligt att yttra till dem och inte
försöker avgöra denna fråga i deras ställe. Ett vidsträckt skydd för yttran¬
den av olika innehåll överensstämmer därför med synen på den enskilde
som självständig och rationell.

Staten behandlar dessutom sina medborgare mer lika och med större
respekt, om den inte ingriper och bestraffar vissa för vad de säger men
inte andra. Ett exempel kan vara, att när en person uttrycker sina poli¬
tiska åsikter är dessa helt legitima, men när en annan person uttrycker
sina åsikter i samma frågor är dessa straffbara. Det är svårt att under
dessa förhållanden påstå att staten behandlar medborgarna lika. Hänsyn
till principen om likabehandling talar för att inte defintionsmässigt ute¬
sluta vissa yttranden från yttrandefrihetens skydd. Hänsyn till män¬
niskors integritet är ett argument för att begränsa möjligheterna att yttra
sig. Kriminaliseringen av förolämpande uttryck och de olika brotten mot
tystnadsplikt är de mest uppenbara exemplen på att allt som sägs inte kan
accepteras. Argumentet som sådant slår nu inte mot alla nedsättande eller
provocerande uttryck. Ett visst mått av provokation och ett visst
utrymme för yttranden i affekt måste finnas i en levande kommunikation.
Integriteten måste tåla en del samtidigt som man måste erkänna yttran¬
dens förmåga att skada, att de inte "bara är ord". Det synes mot den bak¬
grunden olämpligt att söka lägga denna avvägning redan i definitionen
av yttrandefriheten. Behovet av skydd för integriteten tillfredsställs nog
bättre om man kan ta hänsyn till konkreta sakomständigheter.

Sammanfattningsvis menar jag att regleringen av yttrandefriheten i RF
2:1 inte uppställer någon innehållslig begränsning redan i definitionen av
yttrandefrihet. Ordalydelsen stödjer denna mening. Förarbetena tar där¬
emot fasta på tryckfrihetsförordningens begreppsbildning och vill även i
RF se att vissa yttranden per defintion inte faller inom yttrandefrihets¬
begreppet. Systematiska hänsyn visar att RF:s yttrandefrihetsbegrepp
inte behöver vara lika snävt konstruerat som TF:s tryckfrihetsbegrepp
eftersom den senares särskilda ställning som exklusiv straff- och pro¬
cesslag inte föreligger. De övriga reglerna i RF 2 kap. stödjer också
enligt min mening en generös definition av yttrandefriheten, eftersom de
innehåller så detaljerade undantag. Ändamålssynpunkter talar också för
att inte prima facie begränsa yttrandefriheten med hänsyn till innehållet,
även om inte alla synpunkter har samma tyngd. I tysk rätt har vi sett hur
en åtskillnad mellan yttranden p.g.a. innehållet är förenat med teoretiska
svårigheter. I amerikansk rätt förekommer däremot inte någon rättsligt
relevant uppdelning av yttrandens innehåll. Däremot kan grundlags¬
skyddet variera p.g.a. innehållet. De svenska förarbetena uttrycker enligt
min mening en hållning som mot bakgrund av detta synes mindre väl
motiverad och som saknar stöd i lagtexten.
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7.3.4 Slutsatser om yttrandens form och innehåll
Av det ovan anförda framgår att RF:s skydd för yttrandefriheten inte bör
tolkas som begränsat till vare sig form eller innehåll per se. Detta stödjs
också av iakttagelsen att form och innehåll många gånger kan vara
oskiljaktiga.136 Den amerikanske rättsvetenskapsmannen Ely uttrycker
saken väl:

"But burning a draft card to express opposition to the draft is an undifferen-
tiated whole, 100 % action and 100 % expression." 137

Då kommunikation sker via symboler i en eller annan mening är budskap
och framförande alltid intimt sammankopplade. Man kan i det samman¬
hanget fråga sig om distinktionen mellan form och innehåll egentligen är
särskilt fruktbar. Bättre synes vara att vid varje yttrande vara medveten
om att en del av yttrandet kan utgöras av handling. Graden av handling
kan i sin tur vara bestämmande för vilket skydd yttrandet får. Ett sådant
synsätt är förhärskande i amerikansk rätt.138 Ett yttrande med stort inslag
av handling kan därför p.g.a. hänsyn till ordningen vara begränsat till ett
fåtal platser eller tider. Demonstrationen är en typisk sådan handling. Det
väsentliga är inte om ett visst yttrande har en form eller ett innehåll som
explicit skyddas av RF, utan i vilken utsträckning som innehållet och
handlingen kan omfattas av grundlagsskyddet.

Här är liknelsen om den fullsatta teatern där någon falskeligen ropar
"det brinner" instruktiv.139 Det som gör det rättfärdigat att ingripa mot
denne är inte innehållet i det som sägs, inte heller lögnen som sådan.14"
Formen för yttrandet har betydelse i den mån det påverkar möjligheterna
för omgivningen att uppfatta yttranden, men inte heller detta är avgö¬
rande. Det avgörande för yttrandets skydd är i stället situationen kombi¬
nerat med yttrandets effekter.

Vad har detta synsätt för följder för synen på yttrandens kvalité? Det
bör poängteras att RF alltså inte uppställer något kvalitetskrav på de upp¬
lysningar, tankar, åsikter och känslor som omfattas av yttrandefriheten.141
De får i princip vara hur oövertänkta, osammanhängande eller rent av

136 Se t.ex. Nelson, Rätt och ära s. 404 f.
137 Ely, Flag Desecration, 88 Harv.L.R. s. 1495 (1975).
138 Se avsnitt 4.2.
139 Se avsnitt 4.4.2, särskilt not 124.
140 Se även Axberger, Dikt och annan fiktion, i Festskrift till H Thornstedt s. 68, där han
säger att det inte finns skäl att behandla fiktiva utsagor sämre än andra a priori.
141 Se t.ex. SOU 1983:70 s. 82 och Petrén/Ragnemalm, s. 46. Kvalitetskrav kan däremot
framgå av begränsande lagstiftning, t.ex. brottet hets mot folkgrupp, BrB 16:8, om dessa
samtidigt uppfyller kraven för sådana föreskrifter som de utformats i RF 2:12-14.
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motbjudande de vill. Även de förvirrade, de mindre begåvade och de rent
illvilliga kan begagna sig av yttrandefriheten. Det vore, enligt min
mening, olyckligt om yttranden av visst innehåll utestängdes från grund¬
lagens giltighetsområde på grund av att de inte var tillräckligt värdefulla
för samhället i övrigt. 1 tysk och amerikansk rätt har man ett liknande
synsätt.142 Vad som är sant, dumt eller illvilligt kan man tvista om och det
är därför en sak som avslöjar sig bäst i det öppna.143

Låt mig avsluta med ett exempel och samtidigt söka förtydliga mig.
Man kan tänka sig att yttranden som utgör hot mot någon, t.ex. "jag skall
slå ihjäl dig" inte har med yttrandefriheten att göra och att ett sådant utta¬
lande per definition inte faller under RF 2:1. Detta synes vara förarbet¬
enas synsätt. Yttrandet "jag tycker illa om dig" skulle enligt samma syn¬
sätt omfattas av yttrandefrihetens definition. Studerar man dessa yttran¬
den närmare är det svårt att inte reflektera något ytterligare. Det är inte
säkert att det första yttrandet verkligen utgör ett hot, det kan vara ett
skämt, en kamratjargon, ett uttryck för allmän ogillande eller ett seriöst
menat hot. Den straffrättsliga bedömning, som utmynnar i svaret på
denna fråga, måste enligt förarbetenas synsätt göras innan man kan veta
om yttrandet omfattas av yttrandefriheten. Bara det, som inte är hot, kan
omfattas av yttrandefriheten. Den straffrättsliga bedömningen blir såle¬
des styrande för den konstitutionella, en ordning som verkar omvänd.

Utgångspunkten för det synsätt, som här förespråkas, är att alla yttran¬
den omfattas av yttrandefriheten, således såväl det första som det andra
ovan. Vissa yttranden har dock inte skydd av yttrandefriheten enligt de
regler om begränsningar i den samma som RF innehåller. Bedömningen
huruvida det är rimligt att straffa någon för yttrandet "jag skall döda dig"
bör börja med frågan om denna begränsning är godtagbar, nödvändig
osv. När man funnit (som man säkert gör) att seriösa hot om att döda
någon inte är skyddade av yttrandefriheten i RF följer den straffrättsliga
bedömningen av huruvida brott har begåtts. Rättsordningens struktur
följs vid ett sådant tillvägagångssätt. I de fall man konstaterar att yttran¬
det fällts, och uppfattats, som ett uttryck för ogillande snarare än som ett
riktigt hot följer konstitutionellt att yttrandet har skydd av RF och att den
tilltalade inte kan fällas. En straffrättslig bedömning torde, såsom olaga
hot är utformat, leda till samma resultat.144

142 Se avsnitt 3.2.2 särskilt not 10 och 4.5.2 och 4.6.2.
143 Se även JO 1995/96 s. 447 där JO (s. 451) uttalar: "Yttrandefriheten är [...] inte begrän¬
sad till uppgifter som myndigheten anser vara korrekta."
144 Se Jareborg, Brotten I s. 275. Av detta kan man också se att en konstitutionell bedöm¬
ning inte alltid är nödvändig för att komma till konstitutionellt riktiga resultat.
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7.4 Mötesfrihet

7.4.1 Inledning
Mötesfriheten är i RF definierad som "frihet att anordna och bevista sam¬

mankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller
för framförande av konstnärligt verk". Man har valt att exemplifiera den
typ av sammankomster som skyddas i stället för att söka definiera
begreppet "möte" på ett entydigt sätt.145 Den grundläggande princip som
framhålls i förarbetena är att mötesfriheten måste korrespondera mot ytt¬
rande- och informationsfriheterna.146 Tveksamma fall torde vara att

bedöma utifrån detta. Uttrycks tankar, åsikter eller känslor under sam¬
mankomsten skall den anses ha RF:s skydd.

Såväl allmänna som enskilda möten, skyddas av mötesfriheten.147 Ett
möte är enskilt om det inte pågår i det offentliga eller är sådant att all¬
mänheten inte äger tillträde.145 Betydande likheter finns således med hur
man i tysk rätt definierar offentliga sammankomster.146 1 Tyskland har
man vidare betonat mötesfrihetens funktion som skydd för människors
behov av social samvaro på egna villkor. Den tyska erfarenheten säger att
det första den totalitära staten gör är att skilja människorna från varandra
och skapa misstänksamhet och rädsla.150 En vidsträckt mötesfrihet skall
omöjliggöra en sådan utveckling.

Jag tänker i detta avsnitt behandla vad som egentligen omfattas av
grundlagens mötesfrihet. Den första frågan är: finns det gränser för anta¬
let deltagare för att ett skeende skall kunna betecknas som ett möte?
Mötesfriheten avser stadiet före mötet och närvaro vid detsamma, det vill
säga att "anordna" och "bevista" möten. Vad som avses med att
"anordna" är osäkert. Inget tydligt uttalande om detta står att finna i för¬
arbetena. Det bör ingå moment som att kunna kalla till möte, organisera
ett möte osv. Om "anordna" sträcker sig långt bak i tiden eller endast en
kortare tid är oklart. Ett skydd för att anordna något kan inte gärna bara
vara avgränsat till just mötestillfället, varför ett visst skydd före mötet
måste anses impliceras. Därefter skall undersökas vad skyddet under

145
Prop. 1975/76:209, s. 111.

l46Prop. 1975/76:209, s. 110 f. Se även t.ex. Strömberg, Speciell förvaltningsrätt s. 31 som
framhåller att mötes- och demonstrationsfriheten är specialfall av yttrande- och informa¬
tionsfriheten.
147 SOU 1975:75 s. 130, prop. 1975/76:209 s. 143.
148 Petrén/Ragnemalm s. 45
149 Se avsnitt 3.6.3.
150 Se avsnitt 3.4.1.
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själva mötet betyder. Till sist skall de innehållsliga komponenterna i
mötesfriheten undersökas.

7.4.2 Krav på ett lägsta antal deltagare?
Frågan om hur många närvarande som krävs för att något skall kunna
kallas för en sammankomst besvaras inte i RF. I amerikansk rätt uppställs
inga särskilda krav på antalet deltagare eller deras syften. Detta har att
göra med det sätt på vilket man sammanflätat mötes- och demonstra¬
tionsfriheten med yttrandefriheten i freedom of expression}5X Det finns
därför inget behov av att dra skarpa gränser. En person kan lika väl som
flera utöva sin uttrycksfrihet. Antalet har i amerikansk rätt ingen själv¬
ständig betydelse. I tysk rätt definieras möte i Art. 8:s mening vanligen
som en samling människor med ett gemensamt syfte och en inre relation.
Bara då utgör en folksamling också en sammankomst. I tysk rätt är
meningarna delade avseende antalet personer som kan utgöra ett möte.
Tre personer är en vanlig undre gräns, men en gräns på två personer har
också starkt stöd i doktrinen.152

RF 2:1 :s ordalydelse antyder enligt min mening att det absoluta mini¬
mum som kan delta i ett möte är två personer. Två personer kan lika väl
mötas eller komma samman som tre eller fler. Förarbetena är tysta på
denna punkt. I doktrinen har Holmberg/Stjernqvist uttalat att det minsta
antal som kan delta i av RF skyddat möte är tre personer.153 Nergelius
intar samma ståndpunkt.154 En del praxis från närliggande rättsområden,
som straff- och politirätt, kan ge ytterligare vägledning. Inom straffrätten
har den undre gränsen för antalet deltagare i en "folksamling" sagts ligga
på tio personer,155 Svea hovrätt har dessutom i RH 1981:197 funnit att
två eller tre personer språkligt sett är att anse som "samling" i BrB 16:5:s
mening. Med en "allmän sammankomst" har JO avsett sammankomster
som omfattas av ett deltagarantal om åtminstone fem personer.156

Allmänheten har nu inte tillträde till alla möten. Detta är ett skäl för att

begreppet "sammankomst" i RF:s definition av mötesfriheten omfattar
även ett färre antal personer än sådana "allmänna sammankomster"
varom ordningslagstiftningen talar. JO har uttalat att sammankomster
förutsätter att flera personer deltar. Förekommer särskilda arrangemang

151 Se avsnitt 2.3.2.
152 Se avsnitt 3.4.4 och 3.4.5.
153 Holmberg/Stjernqvist, s. 73.
154 Nergelius s. 550 not 28.
155 Jareborg, Brotten III s. 124.
156 JO 1975 s. 92
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kan det räcka med färre deltagare än vid spontana folksamlingar.157 JO:s
distinktion är intressant. Om ett möte, t.ex. ett föredrag, planerats och
utannonserats bör den omständigheten att endast en åhörare dyker upp
inte medföra att mötet inte anses omfattas av mötesfriheten. Detta synes
mig vara ett rimligt synsätt. I den meningen kan man kanske t.o.m. tala
om enmansmöten. nämligen möten där ingen ännu dykt upp!

Samhällsfunktionella synpunkter talar i princip för att två personers
möte är lika skyddsvärt som tre eller fyras. Två personer kan diskutera
och debattera, upplysa och uttrycka sin tankar lika väl som flera. Här
finns möjligheter att upptäcka sanningar, utbyta ståndpunkter och lära sig
tolerera andra åsikter. Några invändningar baserade på effektivitets¬
hänsyn, ordningsaspekter eller annat är svåra att anföra. Skillnaden mellan
att acceptera två eller tre närvarande som lägsta gräns för sammankomst
kan inte vara särskilt stor från dessa synvinklar. En annan sak är de
bevissvårigheter som kan uppstå för att avgöra om ett möte verkligen
föreligger.

Inbjuder inte ett sådant synsätt till missbruk av mötesfriheten och till
ineffektivt polisarbete? Kan inte personer som sysslar med kriminella
handlingar, t.ex. förberedelse för brott, åberopa grundlagsskyddad
mötesfrihet? Problemet kan lösas genom en bevisbörderegel. Om en
sammankomst framstår som anordnad eller annars i förväg planerad, ligger
bevisbördan på polisen, att visa att det inte var ett möte i grundlagens
mening. Är mötet slumpartat eller helt enskilt, ligger det i stället på del¬
tagarna att göra troligt att de faktiskt hållit ett möte. Detta kan nog ske i
de flesta fall, t.ex. med hjälp av protokoll eller andra möteshandlingar.
Denna lösning förutsätter dock att mötesfriheten till sitt innehåll inte
omfattar kriminella handlingar som t.ex. planering av brott. Till denna
fråga återkommer jag nedan.

De individcentrerade argumenten stödjer en tolkning av mötesfriheten
som innefattande också mötet mellan två personer. Den enskildes möjlig¬
heter att tillgodogöra sig argument, självständigt bedöma dessa, att få
utlopp för känslor m.m. är inte mindre i situationer där endast två möts
än vad fallet är om tre eller fler är närvarande. Det är vidare praktiskt sett
inte orimligt att tänka sig möten med endast två närvarande, t.ex. en hög¬
läsningskväll eller ett politiskt möte, där endast en åhörare dyker upp.

Sammantaget menar jag att när det gäller antalet mötesdeltagare som
krävs för grundlagsskydd finns goda skäl att tolka RF 2:1 extensivt.
Möten fyller inte bara ett skyddsvärt politiskt syfte utan också ett mera
allmängiltigt socialt. Det faktum att mötesfriheten inte bara gäller offent¬
liga utan även enskilda sammankomster är också ett skäl för att omfatta

157 JO 1981/82 s. 91.
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mötet mellan två personer. Även det förhållandet att mötesfriheten bör
korrespondera mot yttrande- och informationsfriheterna utgör ett skäl för
att hävda att den omfattar också möten av endast två personer. Yttrande¬
friheten är nämligen inte kopplad till antalet åhörare. De komparativa
synpunkterna stödjer en sådan generös gränsdragning. Några tyngre
vägande skäl mot denna tolkning kan enligt min mening inte anföras.
Ordning och säkerhet hotas t.ex. inte mer av att två personers möte skyd¬
das än när detta gäller tre personer. Effektivitet och integritetsskäl har
inte heller avgörande betydelse. Behovet av ett fritt utbyte av åsikter är
vidare inte mindre mellan två personer än det är i större grupper.

7.4.3 Skyddet för enskilda möten
Det påpekas i förarbetena att det förhållandet att mötesfriheten omfattar
enskilda möten inte påverkar det allmännas möjligheter att genomföra
husrannsakan och liknande i sådana fall. Dessa ingrepp begränsas endast
genom skyddet för enskildas hemfrid och kroppsliga integritet i RF 2:6.I5X
Förarbetena bör väl förstås som att RF 2:6 i sådana fall är lex specialis i
förhållande till mötesfriheten och därför ensamt tillämplig, när det gäller
just enskilda möten. JK påpekade under remissomgången att strävan att
definiera rättigheterna så att en och samma lagstiftning endast träffade en
rättighet var konstlad. JK ansåg att motivuttalanden om att något inte
skall anses beröra en viss rättighet inte undvek svårigheterna med detta
synsätt.159 JK:s kritik bemöttes med i huvudsak praktiska invändningar
och förslaget ändrades inte.160

Kärnfrågan är om polisen kan vara konstitutionellt förhindrad att t.ex.
genomsöka en lägenhet p.g.a. att det pågår ett möte där? Eller är detta
förhållande irrelevant för polisens befogenheter? Förarbetenas lösning
synes praktiskt sett rimlig. Den har uppenbara fördelar för ordningsmak¬
tens effektivitet. Däremot är det svårt att dra förarbetenas slutsats av RF:s

ordalydelse. Där görs ingen skillnad mellan enskilda och allmänna
möten. Möten i hem eller hyrda lokaler medför sällan faror för allmän
ordning och säkerhet vid sammankomsten och utgör inte hinder för trafi¬
ken. Ingrepp kan därför sällan stödjas på RF 2:14. Systematiska hänsyn
förtydligar den konflikt som förarbetena försöker lösa. Begränsnings¬
grunderna i RF 2:14 gör inte undantag för enskilda möten, där det kan
finnas anledning att ingripa av andra skäl (t.ex. brottsmisstanke) än

158 SOU 1975:75 s. 193, prop. 1975/76:209 s. 143.
159 Se prop. 1975/76:209 s. 221 f. för JK:s remisskritik av uppläggningen av rättighets-
skyddet.
160 Se prop. 1975/76:209 s. 104 f.

382



sammankomstens effekter på omvärlden. Man kan vidare notera att
Europakonventionen inte heller har någon uppdelning av skyddet mellan
enskilda och allmänna sammankomster. Enskilda möten skyddas i
Art. 11 mot ingrepp oavsett om även andra artiklar kan aktualiseras, t.ex.
Art. 8:s skydd för privatlivet.161

För att inte en grundlagsändring skall vara nödvändig måste enskilda
möten undantas på något sätt. Förarbetenas kategoriska hänvisning till
skyddet i RF 2:6 synes som sagt vara praktiskt betingad, men inte särskilt
väl motiverad. Det sägs bara att ett ingrepp mot ett enskilt möte får ses
som ett ingrepp mot de enskilda individernas hemfrid och inte mot
mötesfriheten.162 Argumentet baseras på det konslade synsätt som JK
kritiserade under förarbetena, nämligen att ett förfarande endast skall få
beröra en rättighet.163 Varför mötesfriheten inte aktualiseras besvaras
egentligen inte. Husrannsakan får endast ske vid misstanke om brott av
viss grövre natur (RB 28:1) eller vid brottsutredning (RB 28:2-3). Det
borde inte vara omöjligt att bland begränsningsgrunderna i RF 2:14
medta dessa skäl till inskränkningar i mötesfriheten. I dagens läge är
man, som jag ser det, beroende av ett mindre övertygande motivuttalande
för konstitutionellt stöd vid husrannsakan mot lokaler där möten pågår.
Förhållandet mellan mötesfriheten och skyddet för den personliga integ¬
riteten i RF 2:6 borde, enligt min mening, ses över för att komma till rätta
med detta.

7.4.4 Mötets innehåll och frågan om nöjestillställningars skydd
Inledningsvis konstaterades att man inte sökt entydigt definiera ett
"möte" i grundlagens mening, utan i stället valt att exemplifiera vad ett
skyddat möte kan innehålla. Det första exemplet är "upplysning och
meningsyttring". Här framgår ganska klart redan av ordalydelsen att det
handlar om möten där sakpåståenden och åsikter framförs. Undervis¬
ningssituationer, föredrag, debatter och diskussioner faller således inom
grundlagsskyddet.164 Däremot är det svårt att utläsa något direkt ur
"annat liknande syfte". Med detta avses enligt förarbetena gudstjänster
och andra sammankomster för religionsutövning.163 Det ligger nära till
hands att likställa religiösa upplevelser med uttryck för känslor. Det
synes i vart fall vara främmande att kategorisera religiösa handlingar

161 Harris/O' Boyle/Warbrick s. 418.
162 SOU 1975:75 s. 193.
163 Prop. 1975/76:209 s. 222.
164

Holmberg/Stjernqvist, s. 73, Petrén/Ragnemalm, s. 45.
165 Prop. 1975/76:209, s. 111.
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som enbart kommunicerande av åsikter och det synes inte naturligt att
tala om religiösa utsagor som fakta. En sådan tolkning tyder på att
mötesfriheten inte bara omfattar "samhällsnyttiga" möten, utan även
andra som mer tar sikte på de närvarandes utbyte av sammankomsten.

Med "konstnärligt verk" avses enligt motiven teater- och biografföre¬
ställningar, konserter och poesiaftnar m.m. Det är uttrycksformer som
inte kan uppfattas som direkta medel för opinionsbildning. Att något i
stadgandets mening är "konstnärligt" har inte en kvalitativ innebörd utan
tar snarare sikte på formen för yttrandena.166 Detta medför att även fram¬
föranden av musik, fdm eller teater vars konstnärliga värde kan diskute¬
ras omfattas av grundlagsskyddet. Skälen till denna konstruktion var de
gränsdragningsproblem som annars skulle uppstå.167 Även det förhållan¬
det att, som USA:s Supreme Court uttryckt det, "one mans vulgarity is
anothers lyric" bör ha haft betydelse.168 Grundlagsskydd föreligger
enligt motiven däremot inte i de fall då det enligt "vanligt språkbruk"
framstår som helt främmande att överhuvudtaget tala om framförande av
konstnärligt verk.169 Då det inte går att fastställa en enhetlig riktlinje för
vad som kan anses vara konstnärligt innebär detta enligt min mening att
försiktighet måste iakttas vid fastställandet av det som enligt "vanligt
språkbruk" inte kan anses som konstnärligt.170

Mot bakgrund av denna genomgång kan den tidigare ställda frågan om
mötesfriheten omfattar kriminella förfaranden besvaras.171 Svaret torde
vara beroende av vilka brottsliga handlingar det rör sig om. Att begå
vissa brott, t.ex. nyttja nakotika, skyddas inte av mötesfriheten eftersom
det inte handlar om att upplysa någon om något eller att hävda en åsikt
eller ens att på ett begripligt sätt ge uttryck för en känsla. När det gäller
att planera ett brott är det inte lika säkert att detta faller utanför mötes¬
friheten. Vid ett sådant möte kommuniceras med all säkerhet sakupplys¬
ningar. Yttrandefriheten kan begränsas för att förebygga brott och för att
trygga ordning och säkerhet (RF 2:13). För mötesfriheten gäller inga
sådana begränsningsgrunder (RF 2:14). Enligt förarbetenas synsätt skall
yttranden som framförs vid möten bedömas efter yttrandefrihetsregle¬
ringen i RF 2:13, något som inte kan sägas framgå särskilt tydligt av

166
Prop. 1975/76:209, s. 143.

167
Prop. 1975/76:209, s. 111.

168 Se avsnitt 4.5.2. angående Harlans yttrande i Cohen v. California.
169 Prop. 1975/76:209, s. 143.
17(1 Låt oss ta exemplet med konstnären som uppträder som hund och biter förbipasserande
åskådare. Dennes utställning bör nog omfattas av mötesfrihetens skydd, men inte handlan¬
det att bita åskådare - där går en gräns som kan motiveras tämligen enkelt med utgångs¬
punkt i RF 2:12-14.
171 Se ovan s. 307.
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ordalydelsen i RF 2:13-14.172 Godtas detta är slutsatsen att mötesfriheten
i sig inte tycks utgöra hinder för ingrepp mot möten vars innehåll omfattar
yttranden som i sin tur omfattas av begränsningsgrunderna RF 2:13.
Ingrepp mot planering av brott kan då införas under antingen förebyg¬
gande av brott eller hänsyn till ordning och säkerhet.172 En annan sak är
att ett ingrepp i en sådan situation kan medföra att mötet de facto upp¬
löses, eftersom deltagarna omhändertas.174

När det gäller nöjesföreställningarnas konstitutionella ställning, kom
propositionen att avvika från utredningens förslag. Utredningen ansåg att
rena nöjestillställningar, dvs. sammankomster utan inslag av opinions¬
bildning, föll utanför mötesfriheten.172 Föredraganden avvisade detta
synsätt med hänvisning till remissinstansernas kritik. Kritiken pekade på
att det kunde uppstå svåra gränsdragningsproblem mellan vad som var
att uppfatta som seriösa sammankomster och sådana av ren nöjeskarak¬
tär.176 Föredraganden påpekade avslutningsvis att mötesfriheten, p.g.a.
dess principiella anknytningen till yttrande- och informationsfriheterna,
inte omfattade t.ex. idrottstävlingar.'77 Såvitt jag kan förstå måste denna
slutsats baseras på ett antagande om att yttranden kring idrottsevenemang
aldrig kan ge uttryck för de tankar, åsikter eller känslor som yttrandefri¬
heten skyddar.

Sammankomster med ren nöjeskaraktär omfattas alltså, enligt förarbe¬
tena, av mötesfriheten så länge som de behåller sin anknytning till syf¬
tena med yttrande- och informationsfriheterna.I7S Dessa syften är att
meddela upplysningar, uttrycka åsikter, tankar och känslor samt att
inhämta och mottaga upplysningar och ta del av andras yttranden. Möten
som, utan att vara opinionsbildande, innehåller moment av dessa kriterier
faller under mötesfriheten. 1 det sammanhanget kan det vara av vikt att
påminna om att konstnärliga verk normalt är till för nöjes skull, trots att
tankar eller känslor kommer till uttryck. En estetisk upplevelse är sanno¬
likt att beteckna som ett "nöje", oavsett om den framkallar reflektion

172 Se t.ex. SOU 1975:75 s. 192, prop. 1975/76:209 s. 105 och 112 samt JK:s kritiska ytt¬
rande a.prop. s. 223. Se även avsnitt 9.1.2.
173 Se vidare avsnitt 9.2.2 och 9.2.4.
174 Problemet behandlades i SOU 1975:75 s. 191 f. och slutsatsen var att eftersom sådana

ingrepp inte skedde enbart p.g.a. att man deltog i ett möte var de inte ingrepp i mötesfri¬
heten. Dock framhölls att ingripandena borde göras försiktigt att de negativa effekterna
blev så begränsade som möjligt.
175 SOU 1975:75, s. 130 och 193 jämfört med prop. 1975/76:209 s. 111.
176

Prop. 1975/76:209, s. 232.
177

Prop. 1975/76:209 s. 144.
178Prop. 1975/76:209, s. llOf.
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eller ej. Även de religiösa mötenas skydd synes mer ta sikte på de närva¬
randes upplevelse än på samhällsnyttan av sammankomsten.

I doktrinen återger Holmberg/Stjernqvist i stort föredragandens upp¬
fattning.179 Petrén/Ragnemalm framhåller att mötesfriheten inte innefat¬
tar rena nöjestillställningar och tillägger att idrottsevenemang, danstill¬
ställningar och trolleriföreställningar inte heller omfattas av skyddet.180
De utvidgar således det område som inte skulle omfattas av mötesfri¬
heten ytterligare jämfört med förarbetena. Deras uppfattning att rena nöjes¬
tillställningar inte omfattas av mötesfriheten synes för övrigt sakna stöd i
förarbetena. Uppfattningen i förarbetena och hos grundlagskommenta¬
torerna tycks dock utgå från att det finns sammankomster där inte tankar,
åsikter eller känslor uttrycks. Dessa sammankomster omfattas följakt¬
ligen inte av mötesfriheten.

Hovrätten för Västra Sverige var en av de instanser som under
remissomgången yttrade kritik mot det då föreliggande förslaget. Den
framhöll bl.a. att "politisk teater", "progressiv musik", revyer och kabaréer
kan innehålla seriösa inslag samt att sportevenemang angripits just för att
de ansetts innefatta uttryck för politiska ställningstaganden.181 Hov¬
rättens yttrande visar på det svåra i att göra skillnad mellan nöjen och
annat, mera skyddsvärt. Vad är t.ex. den egentliga skillnaden mellan en
kabaré och en trolleriföreställning? I båda fallen kan uttryck för känslor,
tankar och åsikter förekomma. Om så sker är en annan sak. Erfarenheten
av samhällskritiska kabaréer verkar ha varit avgörande för att dessa
inrymts under de skyddsvärda mötena. Den faktiska möjligheten att säga
något med anknytning till yttrandefrihetens syften tycks däremot inte ha
varit avgörande.

I amerikansk rätt finns i princip inga innehållsliga krav för att ett möte
skall kunna omfattas av First Amendment. En annan sak är att visst inne¬
håll har sämre skydd än annat. 1 den meningen är de politiska eller infor¬
merande mötena de bäst skyddade. Som ovan framgått ställer inte konsti¬
tutionen som sådan något kvalitetskrav på det framförda. Även konst,
teater och film omfattas av First Amendment.182 Art. 5 i GG skyddar
enbart åsikter och fakta som hör samman med åsikter, varför mötesfri¬
heten i Art. 8 inte gäller innehåll som bara är rena fakta. I tysk rätt finns
vidare ett krav på att mötet skall röra angelägenheter av allmänt intresse
och inte enbart avse privatsaker. Vidare undantas underhållning från
Art. 8:s skyddsområde. Den ses som konsumtion och inte kommunika-

l7'' Holmberg/Stjernqvist, s. 73 f.
1X0 Petrén/Ragnemalm, s. 45.
181

Prop. 1975/76:209, s. 232.
1X2 Se avsnitt 4.2 och 4.3.
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tion. En öppning mot underhållning som har opinionsbildande syfte finns
dock. Där kan mötesfriheten gälla trots allt.183 Europakonventionens
Art. 11 innehåller inte någon definitionsmässig skillnad mellan möten av
den ena eller andra karaktären. En annan sak är att vissa typer av möten
oftare träffas av begränsningsgrunderna i Art. 11(2), där hänsyn kan tas
till allmän ordning, moral och andra enskildas rättigheter.

När vi i svensk rätt faktiskt skyddar underhållning som är kopplad till
yttrandefriheten, kan vi då utesluta underhållning som endast uttrycker
vissa känslor? Har det betydelse vilka typer av känslor som uttrycks för
avgörandet om grundlagsskydd föreligger eller ej? För de som närvarar
vid ett möte eller en tillställning, tycks t.ex. religiösa känslor och känslor
för ett idrottslag kunna vara till förväxling lika. Med utgångpunkt från de
närvarandes upplevelse kan man därför knappast hitta något kriterium att
särskilja de rena nöjestillställningarna från andra mer seriösa samman¬
komster. Att konstnärliga verk omfattas av mötesfriheten talar dessutom
emot särbehandlingen av nöjestillställningarna. Att bevista framförandet
av ett konstnärligt verk är som nämnts ovan närmast att beteckna som ett
nöje. Vidare kan deltagandet i idrottsevenemang uttrycka känslor (glädje,
ilska) eller t.o.m. åsikter (t.ex. visa solidaritet med idrottsmän i andra
delar av världen, visa nationalism, kritisera en viss regim). Godtar man
att det förhåller sig på detta sätt, bör också dessa företeelser inordnas
under mötesfrihetens skydd. Eftersom konserter av olika slag skyddas
framstår det vidare som inkonsekvent att inte skydda danstillställningar.
Skyddet för framförandet av musik bör inte vara avhängit att denna spelas
"live".

Av ändamålsskälen är det de indivicentrerade som starkast talar för att

även rena nöjestillställningar utan direkt anknytning till yttrande- eller
informationsfriheten bör skyddas av mötesfriheten. Den enskildes välbe¬
finnande, hans eller hennes möjligheter att förverkliga sig själv och att
delta i samhällslivet antyder betydelsen av att inte utesluta nöjestillställ¬
ningar från mötesfrihetens skydd. Då denna subjektiva sida dessutom är
intimt förknippad med mötesfrihetens samhälleliga funktioner förstärks
argumentet ytterligare. Av samhällsfunktionella synpunkter talar effekti¬
vitetsskäl för att denna gränsdragning överges eftersom den är svår att
tillämpa i praktiken och lätt att kringgå. Hänsyn till ordning och säkerhet
talar kanske mot en sådan tolkning av mötesfriheten. Det kan bli svårare
för polisen att ingripa vid idrotts- eller dansevenemang om dessa inord¬
nas under RF:s skydd av mötesfriheten. Eftersom RF 2:14 innehåller en

hänvisning till just ordning och säkerhet vid sammankomsten som

1X1 Se avsnitt 3.2.2, 3.4.5 och 3.4.6.
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begränsningsgrund för mötesfriheten, anser jag att den synpunkten inte
har avgörande vikt.184

Enligt min mening talar alltså övervägande skäl för att överge den i
förarbetena och viss doktrin framförda uppfattningen att mötesfrihetens
skyddsområde, "upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte
eller konstnärligt verk", inte omfattar s.k. "rena nöjestillställningar".
Ordalydelsen innefattar ingen begränsning till om åhörare eller åskådare
roas under mötet. Svårigheterna att avgöra vad som är en "ren" nöjestill¬
ställning antyder också att denna uppdelning inte är särskilt lyckad.
Mötesfrihetens betydelse för den enskilde och dennes möjligheter, att
dels delta i samhällslivet och dels utforma sitt liv och sina sociala kon¬
takter på egen hand, talar också för att innefatta nöjestillställningar under
grundlagsskyddet. Även jämförelsen med konstnärliga verk, som väl får
uppfattas som i vart fall potentiellt underhållande, och religiösa tillställ¬
ningar, där uttryck för känslor skyddas, pekar i denna riktning.185 Mötes¬
frihetens starka koppling till yttrandefriheten, vilken skyddar yttranden
vare sig de är allvarliga eller roande, talar ävenledes för att inkludera
nöjestillställningar i skyddet för mötesfriheten.

7.4.5 Skyddet före, under och efter mötet
Av RF 2:1 framgår att "anordnandet" och "bevistandet" av möten omfat¬
tas av mötesfriheten. När det gäller skyddet under mötet tycks detta täm-

1X4 Se JO 1994/95 s. 126 av vilket det framgår att skillnaden mellan allmänna samman¬
komster och offentliga tillställningars skydd inte är särskilt tydlig i praktiken. Även med
den tolkning av RF 2:14 som här förfäktas, se avsnitt 9.4.2 enligt vilken detta stadgandes
"ordning" skall läsas som "svårare oordning" innebär detta inte någon större förändring
mot dagens läge. I praktiken torde ingrepp mot dans- eller idrottstillställningar endast
komma till stånd, när dessa urartat så pass att "svårare oordning" faktiskt föreligger.
IsxResultatet av en sådan omtolkning innebär att en rad av de s.k. "offentliga tillställ¬
ningar" i stället skulle betraktas som "allmänna sammankomster" skyddade av RF:s mötes¬
frihet. Främst har detta betydelse för polisens befogenheter att ingripa med tvång, t.ex.
genom upplösning. I praktiken torde dock polisen redan i dag inte upplösa idrottsevene¬
mang eller stänga danstillställningar med mindre än att svårare oordning är för handen. En
anknytning till reglerna för allmänna sammankomster torde därför inte innebära någon
större försämring av polisens möjligheter att i dessa sammanhang fylla sin ordningsupp¬
rätthållande funktion. Man kan i det sammanhanget peka på konflikten om de s.k. "rave"
festerna i Stockholm under 1996. Se domar från Stockholm länsrätt målnr Ö 4421-96

(1996-04-04), Ö 7177-96 (1996-05-15) och från kammarrätten i Stockholm, målnr 3299-
1996 (1996-05-06) och 3884-1996 (1996-05-24). Arrangörerna av dessa danstillställ¬
ningar hävdade att krav på tillstånd m.m. inte gällde dem eftersom de skyddades av mötes¬
friheten. Länsrätten avvisade detta argument med att reglerna om tillståndsplikt vid
danstillställningar i så fall inte kunde tillämpas. Man undvek på detta sätt den konstitutio¬
nella frågan, om danstillställningar föll inom mötesfriheten eller ej.
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ligen okomplicerat. Den som är närvarande vid ett möte har grundlagens
skydd. Det räcker alltså med att befinna sig på ett möte för att ha skydd. I
den första versionen av mötesfriheten beskrevs denna som en "frihet att

anordna och delta i möten". Utredningen beskrev friheten i stället som en
frihet att anordna och närvara vid möten m.m. I propositionen framfördes
anordna och bevista utan att någon saklig ändring i denna del synes ha
avsetts.186

När det gäller skyddet före mötet innefattar detta två frågeställnigar.
Den första avser vad, som skall omfattas av skyddet för anordnande av
möten. Den andra avser frågan, om mötesfriheten skyddar res- eller färd¬
vägen till ett möte eller om denna endast omfattas av skyddet för rörelse¬
friheten i RF 2:8. Den synpunkt, som för den första frågan framstår som

väsentligast, är tidsaspekten. Vid en demonstration behövs ofta någon
som på plats organiserar, hur man skall sitta, stå eller i vilken ordning
man skall tala. Dessutom krävs ofta någon som före mötet planerat detta,
ordnat lokal, sökt tillstånd och spritt information. Att anordna ett möte är
således något, som kan ha ett tämligen utsträckt förlopp rent tidsmässigt
och innefatta flera åtgärder och insatser av olika personer. Hur många av
dessa förberedande handlingar skall då anses omfattas av RF:s skydd? Är
det rimligt att utsträcka grundlagens skydd till att omfatta hela denna tid,
en period som kan omfatta flera dygn, ja t.o.m. veckor? 1 tysk rätt är det
klarlagt att mötesfriheten även omfattar skeenden före och efter själva
mötet. Både förberedelser och resor omfattas av GG Art. 8.187 I USA

synes denna fråga inte vara behandlad närmare, kanske p.g.a. den långt¬
gående tolkning a\ freedom of expression som där är vedertagen.

Ordalydelsen i RF 2:1 antyder att det inte gärna kan bli fråga om
skydd för handlingar som är alltför artfrämmande eller som har alltför
liten anknytning till sammankomsten för att enligt vardagsspråk kunna
kopplas till denna. Att ta en simtur kan knappast i sig anses som om man
anordnar ett möte, inte heller att resa någonstans osv. Det centrala för att
handlingar skall kunna anses som "anordnande" av ett möte synes vara
att de skall anknytning till mötet. Att diskutera mötet kan t.ex. vara att
anordna detsamma, oavsett om det sker under en simtur eller i en konfe¬
renslokal. Förarbetena har inget att säga på den här punkten. Systema¬
tiska hänsyn ger vid handen att åtskilliga av de aktiviteter som kan
komma i fråga i de tidiga förstadierna till ett möte skyddas av andra rättig¬
heter, rörelsefriheten, tryckfriheten m.fl. Det torde alltså knappast vara
nödvändigt för medborgarnas effektiva utnyttjande av mötesfriheten att
utsträcka denna till att gälla lång tid i förväg.

186
Prop. 1975/76:209, s. 110 jfr med 111.

187 Se avsnitt 3.4.3.
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Samhällsfunktionella synpunkter som hänsyn till sökandet efter san¬
ning och demokratins funktion talar för att mötesfriheten omfattar en

tidsrymd som gör det realistiskt att ordna och resa till möten. En längre
gående tolkning kan inte finna stöd i dessa argument. Hänsyn till effekti¬
vitet och ordning talar emot ett alltför utsträckt skydd. Hur skall man
t.ex. i praktiken hantera ett skydd som sträcker sig flera dygn före ett
påstått möte? Individcentrerade argument som möjligheterna till känslo¬
mässigt utlopp och respekt för den enskilde och dennes självbestäm¬
mande talar inte heller för att mötesfriheten bör omfatta en odefinierbar

tidrymd före själva mötet.
Vad gäller då för mer närliggande aktiviteter? Kan dessa falla in under

"anordna" och hur nära måste de i så fall vara? Möten måste kunna för¬
beredas och man måste kunna färdas till dem. Av dessa ändamålssyn¬
punkter följer att "anordna" bör avse den tid, då ett särskilt behov av
skydd för mötets genomförande kan behövas. Längre tillbaka liggande
tidpunkter skyddas av andra rättigheter, t.ex. rörelsefriheten i RF 2:8. Det
måste handla om en ganska närliggande tidpunkt. Under en viss kortare
period före själva mötet kan det vara rimligt att ge de åtgärder som
behövs för mötets genomförande det bättre skydd som mötesfriheten
garanterar jämfört med skyddet för t.ex. rörelsefriheten. En rimlig
avgränsning kunde här vara tjugofyra timmar före mötet. Åtgärder för att
arrangera och organisera ett möte under denna period, t.ex. spridandet av
information, planerandet av gångvägar etc., bör kunna omfattas av
mötesfriheten.

Detta skydd skulle kunna se ut på följande vis. En grupp, som vill ha
ett möte, affischerar dagarna före om detta. Affischerna sätts upp på alle¬
handa platser som inte avsatts för detta ändamål, t.ex. bussar, byggnader
och över andra anslag. Med stöd av en ordningsföreskrift om hur affi¬
schering får gå till kan myndigheterna ingripa mot denna kampanj och ta
ned affischer som t.ex. skräpar ned. Dygnet före den planerade samman¬
komsten upphör dock denna rätt, eftersom mötesfriheten endast får
begränsas med hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten
samt trafiken. Affischer, som utgör trafikhinder, kan fortfarande tas bort,
men i övrigt får ordningsmakten vänta, tills mötet är över. Intresset av att
information om mötet når ut till så många som möjligt kan sägas väga
över de ordningsrelaterade intressena under denna (kortare) tid.

När det gäller skydd för att ta sig till ett möte kan konstateras att ett
sådant skydd ligger implicit i mötesfriheten. För att kunna "bevista" ett
möte måste man kunna ta sig dit. Detta känner vi också igen från tysk
rätt, där mötesfriheten omfattar resan till mötet.188 Vare sig förarbeten

188 Se avsnitt 3.4.3.
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eller doktrin behandlar denna fråga.189 I JO 1993/94 s. 104 behandlades
en situation, som kan belysa problematiken. Ärendet gällde ett polis¬
ingripande mot en buss med s.k. fotbollssupporters. Bussen stoppades
och genomsöktes samt beordrades därefter att färdas ut ur staden i fråga.
JO berörde inte mötesfriheten i sitt uttalande. Sannolikt berodde detta på
den i förarbeten och doktrin företrädda synen på idrottstillställningar. De
anses vanligen inte falla under mötesfrihetens skydd.190 JO avgjorde
ärendet på den grunden att lagstöd saknades för polisens ingrepp i RF 2:6
och 2:8. Ingreppet mot bussen sågs således som en typ av husrannsakan
och beordrandet av bussarna som en inskränkning av rörelsefriheten.

Om bussarna varit på väg till en konsert eller en teaterföreställning
hade inte hinder förelegat för att beakta mötesfriheten. Då hade frågan
mera renodlat varit om mötesfriheten kunde anses omfatta resan till
mötet och vilka ingrepp av polisens som i så fall kunde accepteras. JO-
ärendet visar på att skyddet mot ingripanden på väg till sammankomster
är starkt, även om mötesfriheten inte blandas in. Vilka problem i effekti¬
vitets- och ordningshänseende skulle ett utsträckande av mötesfrihete till
resan medföra? Vissa bevissvårigheter skulle följa, vilket i och för sig
kan lösas med en bevisbörderegel. Påstår någon att de är på väg till ett
möte, får de bevisa det eller på annat sätt göra det troligt.191 Trafikrelate-
rade åtgärder vore fortfarande möjliga eftersom dessa täcks in av

begränsningsgrunderna i RF 2:14.192 Ingrepp som kroppsvisitation och
husrannsakan vore däremot inte tillåtna, eftersom en sådan åtgärd inte är
kopplad till ordning och säkerhet vid sammankomsten annat än när rese¬
närerna befinner sig i nära anslutning till sammankomsten. Detta ligger
också i linje med JO:s bedömning i fallet ovan.193

Enligt min mening finns inte hinder för att anse mötesfriheten omfatta
också resor till möten. För en sådan tolkning talar också de övriga sam-
hällsfunktionella argumenten. Ett vidsträckt skydd för att ta sig till möten
underlättar utbytet av åsikter och förstärker på så sätt demokratin. Även
ur den enskildes synvinkel framstår ett skydd för resor till möten som
berättigat. Vad gäller då om de som är på väg till ett möte begår brott,
t.ex. skadegörelse eller stöld? Här finns ett problem med att utsträcka

189 Se prop. 1973:90 s. 129 ff. och 239, prop. 1975/76:209, s. 110 f.
190 Jfr ovan avsnitt 7.4.4.
191 Man kan t.ex. tänka sig att det rör sig om ett mycket välkänt möte, typ Nobelmiddag,
som det dessutom framstår som otvetydigt att de personer det är frågan om skall bevista.
Ett sällskap, som befinner sig på väg mot Stockholm iklädda frack eller långklänning, kan
nog göra troligt att de skall delta i sammankomsten i fråga. De bör då omfattas av mötes¬
friheten under sin färd och inte kunna hindras annat än i de fall som RF 2:14 anger.
192 Se även avsnitt 9.4.1.
192 JO 1993/94 s. 108.
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mötesfriheten till tiden före mötet. Som jag ser saken bör mindre förse¬
elser inte medföra att färden till mötet stoppas annat än för identifiering
av de misstänkta. Gäller det grövre brott, t.ex. misshandel, är det ofrån¬
komligt att intresset av brottsutredning måste ta över skyddet för mötes¬
friheten. Explicit stöd för en sådan uppfattning finns inte i RF, men mot¬
satsen framstår som orimlig.194

När det sedan gäller skyddet efter mötet gör sig inte samma synpunkter
gällande. Ordalydelsen stödjer inte ett sådant skydd. Förarbetena uttalar
sig inte om detta. Sammankomstens opinionsbildande effekter förtas inte
av att polisen ges möjlighet att ingripa efter att denna avslutats. Inte heller
de individcentrerade ändamålsargumenten väger lika tungt efter att de
enskilda haft chans att delta i mötet. Ordnings- och effektivitetsskäl talar
emot att mötesfrihetens skydd utsträcks till någon obestämd tid efter sam¬
mankomsten. I tysk rätt har man dock ansett att mötesfriheten medför en
rätt att fritt avlägsna sig efter mötets slut.195 Mötesfriheten omfattar där
inte bara att fritt kunna ta sig till möten utan även att kunna ta sig därifrån.
Mot en sådan tolkning i svensk rätt talar de snäva begränsningsgrunderna
i RF 2:14, som i stor utsträckning skulle kunna försvåra ingripanden
p.g.a. det som skett vid en sammankomst. Även gränsdragningsproblem
talar emot en sådan lösning. När skall man t.ex. anse att skyddet upphör?
RF:s skydd av rörelsefriheten och skyddet mot frihetsberövanden får
som jag ser det anses tillräckligt, för det som sker efter mötets avslutande.

7.5 Demonstrationsfrihet

7.5.1 Inledning
Demonstrationsfriheten har sedan länge ansetts vara en av demokratins
hörnstenar. Den är vidare ett värdefullt komplement till andra medel för
opinionsbildning, inte minst då den kan genomföras utan större ekono¬
miska resurser. Det finns därför ett starkt allmänt intresse av att medbor¬

garna fritt skall kunna begagna sig av demonstrationsrätten.196 De grund-

194 Se även JO 1991/92 s. 60 där JO uttalar att det förhållandet att någon deltar i en demon¬
stration inte innebär att han är fredad mot straffprocessuella ingripanden med stöd av rätte¬
gångsbalkens regler. Resonemanget torde vara överförbart på möten.
193 Se avsnitt 3.4.3.
196 Se prop. 1970:125 s. 53. Dessa uttalanden tillkom under förändringar i dåvarande lagen
(1956:618) om allmänna sammankomster. I förarbetena till RF, prop. 1973:90, saknas
motsvarande principuttalanden utan man är hänvisad till tidigare redovisningar av hur
demonstrationsfriheten uppfattats.
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föreställningar, som speglas i detta synsätt, torde knappast ha förlorat i
giltighet. Fortfarande är demonstrationen billig, lättillgänglig, effektiv
och direkt. Frågan är då vad grundlagen skyddar. Vad är en demonstra¬
tion och vad innefattar demonstrationsfriheten? RF 2:1 första stycket,
fjärde punkten innehåller en legaldefinition av demonstrationsfriheten.
Det är: "'frihet att anordna och delta i demonstration på allmän plats".

I detta avsnitt skall frågan om vilka kriterier som gäller för att något
skall falla in under grundlagens skydd behandlas. Vad avser "anordna"
och "delta" hänvisas till avsnittet om mötesfriheten ovan.197 Vidare gäller
att undersöka vad som krävas för att ett beteende skall anses som en

demonstration. Här ger lagtexten ingen vägledning. I förarbetena uttalas
att en demonstration är att ensam eller i grupp framföra åsikter på allmän
plats.198 Dessutom nämner man att demonstrationen är ett i någon mån
organiserat arrangemang.199 Här uppställs således två krav för att ett ske¬
ende skall anses som en demonstration i grundlagens mening: kravet på
en åsiktsmanifestation och kravet på organisation. Här konstateras också
att demonstrationsfriheten inte innefattar något krav på visst antal delta¬
gare. Demonstrationen kan utföras av en ensam person likaväl som en

grupp. Det avgörande är inte hur många som deltar, utan vad de gör och
var detta sker. Den sista frågan jag behandlar är vad grundlagstextens
avgränsning av demonstrationsfriheten till allmänna platser betyder och
vad som gäller på platser som inte är att anse som allmänna.

7.5.2 Krav på åsiktsmanifestation?
Lagtexten anger inte vad som innefattas i demonstrationsfriheten. Av för¬
arbetena framgår att man avsett uppställa ett krav på åsiktsmanifestation
för att ett beteende skall falla inom grundlagsskyddet. Samtidigt betona¬
des att man genom denna definition av demonstrationsfriheten velat tona
ned dess koppling till yttrandefriheten och klargöra att skyddet avsåg
ansamlingen av människor för opinionsbildande syfte.200 Vinsten med
detta skulle vara att betona att yttranden som framfördes vid demonstra¬
tioner skulle bedömas enligt begränsningsgrunderna för yttrandefriheten
och inte enligt de snävare bestämmelser som gäller mötes- och demon¬
strationsfriheten. Frågorna för detta avsnitt är om detta krav har stöd
också från annat håll i rättskällorna och vad det i så fall innebär. Den

197 Se avsnitt 7.4.5.
198 Se SOU 1972:15, s. 157, prop. 1975/76:209 s. 112.
199SOU 1975:75, s. 192.
200

Prop. 1975/76:209 s. 112.
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senare frågan aktualiserar vad som skall anses som en manifestation av
åsikter.

När det gäller den första frågan kan konstateras att i doktrinen återger
Holmberg/Stjemqvist förarbetenas mening.201 Petrén/Ragnemalm uttalar
att demonstrationen måste innefatta en meningsyttring. De menar vidare
att det inte finns någon lägsta nivå på yttrandets kvalité samt att ett kom¬
mersiellt meddelande kan avses.202 Hur det senare går ihop med att det
skall vara fråga om en meningsyttring behandlas ej av författarna.203
Wennergren ansluter sig i stort till förarbetenas synsätt, men vill lägga
större vikt vid demonstrationers koppling till yttrandefriheten.204 Han
säger att "ordet demonstration [...] bör läsas mot bakgrund av definitio¬
nen av yttrandefriheten". Konsekvensen är, att vissa brott, såsom upp¬
lopp i BrB 16:1, är att anse som begränsningar av demonstrationsfri¬
heten, eftersom de kriminaliserar handlingar som uttrycker åsikter och
känslor. Nergelius återger förarbetenas uppfattning.205 Det samlade
intrycket är att doktrinen intar samma hållning som förarbetena i denna
fråga. Wennergren utgör det enda undantaget. Den springade punkten
synes vara frågan, om bara offentliggörandet av åsikter skyddas av RF:s
demonstrationsfrihet eller, om också uttryck för tankar och känslor
omfattas av grundlagsskyddet. Praxis från JO går att inordna under båda
dessa synsätt, eftersom saken inte synes ha ställts på sin spets där.206

När det gäller samhällsfunktionella synpunkter kan anföras att det
uppstår gränsdragningsproblem om man godtar förarbetenas synsätt. Då
måste man nämligen kunna skilja mellan uttryck för känslor och uttryck
för åsikter. De förra skyddas av yttrandefriheten, medan de senare också
omfattas av demonstrationsfriheten. Det verkar inte särskilt effektivitets-

befrämjande att upprätthålla en sådan distinktion. När det gäller stärkan¬
det av demokratin och dess funktioner talar detta emot en sådan indel¬

ning som förarbetena för fram. Politiska frågor avgörs inte (och bör kanske
inte heller avgöras) enbart på saklig grund. Ideologi och känsloliv är inte
skilda världar, utan sammankopplade och inbördes förstärkande. Även
de individcentrerade argumenten talar emot en åtskillnad mellan åsikter
och känslor när det gäller grundlagsskyddet för demonstrationsfriheten.
Respekten för den enskilde, dennes behov av känslomässig utlevelse

2<" Holmberg/Stjernqvist s. 76.
202 Pertén/Ragnemalm s. 46.
203 Det kommersiella uttalandet "Kom och köp mina utmärkta X för Y kr." framstår t.ex.
inte som en meningsyttring.
204

Wennergren s. 112 och 115 f. jämfört med 125.
205 Nergelius s. 551 (not 28).
206 Se t.ex. JO 1991/92 s. 52 (se avsnitt 5.6.9) och JO 1992/93 s. 62 (se 7.5.3).
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m.m. talar för att någon rättsligt relevant skillnad mellan uttryck för åsikter
och känslor inte bör göras i grundlag.

I tysk rätt finns inte någon grundlagsskyddad demonstrationsfrihet,
utan denna faller in under mötes- och yttrandefriheten.207 En sådan lös¬
ning synes onekligen att föredra ur systematisk synvinkel, eftersom man
då slipper frågan huruvida demonstrationsfriheten omfattar mer eller
mindre än vad yttrandefriheten gör. 1 tysk rätt omfattas alla yttranden av
samma yttrandefrihet, oavsett om de framförs vid möten eller inte. Den
begreppsliga cirkeln med en särskild demonstrationsfrihet uppstår därför
inte. I amerikansk rätt görs inte någon defintionsmässig skillnad mellan
de olika opinionsfriheterna. De behandlas i stället tillsammans som free-
dom ofexpression, "uttrycksfrihet".208 Däremot behandlas olika uttrycks¬
former olika mot bakgrund av de effekter som de har på omgivningen.
Helt klart är dock att säväl sakliga yttranden som känslomässiga påhopp
kan omfattas av denna uttrycksfrihet.209

Sammantaget anser jag att Wennergrens synsätt har starkast skäl för
sig. Förarbetenas huvudsakliga motivering till åtskillnaden mellan åsikts¬
manifestationer och andra uttryck för yttrandefriheten var, att ingrepp
mot yttranden vid demonstrationer skulle kunna baseras på reglerna om
begränsningar i yttrandefriheten. Ordalydelsen ger inte stöd för den
begränsning som förarbetena anför. Ändamålsskäl talar också emot en
sådan uppdelning av demonstrationsfrihetens omfattning. 1 praxis tycks
inte distinktionen ha haft avgörande betydelse, vilket talar för att den inte
uppmärksammats eller ignorerats. Demonstrationsfriheten bör därför
anses omfatta inte bara manifestationer av åsikter utan även de andra

uttryck som omfattas av yttrandefriheten, t.ex. känslor. 1 praktiken har
denna slutsats måhända inte särskilt stor betydelse just p.g.a. svårig¬
heterna att dra någon skarp gräns mellan vad som är uttryck för en åsikt
och vad som är uttryck för en känsla.

7.5.3 Vad är en åsiktsmanifestation?

I avsnittet innan har konstaterats att den dominerande uppfattningen i
doktrinen tycks vara att det krävs en åsiktsmanifestation för grundlags-
skyddad demonstrationsfrihet. Uppfattningen stödjer sig på vissa förar-
betsuttlanden med denna innebörd. I det sammanhanget blir det därför av
betydelse att söka avgöra vad som är en åsiktsmanifestation. Att säga
något i ord eller att hålla en skylt eller en banderoll med slagord eller

207 Se avsnitt 2.2.2 och 3.2.
208 Se avnitt 2.3.2 och 4.1.
21)9 Se avsnitt 4.3.2, särskilt not 74.
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liknande kan tyckas vara exempel på tydliga åsiktsmanifestationer.
Redan här kan dock gränsdragningsfrågor uppstå.

I JO 1992/93 s. 62 gällde det åtal mot polisbefäl för att felaktigt ha
upplöst en sammankomst. Polisen ansåg att det tåg med banderoller, som
åtgärden riktats mot, inte var en demonstration utan en folkhop ute för att
ställa till förtret.210 Tingsrätten, vars domskäl refereras i JO-ärendet, fann
dock att det var fråga om en demonstration, bl.a. för att det av bande¬
roller och slagord klart framgått att åsikter framfördes.2" Att deltagarnas
klädsel och beteende i övrigt inte överensstämde med vanliga demonstra¬
tioner ändrade inte denna bedömning. Däremot påverkades frågan huru¬
vida polisbefälets oaktsamhet var grov, vilket tingsrätten fann inte vara
fallet och friade.212 I JO 1996/97 s. 89 gällde det ett fall där polis och JO
var överens om att det förelåg en demonstration, trots att inga plakat eller
banderoller visades upp. Däremot förekom slagord och deltagarna gick i
ett demonstrationståg. Polisen hade också i förhand tillgång till vissa
uppgifter, som tydde på att en demonstration planerades. Att deltagarna
var maskerade påverkade inte denna bedömning.213

Inte bara slagord, skyltar eller banderoller uttrycker åsikter. Det har vi
redan konstaterat i samband med diskussionen om yttrandefrihetens
former ovan.214 Även den fysiska närvaron av en i sig tyst folksamling
kan ha denna effekt.215 Som Petrén/Ragnemalm påpekat kan demonstra¬
tionen således rikta sig till såväl synsinnet som hörseln.216 Vid vägspärrar
och s.k. "mänskliga kedjor" aktualiseras dessa frågor konkret. Hur skall
handlingar som innefattar åsiktsmanifestationer hanteras inom ramen för
demonstrationsfriheten? Varje handling som är uttryck för en åsikt kan
inte gärna skyddas. Samtidigt är det mycket svårt att sätta fingret på
exakt vilka handlingar, som skall vara skyddade och vilka som skall falla
utanför skyddet.

En återkoppling till yttrandefriheten och skyddet av yttrandens olika
former kan här vara till nytta. Demonstrationen är i allt väsentligt en

210 JO 1992/93 s. 64 och 65 f.
211 JO 1992/93 s. 67.
212 JO 1992/93 s. 69.
213 Jfr JO 1972 s. 42 där det var fråga om en demonstration som polisen ansåg förvandlades
till en folksamling och därför skingrade. Demonstrationen behandlades av polisen och JO
som ett förtäckt försök att störa ordningen och inte som en "riktig" demonstration. Detta
"bevisades" bl.a. av det faktum att demonstranterna hade plakat med mycket skiftande
innehåll, t.ex. texter mot USA, mot EEC och för bra miljö. Frågan gällde om inte polisen
borde ha upplöst sammankomsten tidigare, vilket JO fann att man nog borde ha gjort.
214 Se avsnitt 7.3.2.
215 Se t.ex. det amerikanska rättsfallet Brown v. Louisiana i avsnitt 4.2.2, där det handlade
om att genom tyst närvaro ge uttryck för en protest.
216 Petrén/Ragnemalm s. 46.
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forn för yttranden. I avsnittet om yttrandens form menade jag att yttran¬
den, som tog en sådan form att de för den vanlige betraktaren var begrip¬
liga som just yttranden, föll inom grundlagens skydd. Det avgörande var
inte om uttrycksformen var typisk eller vanlig, utan om den för en utom¬
stående klart framstod som ett uttryck för en åsikt eller känsla. Sådana
symboliska yttranden måste anses falla inom grundlagsskyddet. Slutsat¬
ser skulle då vara att handlingar, som klart framstår som yttranden av
åskter, också måste anses falla inom demonstrationsfriheten. Ingrepp
mct dessa får då ske endast om kraven i RF 2:14 är uppfyllda.

En vägblockad kan stoppas om den hindrar trafiken och en uttrycks-
foim som sätter deltagarna själva i fara kan hindras med stöd av begräns-
nirgsgrunden "ordning och säkerhet vid sammankomsten".217 Uttrycks¬
former som inte företer sådana problem synes däremot inte kunna hin¬
dras eller begränsas. Att bränna en flagga i protest mot regeringens
poitik vore därför en handling skyddad av demonstrationsfriheten.218
Enligt min mening bör alltså symboliska handlingar anses innefatta en
åsktsmanifestation. Detta medför framför allt att kravet på åsiktsmani-
fesation inte får tas så bokstavligt att det omedelbart skall framgå av
pkkat eller slagord vilken åsikt som de närvarande uttrycker. Om det
frångår att en handling företagits för att uttrycka en åsikt eller känlsa
skdl denna falla in under grundlagsskyddet. Vidare bör man i tvek¬
samma fall anse att det föreligger en demonstration.

7,5.4 Krav på organisation?
Ntgot krav på organisation av demonstrationen kan inte utläsas av lag¬
tenen i RF 2:1. Av förarbetena framgår dock att man tänkt sig att det i
deinitionen av demonstrationsfriheten skulle ingå ett krav på någon
form av organisation.214 I vart fall skulle detta gälla om flera deltagare,
så:om vid ett möte, är närvarande. Samtidigt framhålls att det som skiljer
denonstrationen och mötet från föreningen är just graden av organisa¬
tion.220 Vidare påpekas också att lösa folksamlingar kan övergå i demon-
strrtioner. Allt detta ger en något splittrad bild, men man kan nog säga att
de krav på organisation som förarbetena uppställer till slut framstår som
tämligen urvattnat. Kravet på organisation kan kanske mera uppfattas
son ett krav på gemensamt syfte än på planenligt handlande.

1 praxis har dock fästs vikt vid just det planenliga handlandet. I ovan

217Förutsatt att lagstöd i övrigt finns för åtgärden.
218lfr RH 37:84, där flaggbränning medförde straffansvar, se avsnitt 11.3.6.
219SOU 1975:75 s. 192.

220SOU 1975:75 s. 192.
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nämnda JO 1992/93 s. 62 var en av de faktorer som tingsrätten fäste vikt
vid, att sammankomsten i fråga annonserats ut i förväg och därför före¬
gåtts av viss organisation avseende tid och plats.221 I JO 1991/92 s. 52
ingrep polisen mot en rad smågrupper, som förflyttade sig för att fortsätta
med opinionsbildning på annan plats. JO fann att demonstrationen fortfa¬
rande pågick under denna förflyttning. Detta kan tolkas som att det var
det gemensamma syftet och inte graden av organsiation som var avgö¬
rande. En annan tolkning kan trycka på att smågruppernas förflyttning
var organiserad i den meningen att de alla visste vart de skulle. Förflytt¬
ningen var i den meningen samordnad. I doktrinen har Holmberg/Stjern-
qvist uttalat att en demonstration bör vara ett i någon mån organiserat
arrangemang.222 Även Wennergren upprepar förarbetenas ståndpunkt.223

Frågan är då vad som egentligen menas med ett krav på organisation.
Att någon planerat och har ett visst övergripande ansvar för en demon¬
stration, är vanligen en förutsättning för att en sådan överhuvudtaget
skall uppstå. Inte sällan är det också så att den som arrangerar en demon¬
stration håller viss ordning på denna, vad avser hur man går, vad man gör
etc. I denna mening är kravet på organisation kanske inte mer än ett kon¬
staterande av hur det brukar gå till. Om det däremot samtidigt är ett krav
på hur det måste gå till, för att grundlagsskydd skall föreligga blir fråge¬
ställningen mer problematisk. Förarbetenas påpekande, att lösa folksam¬
lingar kan övergå i demonstrationer, tyder på att något sådant strikt krav
inte avsetts.

Skulle man anse att kravet på organisation skall tolkas strängt upp¬
kommer frågan om huruvida spontana demonstrationer har grundlags¬
skydd?224 Är dessa i avsaknad av planering, ansvar och löpande kontroll
inte att anse som demonstrationer i RF:s mening? Frågeställningen har
paralleller till tysk rätt, där krav i förvaltningsrätten på ledarskap och
organisation inte kunnat upprätthållas vid spontana sammankomster. Det
författningsrättsliga mötesbegreppet innefattar i tysk rätt inte något krav
på organisation. Även spontant uppkomna sammankomster har därför
grundlagsskydd där.225 I USA är det också klart att spontana samman¬
komster omfattas av First Amendments skydd. Något krav på organisa-

221 JO 1992/93 s. 67.
222

Holmberg/Stjernqvist s. 76.
222

Wennergren s. 112.
224 Med spontan demonstration avser jag det fall att en tidigare löst sammanhållen folksam¬
ling av någon orsak börjar bli uttrycksmedel för åsikter, en åskådarsamling utanför en
domstol eller kanske en olycksplats kan spontant reagera på det som sker och t.ex. börja
med talkörer, protestrop m.m. Denna förändring torde även ändra folksamlingens karaktär
till att bli just en demonstration.
222 Se avsnitt 3.4.5 och 3.6.4.
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tion eller planering uppställs inte. I stället avgörs graden av konstitutio¬
nellt skydd av om det finns en klar och påtaglig fara för oönskade effekter
samt av den tid, den plats och det beteende som omfattas av yttrandet.226
Vad gäller för de spontana sammankomsternas ställning i svensk rätt? Av
RF:s ordalydelse och förarbeten har inte något klart svar kunnat ges. Inte
heller praxis och doktrin verkar ha tagit slutgiltig ställning till denna
fråga.

Mötesfriheten omfattas inte av något krav på organisation. Eftersom
demonstrationsfriheten och mötesfriheten är nära anknutna, talar detta
emot att ett strängt krav på organisation skulle utgör en förutsättning för
demonstrationers grundlagsskydd. Anknytningen till yttrandefriheten
talar också emot ett sådant krav. Även det spontant sagda har yttrandefri¬
hetens skydd. Samhällsfunktionella argument talar också emot en sådan
avgränsning av grundlagsskyddet. Förutsättningslöst sökande efter san¬
ningen, det offentliga samtalets omedelbara koppling till demokratins
funktioner och kontrollen av den offentliga matkutövningen m.m., talar
emot att begränsa demonstrationsfriheten till endast de sammankomster
som är organiserade. Opinionsfriheternas samhälleliga funktioner skulle
försvagas, om inte spontaniteten i opinionsbildandet också skyddades.

Hänsyn till ordning och effektivitet kan tala mot ett skydd för spontana
sammankomster. En grupp skränande ungdomar kan t.ex. hävda att de
demonstrerar och således har grundlagsskydd, fastän polisen uppfattat
dem som störande ordning och trafik. JO 1992/93 s. 62 (se ovan) visar på
denna möjlighet. Hade då tingsrätten i det fallet dömt annorlunda om
inga tecken på organisation i förväg funnits eller hade åsiktsmanifestatio¬
nen ensam varit tillräcklig grund för grundlagsskydd? Jag menar att det
senare är mer sannolikt. Ur konstitutionell synvinkel bör inte avgörande
vikt läggas vid graden av organisation utan snarare huruvida en åsikts¬
manifestation av något slag skett.227 Ordnings- och effektivitetshänsyn
har inte sådan tyngd att de redan på definitionsstadiet av rättigheten kan
avskilja vissa företeelser. RF medger ingrepp mot demonstrationer med
hänsyn till ordning och trafik, varför det inte bör hindra ordningsmaktens
effektiva agerande att innefatta spontana sammankomster i skyddet för
demonstrationsfriheten.

Även när det gäller de argument som är knutna till den enskilde indi¬
viden, talar dessa mot en snäv avgränsning. Den enskildes möjlighet att
få utlopp för sina känslor och att bilda sig en självständig mening blir

226 Se avsnitt 4.4, 4.7 och 4.8
227 Se ovan avsnitt 7.5.2 där jag menar att kravet på åsiktsmanifestation inte får förstås
snävt som ett krav på att framföra välartikulerade åsikter utan skall ses i samband med ytt¬
randefrihetens skydd att uttrycka tankar, åsikter och känslor.
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mindre, om de spontana yttrandena inte skyddas. Han eller hon kan då
varken delta i, eller ta del av, sådana omedelbara yttranden.

Sammanfattningsvis menar jag att ordalydelse och förarbeten inte ger
klart besked om huruvida spontana demonstrationer omfattas av grund¬
lagsskyddet. Förarbetsuttalandena kan uppfattas mer eller mindre
strängt. Praxis är inte heller entydig och doktrinen stödjer sig mestadels
på förarbetena. Systematiska hänsynstaganden till de närliggande mötes-
och yttrandefriheterna talar emot en begränsning till organiserade
demonstrationer, om detta krav uppfattas strängt. Yttrande- och mötesfri¬
heten innefattar inga krav av den karaktären. Övervägande del av ända¬
målssynpunkterna talar också för att spontana demonstrationer har
grundlagsskydd. Ett krav på organisation bör enligt min mening uppfat¬
tas, som ett lösare krav på gemensamt syfte, eller någon typ av samord¬
nat agerande. Detta innefattar inte något krav på planering i förväg eller
särskilt ledarskap. En sådan lösning liknar för övrigt den man valt i tysk
rätt, där man talar om gemensamt syfte och inre relation, för att en sam¬
mankomst skall anses vara förhanden.228

7.5.5 Var gäller demonstrationsfriheten?
Demonstrationsfriheten gäller enligt RF 2:1 för demonstrationer "på all¬
män plats". Frågan är då vad som avses med detta. Av förarbetena fram¬
går, ehuru inte explicit, att man under arbetet med såväl mötes- som
demonstrationsfriheten haft lagen (1956: 618) om allmänna samman¬
komster (LAS) i åtanke.229 1 förarbetena behandlas egentligen inte pro¬
blematiken med vad som är att anse som "allmän plats" och av orda¬
lydelsen kan inget konkret utläsas. RF har här inte någon egen begrepps¬
bildning. Som Petrén/Ragnemalm påpekar tycks följden av detta bli att
grundlagsskyddet i allt väsentligt hängts upp på betydelsen av vanlig lag
och därmed kan variera i och med förändringar i denna.220 Frågan är om
man skall uppfatta grundlagstexten så och om man skall läsa den e cont¬
rario samt vilken betydelse detta i så fall har.221
228 Se avsnitt 3.4.5.
229 Se t.ex. SOU 1972:15, s. 157, Prop. 1973:90, s. 239, SOU 1975:75, s. 19. Se även SOU
1996:50, s. 162.
230 Petrén/Ragnemalm, s. 46.
231 Det kan nämnas att Holmberg/Stjernquist s. 76 påpekar att man i förarbetena (SOU
1975:75 s. 131) avvisade ett krav på fredliga eller obeväpnade sammankomster just med
motiveringen att detta gjorde grundlagsskyddet beroende av innehållet i vanlig lag. Detta
talar onekligen emot att man skulle ha valt att göra just en sådan koppling gällande samma
rättighet men i ett annat avseende. Det vore något inkonsekvent av grundlagsstiftaren.
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Wennergren har velat koppla RF 2:1 :s begreppsbildning till den straff¬
rättsliga i bl.a. BrB 16:11 och 16 samt till RF 8:7.232 Han menar att
begreppet bör tolkas generöst i den meningen att avgörande vikt fästs vid
om allmänheten kan tänkas befinna sig på en plats och inte huruvida den
brukar vara där. Möjligheterna att nyttja demonstrationsfriheten är så
uppfattad mycket vidsträckt och begränsas, vad jag kan se, inte prima
facie till någon plats. Strömberg ansluter sig i stort till denna uppfattning
och uttalar att RF:s "allmän plats" får ges en vid innebörd.233

I amerikansk rätt har vi sett hur man gjort skillnad mellan olika typer
av mötesplatser såsom mer eller mindre offentliga (public forums).
Endast gator och torg tycks omfattas av en odiskutabel rätt till nyttjande
för demonstrationer. Annars avgörs platsens tillgänglighet för opinions¬
bildande verksamhet av om den tidigare använts så, om denna verksam¬
het är förenlig med platsens andra användningsområden och om ägar-
intressen inte hindrar ett sådant nyttjande. I praktiken leder denna prövning
till att antalet platser som är tillgängliga för opinionsbildning är begrän¬
sat. Supreme Court har framför allt funnit att vissa platsers normala
användningsområde är oförenligt med utövandet av viss opinionsbildande
aktivitet. I tysk rätt finns möjligheter att undanta området kring vissa
byggnader från rätten att demonstrera, s.k. områdesförbud.235 I övrigt
finns inga begränsningar till vissa platser opinionsbildning. Man talar om
självbestämmanderätten över mötet eller demonstrationen. Polisen kan
dock meddela villkor som i praktiken utesluter nyttjandet av vissa platser.
Sådana villkor är dock anpassade efter den konkreta situationen och inte
generellt giltiga.236 Vad kan då anses gälla enligt RF?

En utgångspunkt i det här sammanhanget är att fråga sig vilka rätts¬
verkningar det har att beteckna en plats som "allmän". Om platsen inte är
allmän gäller tydligen inte demonstrationsfriheten. Vad betyder det? Det
som är viktigast att uppmärksamma i det här sammanhanget är att mötes¬
friheten inte är begränsad till några särskilda platser och att alla demon¬
strationer, utom enmansdemonstrationen, samtidigt utgör möten. Detta
innebär att demonstrationer på platser som inte utgör "allmän plats"
(oavsett vilken definition man vill använda237) normalt utgör möten och

232 Wennergren s. 117 f.
233 Strömberg, Några kommentarer till ordningslagen, FT 1994 s. 2.
234 Se avsnitt 4.7.
235 Se avsnitt 3.6.7.

236Se avsnitt 3.6.5.
237 Inom politirätten (ordningslagen (1993:1617) samt före den gällande lag (1956:618) om
allmänna sammankomster och allmänna ordningsstadgan (1956:617)) definieras "allmän
plats" såsom gata, torg eller annan plats som i plan (se t.ex. plan- och bygglagen 5 kap. 3 §)
bestämts som sådan och faktiskt upplåtits för ändamålet, väg eller område som nyttjas till
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skyddas av mötesfriheten. Hänvisningen till "allmän plats" vad gäller
demonstrationsfriheten är praktiskt sett nära nog irrelevant för frågan om

grundlagsskydd föreligger eller ej.238 Man bör nog mot bakgrund av detta
uppfatta RF 2:1 :s hänvisning till "allmän plats" som ett uttryck för den
bundenhet till gällande rätt, som kännetecknade mycket av arbetet under
RF:s tillkomst. Den systematiska inkonsekvensen av något annat synsätt
talar för en sådan tolkning. Någon annan tolkning skulle vidare trassla
till begreppsbildningen, eftersom begreppet "allmän plats" inte har
någon allmänt erkänd och enhetlig betydelse. Ett tungt praktiskt argu¬
ment talar således för att inte tillmäta utpekandet av "allmän plats" avgö¬
rande betydelse för frågan om var demonstrationer har grundlagsskydd.

Slutsatsen av detta är, att demonstrationer per defintion kan ske på
vilka platser som helst, men att urvalet av platser kan begränsas av de
skäl som anges i RF 2:14. Så har också skett i vissa fall som närmare
anges i ordningslagen (1993:1617). Enligt denna lagstiftning gäller ett
tillståndskrav för nyttjandet av vissa platser, till vilket jag återkommer.234

En fråga, som också berör var demonstrationsfriheten gäller, är den,
om deltagarna själva har bestämmanderätten över denna. I tysk rätt talar
man om en sådan gestaltningsfrihet i samband med mötesfriheten.240 Frå¬
gan kan anknytas till ovan nämnda JO 1996/97 s. 89, där polisen genom
avspärrningar sökte leda en demonstration i vad som uppfattades som en
lämplig väg. JO fann här att laga stöd saknades för att spärra marsch¬
vägar eller annars anvisa väg för folksamlingar, oavsett om de utgjorde
en demonstration eller ej. JO tog däremot inte upp frågan hur en (fram¬
tida) reglering av polisens möjligheter att avspärra väg m.m. skulle för¬
hålla sig till skyddet för mötes- och demonstrationsfriheten i grundlag.

Här kan enbart påpekas att sådana avspärrningar endast torde vara till-

allmän samfärdsel samt hamnområde som var tillgängligt för allmänheten. I ordnings¬
lagen har begreppet ersatts med "offentlig plats" som är något vidgat jämfört med det tidi¬
gare begreppet. Det omfattar bl.a. innetorg och kommunikationsanläggningar (prop. 1992/
93:210 s. 56 ff. och 238 f.). Inom straffrätten är det avgörande för att något skall utgöra
allmän plats att platsen typiskt sett frekventeras av allmänheten (SOU 1985:25 s. 91, SOU
1996:50 s. 157 ff., Beckman s. 308, Sjöholm, När och hur får polisen ingripa? s. 32). Det
straffrättsliga begreppet får således sägas vara det mest vidsträckta, även om detta också
undtar t.ex. skog och mark. Wennergren (s. 117 f.) har kritiserat även den straffrättsliga
begreppsbildningen.
238 Bara i fall av enmansdemonstrationer på platser som inte omfattas av det straffrättsliga
begreppet kan man egentligen argumentera för att demonstrationen skulle falla utanför
grundlagsskyddet. Det innebär demonstrationer i t.ex. skog och mark. Sakligt sett torde
dessa vara av mindre vikt och det framstår dessutom som främmande att behandla dessa
annorlunda än andra demonstrationer.
239 Se avnitt 10.3.
240 Se avsnitt 3.4.9.
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låtliga med hänsyn till trafiken. De andra begränsningsgrunderna i RF 2:14
synes utesluta andra hänsynstaganden.241 I JO-ärendet var skälen till
avspärrningarna att julhandeln inte skulle störas oeh att ett visst s.k.
"rikemanskvarter" skulle skyddas mot de demonstrerande anarkis¬
terna.242 Dessa skäl hade knappast hållit vid en konstitutionell gransk¬
ning. Det bör nämnas att polisens befogenheter i detta avseende för när¬
varande föreslås kodifieras i en regel som säger att polisen får anvisa väg
om ordning och säkerhet störs eller konkret risk för sådan störning före¬
ligger.242

7.6 Sammanfattning och slutord
1 detta kapitel har för opinionsfriheterna centrala bestämmelser analyse¬
rats. Först har RF 2:1 och dess avgränsning av rättighetsskyddet till att
endast avse "svenska medborgare" och den därmed sammanhängande
frågan om utlänningars rättighetsskydd diskuterats. Därvidlag har kon¬
staterats att utlänningar i allt väsentligt är jämställda med svenska med¬
borgare vad gäller skyddet för opinionsfriheterna. Bestämmelsen om
utlänningars rättighetsskydd i RF 2:22 har tolkats som innebärandes
enbart att det finns konstitutionell grund, att vad gäller opinionsfriheterna,
göra skillnad mellan svenska medborgare och utlänningar. Däremot upp¬
fattas bestämmelsen inte som innebärandes att utlänningars materiella
skydd i något avseende skulle vara sämre än svenska medborgares.

Rättighetsskyddets objekt "det allmänna" synes ta sikte på vem som
handlar och varför detta sker. RF:s begreppsbildning är dock i denna del
tillkrånglad. Klart är att samhällets normgivande och verkställande organ
normalt skall anses utgöra "det allmänna" då de på offentligrättslig grund
ingriper mot enskilda med syfte att genomdriva offentligrättsligt grun¬
dade anspråk. Viss kritik har framförts mot detta sätt att söka definiera
"det allmänna". Bland annat har pekats på att den förutsatta skillnaden
mellan offentligrättsliga och privaträttsliga grunder med lätthet kan upp¬
rätthållas. Defintionen har befunnits vara otillräcklig både vad avser klar¬
het och räckvidd. Här har därför förespråkats hänsynstagande till fler
faktorer vid bestämmandet om "det allmänna" är inblandat i ett rätts¬

förhållande eller ej. Man bör t.ex. beakta det ingripande rättssubjektets
funktion och effekten av ingreppet.

241 Se avsnitt 9.4.3.
242 JO 1996/97 s. 91.
241 Lagrådsremiss, våren 1997 s. 30 ff.
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Yttrandefriheten i RF 2:1 har därefter behandlats. Jag har kunnat konsta¬
tera att övervägande skäl talar för att tolka detta stadgande så att inte
några former av eller innehåll i yttranden per definition utesluts från dess
räckvidd. I förarbetena till RF har man velat avgränsa yttrandefriheten
visavi yttranden som framstår som t.ex. brottsliga. Detta tolkningsför¬
farande har kritiserats. Enligt min mening är det bättre att göra den avväg¬
ning som behövs för att avgöra om ett yttrande är skyddsvärt eller ej i
samband med konkreta frågeställningar och inte i definitionen av begrep¬
pet yttrandefrihet. De begränsningsgrunder som grundlagen tillhanda¬
håller i RF 2:12-14 har konstaterats kunna förklara varför t.ex. kriminali¬
serade yttranden inte skyddas av yttrandefriheten. Detta är en annan sak än
att säga att de alls inte omfattas av begreppet yttrandefrihet. Ett yttrande¬
frihetsbegrepp, som prima facie omfattar alla former och innehåll som
kan begripas som yttranden, har förespråkats. Utgångspunkten är att den
centrala frågan om ett yttrande är skyddsvärt eller ej inte skall besvaras i
en definition utan i konkreta fall.

Avseende mötesfriheten har den i doktrinen hävdade uppfattningen att
mötesfriheten kräver ett deltagarantal om minst tre personer kritiserats.
Enligt min mening finns ingen anledning att inte skydda möten med två
personer om man accepterar skydd för möten med tre. En "samman¬
komst" i RF:s mening har således tolkats som ett möte mellan minst två
personer. Förarbetenas uppdelning av skyddet för mötesfriheten vad gäller
enskilda möten har också kritiserats. Dessa anses inte omfattas av mötes¬

friheten när det gäller polisens möjligheter att vidta husrannsakan, ett
förhållande som enligt min mening framstår som teoretiskt svårbegrip¬
ligt, om än praktiskt. En översyn av denna reglering har förespråkats.
Vidare har konstaterats att de innehållsliga begränsningar som mötesfri¬
heten omfattar p.g.a. kopplingen till yttrandefriheten måste tolkas försik¬
tigt. Uttalanden i förarbeten och doktrin om att rena nöjestillställningar,
idrottsevenemang etc. inte omfattas av mötesfriheten har därvidlag kriti¬
serats. Enligt min uppfattning har inte tillräcklig hänsyn tagits till mötes¬
frihetens nära samband med yttrandefriheten. Ett sådant hänsynstagande
och en tolkning utifrån ändamålsskäl talar för att fler typer av samman¬
komster faller under mötesfrihetens skydd än vad som vanligen hävdas.
Detta gäller t.ex. idrottsevenemang och danstillställningar. När det sedan
gäller skyddet för mötet som sådant har kunnat konstateras att skyddet
börjar gälla en viss tid innan ett möte startar. Begreppen "anordna" och
"bevista" förutsätter detta rent logiskt och slutsatsen stöds också av ända¬
målsskäl och komparativa synpunkter.

Den i RF 2:1 stadgade demonstrationsfriheten har därefter behandlats.
Med "demonstration" har kunnat konstaterats att förarbeten och doktrin
avser en åsiktsyttring med någon grad av organisation. När det gäller det
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förra rekvisitet har här förespråkats att detta krav skall ses i samband
med demonstrationsfrihetens koppling till yttrandefriheten och således
tolkas i ljuset av denna. Vidare har detta till följd att s.k. "symboliska
handlingar" faller in under stadgandet. Kravet på organisation har tolkats
svagt, som ett krav på gemensamt syfte eller viss samordning mellan del¬
tagarna i demonstrationen. Ett strängare krav på t.ex. planering och
ledarskap har befunnits oförenligt med ordalydelsen och demonstrations¬
frihetens ändamål samt praktiskt svårtillämpbart. Spontana demonstra¬
tioner omfattas därför också av RF:s demonstrationsfrihet. Uttryck för
åsikter, för protest eller gillande bör inte vara beroende av planering eller
ledarskap för att få skydd. När det sedan gäller RF:s anknytning av
demonstrationfriheten till "allmän plats" har konstaterats att detta inte
har någon större praktisk betydelse. Detta beror på att alla demonstratio¬
ner utom enmansdemonstrationerna samtidigt är möten och skyddade av
mötesfriheten, som inte innefattar något krav på viss plats.

Sammanfattningsvis kan sägas att kapitlet innefattat en tämligen
omfattande kritik av vedertagna eller icke i frågasatta begreppsbild¬
ningar. Förslag har getts till hur omtolkningar av RF:s bestämmelser i
flertalet fall kan komma till rätta med de brister som påpekats. Tar man
analysen i sin helhet kan kanske sägas att de behandlade rättighetsreg¬
lerna i RF 2:1 getts ett större tillämpningsområde än vad som enligt
rådande uppfattning är fallet. Flera utvidgningar har föreslagits tolk¬
ningsvägen och i vissa fall har grundlagsändringar förespråkats. Är då en
sådan långtgående utvidgning av rättighetsreglernas giltighetsområde
försvarbar? Ur konstitutionellt perspektiv anser jag att så är fallet. Rättig¬
hetsreglerna i grundlagen har alltför länge varit rättsregler av andra
rangen. En vidsträckt tillämplighet av skyddet för opinionsfriheterna är
inte samma sak som att dessa reglers skydd är lika utsträckt. Däremot
tjänar det till att uppmärksamma lagstiftare och rättstillämpare på centrala
värden också i det vardagliga arbetet.
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8 Allmänna krav vid

rättighetsbegränsningar

8.1 Allmänt

8.1.1 Inledning
Efter att ha behandlat de olika rättigheternas materiella innehåll skall jag
nu undersöka de regler som tillåter rättighetsbegränsningar. I arbetet med
RF stod det tidigt klart att rättigheterna inte kunde få gälla såsom absoluta
hinder för samhällelig förändring. De måste kunna inskränkas. Detta gäller
i särskilt hög grad just opinionsfriheterna.1 Man kan kanske säga att RF:s
reglering av fri- och rättigheter väl så mycket handlar om när dessa kan
begränsas, som om rättigheterna själva. I RF finns ett antal allmänna
krav vid rättighetsbegränsningar samt några specifika sakområden där
begränsningar av opinionsfriheterna får ske. Dessa bestämmelser står att
finna i RF 2 kap. 12-14 §§. I detta kapitel behandlas de allmänna krav
som ställs vid rättighetsbegränsningar i RF 2:12 första och andra stycket.
Dessa lyder i relevanta delar:

12 § De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ och i 11 §
andra stycket får, i den utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begränsas
genom lag. Efter bemyndigande i lag får de begränsas genom annan författ¬
ning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 §. I samma ord¬
ning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall
som anges i 14 § första stycket andra meningen.

Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose
ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får
aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som
har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot

1
Prop. 1973:90 s. 195 f„ prop. 1975/76:209 s. 108.
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den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begräns¬
ning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan
sådan åskådning.

(...]

En viktig bestämmelse har som synes utelämnats från undersökningen.
Det är minoritetsskyddsregeln i RF 2:12 tredje stycket. Där stadgas att
tio eller fler ledamöter kan fördröja ett rättighetsbegränsande lagförslag i
ett år. Om fem sjättedelar av riksdagens röstande ledamöter antar försla¬
get gäller denna fördröjning däremot inte.2 Skälen till denna avgränsning
framgår ovan.2 Av det första stycket framgår att yttrande-, mötes- och
demonstrationsfriheten endast kan begränsas genom lag. Detta är det första
viktiga krav som RF 2:12 uppställer, kravet på lagform. Vidare behandlar
RF 2:12 begränsningar av rättigheter. Frågan är då vad som utgör en rättig-
hetsbegränsn ing?

När man väl vet att något är en rättighetsbegränsning kvarstår att klara
av de materiella rekvisiten i andra stycket. Rättighetsbegränsningen
måste vara godtagbar i ett demokratiskt samhälle och nödvändig med
hänsyn till ändamålet. Vidare får begränsningen inte utgöra ett hot mot
den fria åsiktsbildningen. Den får dessutom inte enbart ske på grund av

politisk, religiös eller liknande åskådning. Dessa rekvisit sammanfattar
vad som skall undersökas i detta kapitel.

8.1.2 De materiella kravens tillämplighet
1 detta sammanhang är det relevant att fråga sig om kraven i RF 2:12-14
har någon betydelse utöver att vara riktade till lagstiftaren? Det vill säga
är dessa krav också tillämpliga på konkreta åtgärder av de rättstilläm-
pande myndigheterna? Olika åsikter kan här göras gällande. För den som
anser att de materiella reglerna i dessa begränsningsregler inte är tillämp¬
liga vid rättstillämpning finns först och främst stöd i ordalydelsen som
anger att en begränsning endast får göras i lag och att en sådan begräns¬
ning måste uppfylla vissa krav. Det synes naturligt att uppfatta dessa krav
som riktade till den som stiftar lag. Visst stöd för detta synsätt finns
också i doktrinen. Således har Holmberg/Stjernquist i samband med RF
2:12 andra styckets tredje mening uttalat att begränsningar enbart på
grund av åskådning gäller för både lagstiftning och rättstillämpning.4
2 Vid fu l satt riksdag utgörs denna gräns av 291 utav 349 ledamöter. Man kan konstatera att
ett relatvt stort parti helt kan motsätta sig en förändring och ändå bli överröstat.
3 Se avsnitt 1.2.
4 Holmberg/Stjernqvist, Grundlagarna s. 116.

407



Tolkat motsatsvis skulle detta kunna betyda att de anser att de andra kra¬
ven i RF 2:12 inte är tillämpliga visavi rättstillämpningen. Uttalandet har
stöd i vissa förarbetsuttalanden som angående diskriminering explicit
uttalar att reglerna också gäller de tillämpande myndigheterna.5 PetréiiJ
Ragnemalm framhåller för sin del att de materiella bestämmelserna kan
aktualiseras så snart en lagprövningssituation uppstår vid rättstillämp¬
ning.6

Här kan framhållas att regler ofta har flera adressater samt att det för¬
hållandet att lagstiftaren varit den främsta adressaten inte utesluter att
också andra kan ha avsetts. I förarbetena uttalas nämligen också i sam¬
band med begränsningsgrunderna rörande yttrande- och mötesfriheten
att den föreslagna ordningen inte omedelbart klargör förhållandet mellan
de olika rättigheterna, men att detta knappast kommer att vålla några svå¬
righeter i rättstillämpningen.7 Att lagstiftaren tänkt sig att de särskilda
begränsningsgrunderna skall kunna komma till användning inom rättstil¬
lämpningen får anses framgå av detta. Vidare framhålls, att eftersom
myndigheterna inte får fatta beslut eller vidta åtgärder utan stöd i lag,
innebär en grundlagsregel som förbjuder viss normgivning att denna
regel indirekt träffar de rättstillämpande organens verksamhet.8 Förbud
riktade till lagstiftaren kan således anses "smitta av sig" till myndig¬
heterna.

I modernare doktrin synes utgångspunkten också vara att de materiella
kraven i RF 2:12 har direkt tillämplighet vid tolkning och tillämpning av
lag.9 Även i nyare utredningsarbeten sägs att bestämmelserna i RF 2:12
skall beaktas vid tolkning och tillämpning.10 Man kan vidare notera att
RegR kommit att använda dessa kriterier i sin praxis. Jag tänker då på
bl.a. RÅ 1983 2:5, där RegR fann ett förbud mot kommersiell reklam i
närradio godtagbart i ett demokratiskt samhälle och proportionellt. Även
RÅ 1991 ref 21, där domstolen fann ett förbud mot affischering lagstri-
digt bl.a. på grund av att det var oproportionellt, kan nämnas.

Sammantaget menar jag att hänsyn till förarbetena talar för att de
materiella kraven i RF 2:12-14 är att beakta inom ramen för rättstillämp¬
ningen samt att ordalydelsen inte utgör ett hinder för en sådan tolkning.

5 Prop. 1975/76:209 s. 99 och 39.
6Petrén/Ragnemalm, Sveriges Grundlagar s. 71.
7

Prop. 1975/76:209 s. 105.
8

Prop. 1975/76:209 s. 100.
9Berggren/Munck, Polislagen s. 74 f., Nergelius Konstitutionellt rättighetsskydd t.ex.
s. 710 ff. och 737 f., Vogel, Omhändertagande enligt 13 § Polislagen, FT 1991 s. 71 ff. För
en ambivalent inställning i frågan se Sundberg-Weitman, Saklighet och godtycke s. 123
och 152.
10 Se SOU 1993:60 s. 91.
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De uttalanden i förarbetena som Holmberg/Stjernquist refererar till kan
inte utan vidare motivera ett motsatsslut. Tvärtom talar andra förarbets-
uttalanden samt praxis för att de materiella kraven riktas också mot rätts¬
tillämpningen. Enligt min mening är reglerna dessutom mindre ändamåls¬
enliga om de enbart ses som uppmaningar till lagstiftaren och inte samti¬
digt som krav på rättstillämpningen. Kravet på saklighet och opartiskhet
i RF 1:9 och de olika diskrimineringsförbuden i RF 2:15-16 ger inte
ensamma ett fullgott rättighetsskydd. Flänsyn till åtgärders proportionali-
tet, till den fria åsiktsbildningen och till vilka ändamål som är acceptabla
i ett demokratiskt samhälle utgör här ett värdefullt komplement.

8.2 Kravet på lagform

8.2.1 Inledning
I RF:s 2 kap. 12 § första stycket anges vilka rättigheter som kan begrän¬
sas genom vanlig lag, de s.k. relativa rättigheterna. Motsatsvis gäller att
de rättigheter som inte uttryckligen nämns där är s.k. absoluta. De kan
endast begränsas genom ändring av grundlag. Till den senare kategorin
hör den negativa yttrandefriheten i RF 2:2, skyddet mot dödsstraff i RF
2:4 och skyddet mot tortyr i RF 2:5. För detta arbetes del kan konstateras
att yttrandefriheten och mötes- och demonstrationsfriheten tillhör den
kategori av rättigheter som får begränsas genom lag. Av intresse i detta
sammanhang är att rättigheterna endast får inskränkas genom "lag". Vad
innebär ett sådant krav? En första, nästan självklar, innebörd är att rättig¬
hetbegränsningar inte kan ske genom avtal." Innefattar kravet något
ytterligare?

I tysk rätt ställer Art. 19 I GG krav på att rättighetsbegränsande lagar
måste vara allmängiltiga. Vad detta krav egentligen innebär finns ingen
enighet om, annat än att lagar som endast kan avse en person eller ett fall
är förbjudna.12 Fegalitetsprincipen, manifesterad bl.a. i Art. 103 GG, har
intill nyligen ansetts innefatta bl.a. ett analogiförbud riktat till rättstillämp¬
ningen och ett bestämdhetskrav riktat till lagstiftaren. BVerfG har relativt

" Se Prop. 1990/91:149 s. 324 ff., där lagrådet fann att den föreslagna ordningen i radio¬
lagen angående avtal om programs innehåll vara svårförenlig med RF 2:12 krav. Som
även Nergelius s. 644 konstaterat hade lagrådets kritik ingen effekt på förslagets utform¬
ning i denna del, se t.ex. a.prop. s. 155 ff.
12 Se axsnitt 2.2.6.
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nyligen klargjort att bestämdhetskravet i Art. 103 GG inte enbart är riktat
till lagstiftaren. Det riktas också mot rättstillämpningen.13 Alltför obe¬
stämda strafflagar strider mot GG. Skälet till detta är inte bara att
förutsebarheten hotas av obestämda straffnormer. BVerfG har också fäst
vikt vid att domstolar inte skall utöva politisk makt genom att själva ge
innehåll åt straffnormer. Denna uppgift är lagstiftarens.

I amerikansk rätt är förhållandena liknande. Fourteenth Amendments
bestämmelse om laga ordning (due process) har ansetts medföra ett krav
på att lagstiftningen inte får vara för vag. Den s.k. void for vagueness-
läran innebär, att domstolar kan underlåta att tillämpa regler som inte
uppfyller Fourteenth Amendments krav på bestämdhet.14 I amerikansk
rätt har framför allt förutsebarhetsargumentet anförts för denna lösning.
Särskilt tungt har man ansett detta argument väga när det gäller yttrande¬
friheten. Vagt utformade strafflagar kan förhindra yttranden som annars
vore tillåtna. Supreme Court har därför tillämpat vagueness-läran med
stränghet inom First Amendments område. Ett materiellt lagbegrepp
används också i Europakonventionen, bl.a. i artiklarna 8-11. Konventio¬
nen godtar begränsningar i dessa rättigheter om de är föreskrivna i lag
(prescribed by law, in accordance with law). I detta begrepp har Europa¬
domstolen tolkat in ett krav på viss materiell standard.15 En rättsregel
måste uppnå en viss grad av precision för att den enskilde skall kunna
rätta sig efter den.16 Motivet för detta krav är förutsebarhet.

8.2.2 Lagbegreppet och kravet på generell giltighet
De flesta typer av rättighetsbegränsningar skall ske i lagform. Frågan om
vad som utgör "lag" enligt svensk statsrätt har därför stor praktisk bety¬
delse för rättighetsskyddet. I förarbeten och doktrin brukar man peka på
tre karakteristika när det gäller lagar. Det är deras bindande verkan för de
rättstillämpande myndigheterna, deras generella avfattning samt det

13 Se avsnitt 2.2.2.
14 Se avsnitt 2.3.6.
15 Harris/O'BoyleAVarbrick, Law of the European Convention on Human Rights s. 285 ff.,
Jacobs/White, The European Convention on Human Rigths s. 303 f., Cameron, An Intro-
duction to the European Convention on Human Rights s. 72. Se t.ex. Sundciy Times v.
U.K.. A 30 (1979), Malone v. U.K. A 82 (1984), Leander v. Sweden A 116 (1987).
16 Exakt var denna miniminivå går är svårt att avgöra. ED har godtagit skönsmässiga regler
bara dessa innehållit klara gränser för skönet (Se Silver v. UK, A 61 (1983), Leander v.
Sweden, A 116(1987), Kruslin v. France, A 176-A (1990)). Inom området för det obscena
har domstolen också godtagit att lagar inte kan utformas med absolut precision. ED har
också godtagit att praxis utvecklat och utvecklar lagtext utan att detta står i strid med kra¬
vet på lagstöd.
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faktum att de tillkommit genom riksdagsbeslut.'7 En föreskrifts bindande
verkan innebär att myndigheterna har en skyldighet att följa denna, ofta
kombinerat med ett straffansvar om så inte sker. Här skall inte vidare dis¬
kuteras detta krav. Frågan sammanhänger med den teoretiskt långt mer
komplicerade frågeställningen om hur "gällande rätt" fastställs och hur
rättstillämpande instanser vet detta.Ix Det sista kriteriet är knappast av
ens akademiskt intresse. Det är snarast en empirisk sak att fastställa
huruvida en föreskrift beslutats av riksdagen eller ej. Vad som här är av
intresse är alltså kravet på generalitet.19

En rättslig norm kan inte, per definition, endast avse ett konkret fall.20
Då är den i stället att jämställa med ett beslut i enskilt ärende. För att en
föreskrift skall kunna anses ha generell giltighet krävs därför att den
avfattats på ett sådant sätt att regeln är allmängiltig för den situation eller
det beteende den avser. Detta betyder t.ex. att en lag kan stiftas som
påbjuder en viss konkret folkomröstning, om lagen är tillämplig på alla
som deltar i folkomröstningen. Detsamma gäller om riksdagen medelst
lag avbryter en pågående arbetskonflikt. En sådan lag är generellt till¬
lämplig, om den avser alla som deltar i konflikten.21 Det är därför lagens
lexikala utformning som fäller avgörandet huruvida den är generellt giltig
eller ej.22 Av detta framgår också att kravet på generalitet i själva verket
är ett formellt krav och inte ett materiellt.23

I RF:s 8 kap. finns utförliga regler om hur normgivningsmakt får dele¬
geras från riksdag och regering. Av myndigheter beslutade normer måste
ha stöd av delegation för att vara giltiga. Beslut i enskilda fall regleras
däremot inte alls i RF. Frågan om en myndighetsåtgärd utgör normgiv-
ning eller beslut i enskilt fall kan därför vara helt avgörande för om
åtgärden är grundlagsenlig. Avgörande för denna bedömning synes vara
om kretsen av berörda är obestämd och om föreskriften är gällande tills

l7SOU 1972:15 s. 100 f„ prop. 1973:90 s. 202 ff„ Holmberg/Stjernquist s. 236 ff„ Petrén/
Ragnemalm s. 166 f. Strömberg, Normgivningsmakten s. 29 f., Wittrock, Föreskriftsmak¬
ten s. 66 ff., Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen s. 114 ff.
Is Frågan om "gällande rätt" såsom ett givet studieobjekt, en utgångspunkt för rättsveten¬
skapen (eller i vart fall rättsdogmatiken) är utförligt och inkonklusivt behandlad i rättsteo-
retisk litteratur. Se Pezcenik, Vad är rätt? s. 150 ff. för en sammanfattning av olika relevanta
synpunkter.
19 Ett lagbegrepp som endast tar sikte på det senaste av dessa kriterier, av riksdagens beslu¬
tad regel, kan kallas för ett "formellt lagbegrepp". Uppställs även andra krav kan talas om
ett "materiellt lagbegrepp", se SOU 1963:17 s. 325. Det här använda lagbegreppet kan
därför karakteriseras som ett materiellt lagbegrepp.
20Prop. 1973:90 s. 204.
21 Prop. 1973:90 s. 204.
22 Se t.ex. RÅ 1980 1:92.
23 Strömberg s. 35.
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vidare och i hela landet.24 Även föreskrifters indirekta verkan kan göra
kretsen av berörda obestämd och regeln generell, vilket framgår av
exemplen ovan. Även tidsbegränsade normer eller lokalt avgränsade reg¬
ler kan ha karaktär av generella föreskrifter.25 Exempel på detta är lagar
om prisstopp och lokala föreskrifter om renhållning, jakt o.dyl. Det blir
ytterst en bedömningsfråga att avgöra i vilken mån lokala och tidsbundna
faktorer medför, att en reglering förlorar sin karaktär av allmängiltig
norm och i stället antar formen av ett beslut i enskilt fall.26

Även andra synpunkter kan anläggas på generalitetskravet. Kravet
hänger nämligen samman med kravet på likabehandling i RF 1:9. Den
som träffas av en reglering som endast är avsedd att beröra en eller ett
fåtal kan, på goda grunder, hävda att han eller hon särbehandlats. I ameri¬
kansk rätt har kravet på likabehandling (equal protection) i Fourteenth
Amendment motiverat en prövning av lagstiftarens skäl för särbehand¬
ling. Denna prövning har varit olika sträng beroende på vilket sakområde
som reglerats. På det ekonomiska och sociala området gäller t.ex. ett
krav på rationella, i betydelsen inte helt irrationella, skäl för särbehand¬
ling. Supreme Court har t.ex. godtagit olika åldersgränser för män och
kvinnor (21 respektive 18) vid köp av alkohol som en rationellt grundad
åtskillnad.27 På området för konstitutionellt skyddade rättigheter, såsom
yttrandefriheten, har å andra sidan mycket stränga krav ställts på lagstif¬
tarens skäl till särbehandling av vissa grupper eller vissa yttranden.28

I Tyskland har Art. 3 GG länge uppfattats som en regel liknande RF
1:9, dvs. till skydd mot godtycke inom domstolar och förvaltning. På
senare tid har principen om likabehandling börjat ges ett materiellt inne¬
håll. Genom att koppla likabehandling till kravet på proportionalitet har
BVerfG kommit att överpröva också skälen för åtskillnader som görs i
lagstiftningen. Det finns därför rättsliga gränser för hur långt och på
vilka grunder som särbehandling kan ske.29

Den svenska riksdagen är inte formellt bunden av RF:s likhetsgrund¬
sats i RF 1:9. Denna uttrycker dock en rättsprincip, vars efterlevnad är

24Prop. 1973:90 s. 204, Strömberg s. 35 f.
25 Strömberg s. 36 f.
26 Se RÅ 1986 ref 108 där en kommunal föreskrift om begränsningar i gatumusik under
viss tid och omfattandes visst område av RegR befanns till övervägande del ha karaktär av
beslut i enskilt fall.
27 Skälet till skillnaderna var att unga män ansågs vara mer benägna att köra berusade och
uppfattningen att en högre åldersgräns för denna grupp skulle kunna påverka olycksfrek-
vensen. Supreme Court överprövade inte dessa antaganden, eftersom de inte framstod som
helt orimliga.
2X Se avsnitt 2.3.5.
29 Se avsnitt 2.2.7.

412



högst önskvärd i en rättsstat.30 Man skulle därför kunna hävda, att kravet
på lagform hindrar beslut (eller i vart fall tillämpning av beslut31), som
enbart kan avse endast en viss person eller en viss situation och där andra
liknande fall är otänkbara, oavsett möjligheten att formulera regeln gene¬
rellt. Den förhärskande uppfattningen, i förarbeten och doktrin, ger dock
inte uttryck för en sådan koppling till likhetsgrundsatsen. Lagstiftaren
kan kanske sägas ha valt att ge denna ett förhållandevis svagt och kontur¬
löst innehåll.32

I fråga om de medborgerliga rättigheterna kan tänkas situationer där
någon eller några berövas en rättighet medelst en "riktad" lag, t.ex. en
lag som förbjuder ett visst politiskt parti eller en viss sammankomst. Är
då detta en "lag" i grundlagens mening? Från praxis kan nämnas RÅ
1980 1:92 som behandlade frågan om lagstiftning som skett till följd av
ett enskilt fall, den s.k. "Lex Kockum". RegR fann att lagen till sin orda¬
lydelse var generellt giltig samt att motiven uttryckte att en generell lag¬
stiftning åsyftats. Strömberg har av detta fall dragit slutsaten att det inte
spelar någon roll om en lag tillkommit endast för att reglera ett enda fall
och i praktiken också endast tillämpas på detta enda fall. Har lagen en
generell utformning uppfylls kravet på generalitet.33 Innehåller då lagbe¬
greppet inget annat än detta tämligen svaga krav?

8.2.3 Ett materiellt lagbegrepp?
Frågan kan konkretiseras till att gälla om grundlagen uppställer några
som helst materiella krav på normgivningen. Strömberg har framhållit att
kravet på lagform i RF 2:12 första stycket är ett krav på föreskrifternas
tillkomstsätt, inte på deras innehåll.34 Detta är, enligt min mening, inte
nog för att besvara frågan. Svaret på denna fråga måste, som jag ser det,
gå via den statsrättsliga legalitetsprincipen, dvs. kravet på lagbundenhet i

30 Prop. 1975/76:209 s. 38 f„ 98 f. och 137.
31 Skillnaden mellan att ha ett likhetskrav i tillämpningen och ett i lagstiftningen framhål-
les som särskilt betydelsefull i förarbetena till RF 1:2, Prop. 1975/76:209 s. 98. Det förra, i
betydelsen att gällande rättsregler skall tillämpas på lika sätt på alla, kommer till uttryck i
RF 1:9. Det senare var enligt föredraganden en orimlighet.
32

Prop. 1975/76:209, s. 97 ff. där standarder som "sakliga" eller "objektivt godtagbara"
skäl för särbehandling avvisas av såväl utredning som föredraganden som varandes alltför
svåra att definiera. Utredningens slutsats var att ett programstadgande om allas likhet inför
lagen borde tas in i RF. Inte heller detta kunde föredraganden acceptera. Likhetsgrundsat¬
sens giltighet begränsas således enligt förarbetena till rättstillämpningen, där dess innehåll
kan sägas vara otydligt. Likhet eller olikhet beror nämligen på vilken nivå av generalitet
som man väljer att utföra jämförelsen på, se avsnitt 2.7.3.
33 Strömberg s. 35.
34

Strömberg s. 82.
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maktutövningen. Denna princip finns lagfäst i RF:s 1 kap. 1 § tredje
stycket: "Den offentliga makten utövas under lagarna".

Legalitetsprincipen har delvis olika utformning, eller uppfattas olika,
inom olika delar av rättssystemet.35 Detta hindrar inte, att det finns
gemensamma drag med kopplingar till en konstitutionell legalitetsprin-
cip.36 Inom den offentliga rätten synes en legalitetsprincip sedan länge
allmänt accepterad.37 Man kan notera att en av JO:s vanligaste kritiska
invändningar mot förvaltningens agerande är att de saknat laga stöd för
en åtgärd. Ytterligare grundlagsstöd, förutom RF 1:1, för krav på legali-
tet brukar hämtas från RF 2:10 som ger skydd mot retroaktiv straff- och
skattelagstiftning samt från RF 8:2-3 som anger lagform för vissa typer
av normer.38 Legalitetsprincipen vilar på flera olika grundvalar. Sedan
länge betonas behovet av att tygla en mäktig monarks (eller annan cen¬
tralmakts) maktutövning samt medborgarnas behov av att kunna förutse
de rättsliga konsekvenserna av sina handlingar.39 I modern tid framhålls
också att maktutövningens objektivitet och saklighet främjas av strikt
legalitet. Denna blir ett skydd mot godtycke i maktutövningen. Här fram¬
träder likabehandlingen som ett starkt skäl för legalitet. Grundtanken
bakom kravet på legalitet är att det repressiva maktutövandet måste kon¬
trolleras särskilt noga.40

Grundlagens krav på legalitet har inte ansetts innefatta ett absolut krav
på stöd i skrivna bestämmelser för åtgärder som vidtas av det allmänna.
Även maktutövning i enlighet med sedvanerättsliga regler är förenlig
med bestämmelsen.41 Kravet på lagbundenhet tycks inte, enligt offentlig-

35 Jfr t.ex. Hultqvist s. 6 f.
36 Se prop. 1973:90 s. 228 samt bilaga 2 s. 162 för förarbetenas uttryck av legalitetsprinci¬
pen i meningen all maktutövnings lagbundenhet.
37 Se SOU 1941:20 s. 32 f., Fahlbeck/Jägerskiöld/Sundeberg, Medborgarrätt s. 223 ff.,
Sundberg, Allmän förvaltningsrätt s. 115, Westberg, Allmän förvaltningsrätt s. 43, Ström¬
berg, Allmän förvaltningsrätt s. 65, Marcusson, Offentlig förvaltning utanför myndighets¬
området s. 398 ff.,
38 Se Hultqvist s. 92-113.
39 Thornstedt, Legalitet och teleologisk metod i straffrätten, i Festskrift till Nils Herlitz
s. 322 f.
411 Thornstedt s. 333 f. Notera också den diskussion som Thornstedt för angående den ingri¬
pande natur som regleringar på andra områden kan ha på s. 327, där närmast i samband
med en argumentation mot sträng legalitet inom straffrätten. Man kan dock lika gärna ta
detta resonemang till intäkt för att det finns särskilda skäl att beakta legalitetsaspekter vid
alla typer av för den enskilde ingripande åtgärder, oavsett rättsområde.
41 Petrén/Ragnemalm s. 18 som exemplifierar med polisens rätt att bruka våld för upprätt¬
hållande av ordningen. Exemplet är efter polislagen något föråldrat, men det finns inom
politirätten fortfarande rester av polisiära befogenheter som saknar lagstöd, t.ex. den s.k.
befallningsrätten, se SOU 1993:60 s. 177 ff.
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rättslig doktrin, avse något materiellt krav på rättsnormerna.42 Dessa kan
vara inprecisa och lämna till den ansvariga myndigheten att precisera
innehållet i nödvändig utsträckning. De allmänna offentligrättsliga prin¬
ciperna om proportionalitet, saklighet och objektivitet m.m. förutsätts
kunna uppväga eventuella brister i normernas precision.

Jareborg har pekat på att leglitetsprincipen snarast är att jämföra med
ett paraplybegrepp, som i sig innefattar flera principer. Dessa torde
kunna sammanfattas som: (1) krav på lagstöd (lex scripta-kravet), (2)
analogiförbud, (3) retroaktivitetsförbud och (4) obestämdhetsförbud.42
Han anför också, att dessa har betydelse på fler rättsområden än enbart
inom straffrätten. JO kan anföras som exempel på offentligrättslig ti 11-
lämpning av principen. JO har t.ex. avvisat analog rättstillämpning vid
ingrepp som berört rättighetsskyddet.44 Jareborg menar vidare, att rela¬
tionen mellan lagstiftning och rättstillämpning vad avser dessa krav och
förbud är sådan, att alla punkterna gäller på lagstiftningsnivå medan
endast de tre första gäller rättstillämpningen 45 Detta innebär att obestämd¬
hetsförbudet i praktiken inte skulle ha tillämpning i domstolarnas verk¬
samhet. Denna legalitetsaspekt skulle vara, som Jareborg uttrycker saken,
"utan intresse".46

Den straffrättsliga legalitetsprincipen skulle således, om jag förstått
Jareborg rätt, sakna ett materiellt innehåll, eftersom ett brott mot obe¬
stämdhetsförbudet inte skulle kunna göras föremål för lagprövning.47
Inom andra rättsområden är rättsläget mera oklart vad gäller legalitets-
principens materiella innehåll. Hultqvist har menat att skatterätten omfattas
av ett föreskriftskrav {lex scripta-kravet) liknande, eller t.o.m. strängare
än, det straffrättsliga.48 Han tycks vidare antyda att detta föreskriftskrav i
sig implicerar ett krav på precisering och bestämdhet i de skatterättsliga

42 Se t.ex. Strömberg, Normgivningsmakten s. 82, Westerberg s. 43 f.
43 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment s. 93, Straffrättens ansvarslära s. 336. Se även
Hultqvist s. 4 ff.
44 Se JO 1993/94 s. 104, särskilt s. 107: "Av det i 2 kap. 12 § första stycket RF fastlagda
kravet på lagstöd för intrång på det grundlagsskyddade området följer att ett beslut som
innefattar en viss rättighetsbegränsning aldrig kan grundas på något slag av extensiv eller
analogisk tolkning [...]."
45 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment s. 94. Jfr densamme i Straffrättens ansvarslära
s. 336 där det endast sägs att legalitetsprincipen ställer "vissa krav på lagstiftningens
begriplighet och precision".
46

Jareborg, Straffrättsideologiska fragment s. 94.
47 Jfr Jareborg, Straffrättens ansvarslära s. 371 ff. där det inte uttalas någon sådan katego¬
risk slutsats.
48 Hultqvist s. 73 ff. och 113.
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normerna.40 Här finns således ett visst stöd för en modell med ett materi¬
ellt krav på lagstiftningen. Huruvida det finns sakliga skäl till en sträng¬
are attityd till legalitet i skattesammanhang än inom straffrätten är en
annan sak.

Enligt min mening är det inte självklart, att obestämdhetsförbudet är
utan relevans i rättstillämpningen. En första synpunkt därvidlag är, att det
synes motsägelsefullt att uppställa ett förbud för lagstiftaren, utan att
samtidigt ge rättstillämpningen möjlighet att övervaka detta. Här åter¬
kommer vi till frågan om rättighetsregleringens koppling till rättstillämp¬
ningen. Av förarbetena framgår, att man förutsatt, att ett förbud riktat till
lagstiftaren indirekt även får effekt i rättstillämpningen.50 Rättstillämp¬
ningens bundenhet vid att tillämpa giltig lag har som effekt att lag, som
stiftas i strid med ett förbud, inte heller kan tillämpas. Jareborgs uppfatt¬
ning, att obestämdhetsförbudet skulle vara "utan intresse" för rättstil¬
lämpningen, får alltså anses vara alltför kategorisk.

Ingrepp i medborgerliga fri- och rättigheter är ofta av repressiv karak¬
tär, även om reglerna kan vara hänförliga till t.ex. det process- eller för¬
valtningsrättsliga området. Då den springande punkten med legalitetskra-
vet är just regleringens repressiva karaktär (med ett underliggande hot
om sanktioner eller andra ingrepp), torde inte rättsområdet i sig vara
avgörande, inte ens för om ett krav på preciserad normgivning skall upp¬
ställas. Kan ett sådant krav ställas inom straffrätten kan det, enligt min
mening, lika väl ställas inom förvaltningsrätt med liknande inslag av
tvång eller våldsbefogenheter.

Mot detta kan invändas att rättighetsbegränsande reglering faktiskt
inte alltid är lika repressiv som t.ex. straffrätten, med dess straffsank¬
tioner, varför jämförelsen haltar. Man kan exemplifiera dylika ingrepp
med sådant som administrativa tvångsomhändertaganden, expropriation,
skatter, förbud eller tillståndskrav. Dessa regler kan, av den enskilde, upp¬
fattas som väl så ingripande, som ett "straff i brottsbalkens mening.51
Vidare kan anmärkas, att mycken rättighetsbegränsande förvaltningsrätt är
straffsanktionerad, brott mot tillståndskravet i ordningslagens 2:4 straffas

49Hultqvist s. 325, angående begreppen "inkomst" och "hobby" och, särskilt, s. 392 ff.
angående rekvisitet "lagstiftningens grunder".
50Prop. 1975/76:209 s. 100.
51 Jareborg, Straffrättens ansvarslära s. 336, anför som argument för att legalitetskravet har
störst betydelse på straffrättens område, att straffrättsliga ingripanden saknar anknytning
till andra samhälleliga eller personliga behov än straffhotet som styrmedel. Om jag förstått
honom rätt avser han därmed en handlingsdirigerande funktion hos straffhotet, straffrätten
som styrmedel av mänskligt beteende. Stora delar av förvaltningsrätten, t.ex. politirätten
med dess vitessanktioner och tillståndssystem m.m. har, enligt min uppfattning, liknande
funktioner.
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t.ex. enligt samma lags 2:29. Det synes då rimligt att uppställa ett
bestämdhetskrav också på dessa typer av bestämmelser, eftersom de
indirekt är straffbestämmelser.

Ytterligare stöd för någon typ av materiell lägsta nivå går att hämta i
ED:s praxis vid tillämpningen av Europakonventionen. Som ovan visats
använder sig domstolen av ett materiellt lagbegrepp vid rättighets¬
begränsningar och motiverar detta främst av förutsebarhetsskäl. Konven¬
tionen är svensk lag och svenska domstolar har att tillämpa den på
inhemska förhållanden.52 ED utgör därför ett, i förhållande till den
svenska rättsordningen, överprövande organ i frågor om rättighetsregler
betydelse. Då domstolen tillämpar ett visst synsätt på det regelsystem
som den har att tillämpa, utgör detta ett starkt skäl för att anpassa vårt
nationella synsätt, så att det inte kommer i konflikt med ED:s. Det synes
vidare konstlat att vid behandlingen av konventionsrättigheter arbeta
med ett materiellt lagbegrepp men inte i samband med grundlagsrättig¬
heter. Särskilt gäller detta då rättigheterna i stor utsträckning sammanfaller.

Ändamålssynpunkter talar för att regleringar som inskränker opinions¬
friheterna inte endast skall vara allmängiltiga och beslutade av riksdagen,
utan även uppfylla vissa materiella krav. Inskränkningar som är alltför
vaga eller obestämda kan falla bort ur tillämpningen eller preciseras
genom praxis. Enbart hotet om detta torde kunna bidra till att lagstiftaren
eftersträvar så tydliga författningar som möjligt när det gäller rättighets¬
begränsningar. Dessutom bidrar alltför vaga lagtexter, ur vilka medbor¬
garna inte kan utläsa exakt vad som är förbjudet, till att skapa en avhåll-
samhet.53 Inom amerikansk rätt kallar man detta för "chilling effecf och
godtar det inte i samband med reglering av yttrandefriheten.54 Människor
skräms till att avhålla sig från att yttra sig av osäkerhet inför om det är
tillåtet eller ej. Yttranden som skulle kunna bidra till de olika ändamålen
med yttrandefrihet "fryses" och kommer aldrig till uttryck. Detta är ett
hot mot yttrandefrihetens olika funktioner, såväl samhällsfunktionella
som individcentrerade.

Ett bestämdhetskrav kan påverka effektiviteten i såväl lagstiftnings-

52 Se t.ex. beslut från kammarrätten i Jönköping, målnr 24443-1996, 1996-08-15, där kam¬
marrätten fann fullföljdsförbudet i 33 § förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar
om jordbruksprodukter uppenbart strida mot konventionens Art. 6 om rätt till domstols¬
prövning. Med stöd av detta och RF 11:14 kunde förbudet bortses från.
53 Axberger, Tryckfrihetens gränser s. 91 f., framhåller att det inte alltid är någon nackdel
att straffbestämmelser är avfattade på ett mer vidsträckt sätt än vad som rättstillämpningen
faktiskt utnyttjar. När det gäller regler som medför straffansvar för yttranden är jag inte
redo att hålla med Axberger, vars argument framstår som alltför pragmatiskt. Se även
avsnitt 11.4.2.
54 Se avsnitt 2.3.6.

417



arbetet som rättstillämpningen. Lagstiftningsarbetet kan ta längre tid och
bli tekniskt mer komplicerat, om kravet på precision drivs för långt. En
av de uppgifter som ligger på lagrådet är att se till att detta krav uppfylls
i rimlig utsträckning.55 Dessutom finns en risk för att man tvingas
omarbeta lagstiftning, om den visat sig inte hålla måttet i detta avseende.
I rättstillämpningen förlorar man en del av den flexibilitet som mera vagt
utformade författningar ger utrymme för och därmed också en del av för¬
mågan att anpassa sig till förändrade förhållanden. Detta innebär, i sin
tur, ännu en börda på lagstiftaren, som måste vara den instans som följer
samhällsutvecklingen och modifierar eller förändrar rättsreglerna så att
de "ligger i tiden". Så kallad ramlagstiftning vid rättighetsbegränsningar
försvåras av ett materiellt lagbegrepp.

En fast praxis, som preciserar bestämmelserna, kan dock mildra eller
upphäva nackdelarna med en vagt utformad lagtext. Man kan t.ex. notera
att den straffrättsliga lagstiftningen innehåller många vaga eller obestämda
lagrum, varför lagbundenheten också inom straffrätten ofta uppfylls
genom praxis. Man bör nog inte heller överdriva problematiken med ett
bestämdhetskrav, eftersom detta måste kunna anpassas efter rättsområdet
och typen av regler det gäller. Endast mycket vaga eller obestämda före¬
skrifter kan komma i fråga att falla på denna grund.

Är en reglering utformad på så sätt att dess tillämpningsområde är
mycket obestämt och det samtidigt saknas sedvanerättsliga regler eller
klargörande praxis, är inte kravet på begränsning genom "lag" i RF 2:12
första stycket uppfyllt. Detta är konsekvensen av att med "lag" avse
något mer än ett formellt begrepp. Jag menar sammanfattningsvis att det
finns goda skäl för att anse, att legalitetsprincipen omfattar ett obestämd¬
hetsförbud, som är av betydelse i rättstillämpningen. Detta förbud base¬
ras i sin tur på föreställningen om förutsebarhet och skydd mot godtycke,
viktiga inslag i ett effektivt rättighetsskydd. Ett ytterligare argument för
ett sådant synsätt är att den i svensk rätt inkorporerade Europakonven¬
tionen innehåller ett materiellt lagbegrepp. Svensk statsrätt bör därvidlag
försöka undvika en konflikt med konventionens normer och i stället, om

möjligt, anpassa sig till konventionens krav. Det finns vidare inget i grund¬
lagens ordalydelse eller i förarbetena till RF som hindrar uppställandet
av ett materiellt lagbegrepp när det gäller rättighetsbegränsningar. Ända¬
målsskäl talar också för en sådan tolkning av RF 2:12:s krav på lagform.

De rättstillämpande myndigheterna har därför, som jag ser det, endast

55 Se t.ex. prop. 1986/87:149 om den s.k. bastuklubbslagen, där lagrådet (s. 18 f.) mot bak¬
grund av grundlagsskyddet för mötesfriheten föreslog preciseringar av lagens centrala
bestämmelser. Föredraganden godtog lagrådets påpekanden, varför ärendet kan ses som
ett exempel på när lagrådet fått lagstiftaren att beakta bestämdhetskravet.
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två alternativ om de skulle stöta på en regel, vars utformning är sådan att
den framstår som orimligt vag. De kan tolka regeln restriktivt och i sin
tolkning slå fast ett tydligare regelinnehåll. De kan också med stöd av RF
11:14 underlåta att tillämpa regeln såsom stridande mot en överordnad
rättsregel, om denna bristande överensstämmelse är uppenbar. I det sam¬
manhanget kan det argumenteras för att det ur demokratiskt legitimitets¬
synpunkt är bättre att domstolarna "bara" underlåter att tillämpa alltför
vaga lagar, än att de omformulerar dessa så att de uppfyller kraven på
bestämdhet. Ett sådant synsätt har kommit till uttryck i tysk rätt.56 Skälet
till detta har att göra med demokratisk legitimitet och är enligt min
mening överförbart till svenska förhållanden.

I det förra fallet avhåller sig nämligen domstolarna från att direkt
skapa normer, något som primärt är riksdagen uppgift. De fungerar i stäl¬
let enbart som en kontrollinstans av normernas utformning. I det senare
fallet skapar domstolarna nya normer eller ger vaga normer konkret
mening, en klart rättsskapande funktion.57 Detta kan accepteras inom
vissa rättsområden, ja det är t.o.m. en nödvändighet inom de flesta rätts¬
områden. När det gäller regler som direkt påverkar utövandet av konsti¬
tutionella rättigheter kan denna rättsskapande funktion uppfattas som
mera tvivelaktig. Där är rättsosäkerhet mer skadlig än på många andra
områden, eftersom reglerna, per definition, är mer fundamentala än andra
regler. Man kan därför mena att det ur demokratisk legitimitetssynpunkt
är bättre att endast underkänna regler och inte sätta något, ens en snävare
tolkning av regeln, i deras ställe.58

8.3 Vad är en rättighetsbegränsning?

8.3.1 Inledning
En avgörande faktor för hur väl RF 2:12 skyddar de medborgerliga fri-
och rättigheterna är vad som skall anses utgöra "begränsningar" av dessa.
Ju färre regler som anses utgöra "begränsningar", desto lättare är det att

v'Se avsnitt 2.2.2.

"Se kammarrätten i Jönköpings beslut 1996-08-15, målnr 2443-1996, där domstolen fann
RF 11:14 ge stöd inte bara för underlåtande att tillämpa grundlagsstridig lag utan även att
modifiera behörighetsreglerna i 14 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar.
58 Jfr med besvärsprövningar med rätt att sätta nytt beslut i stället eller bara kassera det
överklagade, t.ex. skillnanden mellan förvaltnings- och kommunalbesvär. Kassations-
modellen väljs ofta för att visa respekt för de normgivande organens självständighet i mera
renodlade lämplighetsfrågor.
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skapa regler som hindrar utövandet av rättigheterna. Samtidigt kan många
regler, direkt eller indirekt, påverka möjligheterna att faktiskt nyttja en
rättighet.51' Att avgöra vad som utgör en rättighetsbegränsning är en
balansgång mellan motstridiga intressen. A ena sidan står de enskildas
faktiska möjligheter att utöva rättigheten. A andra sidan står normgiva¬
rens intresse av att kunna reglera samhällslivet på ett smidigt sätt, rättstil¬
lämpningens intresse av att inte betungas med ständigt återkommande
frågor om rättighetskränkningar och det demokratiska intresset av att inte
ge domstolarna så mycket makt att deras legitimitet hotas.

Den egentligt svåra frågan i sammanhanget är hur man skall hantera
regler som endast indirekt utgör rättighetsbegränsningar. Det vill säga
regler som inte syftar till att begränsa en rättighet, men ändå gör det. Det
står ju klart att det från den enskildes synpunkt kan vara mer begränsande
med en indirekt begränsning, än med en direkt. Om t.ex. ett krav på viss
klädsel för viss statlig tjänst omöjliggör för en religiös person att söka
arbete, kan detta uppfattas som ett mycket stort ingrepp i dennes ytt¬
rande- och religionsfrihet. A andra sidan torde kriminalisering av hatiska
och rasistiska yttranden av de flesta upplevas som en relativt trivial
begränsning av yttrande- och tryckfriheten, trots att begränsningen är
direkt åsyftad.60 Är indirekt verkande regler rättighetsbegränsningar och
i så fall i vilken utsträckning? Kan man ställa upp avgränsande kriterier
för när en indirekt verkande regel är konstitutionellt betydelsefull och när
den inte är det?

Vad som är en "begränsning" av en rättighet är, som synes, av utomor¬
dentlig vikt för hur starkt skyddet av densamma är i praktiken.61 I ameri¬
kansk rätt är synen på vad som utgör en inskränkning av de konstitutio¬
nella rättigheterna pragmatisk. Man ser till stor del till regleringars effek¬
ter, eller t.o.m. potentiella effekter, när det gäller att avgöra, om en viss
reglering äventyrar någon rättighet. Särskilt gäller detta i yttrandefrihets¬
sammanhang.62 Supreme Courts prövning av de konstitutionella rättig¬
heterna avser en bedömning av reglers begränsande effekt på rättighet¬
erna.63 Supreme Court har, som jag uppfattat dess praxis i rättighetsfrågor,
generellt varit villiga att se till bestämmelsers effekter, snarare än enbart

sySe Dorf, Incidental Burdens on Fundamental Rigths, 109 Harv.L.R. 1175.
60 Dorf s. 1177.
61 Här kan hänvisas till hur detta går till i samband med minoritetsskyddet i RF 2:12 tredje
stycket. Där är det KU som bestämmer vad som är en begränsning i RF:s mening, se prop.
1978/79:195, s. 69 f. KU skall höra lagrådet om saken, dock utan att vara bunden av dess
yttrande.
62 Se kapitel 4 för åtskilliga exempel på denna syn.
63

: "|... ] appraising a statute's inhibitory effect upon such rights "., NAACP v. Button, 371
U.S. 415, s. 432, 83 S.Ct. 328, s. 338 f. (1963)
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till deras syften. I fall då syftet med regleringen inte varit att begränsa
yttrandefriheten, men den indirekta effekten på rättighetsutövandet varit
väsentligt, har domstolen prövat regleringen efter sin striktaste stan¬
dard/14 Detta visar att syftet inte är avgörande, utan effekten.65 Det cen¬
trala har varit att ge rättighetsskyddet genomslag i praktiken.

I tysk statsrätt finns delade meningar om vad som skall avses med en
inskränkning av en grundrättighet. Enskilda författares ställningstagande
synes vara avhängigt deras rättighetsteoretiska grundantaganden, om vil¬
ket ingen enighet kan nås.66 När det gäller just mötesfriheten är en
inskränkning en åtgärd som typiskt sett påverkar möjligheterna att utöva
friheten.67 Det avgörande är inte syftet eller sanktionen, utan reglering¬
ens typiska effekt. Enligt Europakonventionen är synen på vad som utgör
rättighetsbegränsningar ganska generös. I det enda fall rörande demon¬
strationsfriheten som lett till en fällande dom, fann ED att en varning till
en advokat för deltagande i demonstration var att betrakta som en
begränsning av dennes demonstrationsfrihet.68

Hur har man då i svensk statsrätt behandlat frågan om vad som utgör
en rättighetsbegränsning och problemet med direkta och indirekta begrän¬
sande effekter?

8.3.2 Kriterier för vad som utgör en rättighetsbegränsning
Följande uttalanden i förarbetena till RF är av särskilt intresse för
bestämmandet av vad som utgör en rättighetsbegränsning:

"Förbuden mot rättighetsbegränsningar omfattar inte varje negativ åtgärd
från det allmännas sida, som är föranledd av att någon utnyttjat en rättighet
på ett visst sätt [...]. Att en person till följd av yttranden i politiska frågor
förvägras en statlig tjänst av betydelse för rikets säkerhet kan exempelvis

64 Dorf s. 1177 f. och 1251.
65 Se t.ex. fallet O Brien (avsnitt 4.2.2) som gällde kriminaliseringen av förstörandet av
militära handlingar. Domstolen fann att brännandet av inkallelseordern var ett yttrande,
men att kriminaliseringen inte syftade till att undertrycka opinionsbildning samt att regle¬
ringen framstod som rimlig i förhållande till sitt syfte.
66 Se 2.2.6.
67 Se avsnitt 3.5.3.
68 Enzlin v. France, A 202 (1991). Se även Harris/H'BoyleAVarbrick s. 419. Som rand¬
anmärkning kan tilläggas att i Canada, ett land vars konstitutionella utveckling är mycket
intressant efter införandet av en rättighetskatalog i grundlag 1982, är synen på vad som är
en rättighetsbegränsning vidsträckt. De konstitutionella reglerna medger samtidigt tämli¬
gen långtgående inskränkningar, liknande reglerna i RF 2:12-14, varför detta inte tycks ha
skapat några större problem ur normgivningssynpunkt, se Penner, The Canadian Expe-
rience with the Charter of Rights, i Public Law, Spring 1996 s. 104 ff. och Greenawalt,
Fighting words.
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inte anses vara en begränsning av hans yttrandefrihet i grundlagens mening.
Grundlagsskyddet är i främsta hand riktat mot sådana åtgärder som faktiskt
fysiskt tvång eller kriminalisering av vissa handlingar."69

"Vad gäller frågan om när kriminalisering är att anse som en inskränkning i
den grundlagsskyddade yttrandefriheten är i själva verket att beakta, att ytt¬
randen i tal eller skift vid ett stort antal brott mer eller mindre nödvändigtvis
ingår som ett led i gärningen. Det gäller t.ex. vid de brott där vilseledande
eller hot utgör en av brottsförutsättningarna, vid anstiftan till brott, ofta vid
medhjälp till brott [...]. Det mesta av denna kriminalisering kan uppenbarli¬
gen inte vara att anse som begränsning av yttrandefriheten i regeringsfor¬
mens mening."70

"Det är först och främst uppenbart att en föreskrift som över huvud taget
inte avser det område som skyddas av regeringsformens rättighetsreglering
aldrig kan anses som en rättighetsbegränsning även om den skulle ha bety¬
delse för möjligheterna att faktiskt utnyttja någon av de grundlagsfästa fri-
och rättigheterna."71

"Allmänt kan sägas att en föreskrift innebär en sådan begränsning endast
om det av föreskriften uttryckligen eller underförstått framgår att en rättig¬
hetsbegränsning är åsyftad eller ingår som ett naturligt led i regleringen."72

Med RF 2:12:s "begränsning" avses alltså enbart sådant som dels innebär
ett fysiskt ingrepp mot någon, dels där detta är direkt åsyftat som just en
rättighetsbegränsning eller i vart fall medvetet godtaget som ett led i reg¬
leringen. Vidare antyds, att vad som är en begränsning också kan bestäm¬
mas utifrån det område som skyddas av grundlagens rättighetsregler, det
s.k. skyddsområdet.

I praxis finns inte alltför många exempel på när domstolarna haft frå¬
gor av denna karaktär framför sig. I RÅ 1986 ref 108 var fråga om ett
beslut som förbjöd gatumusik med fler än två musikanter. Två musikan¬
ter fick spela, men då bara under viss, kortare tid. RegR fann i sitt avgö¬
rande att beslutet grundats på hälsoskyddslagens regler om sanitär olä¬
genhet, varför det inte avsåg det område som skyddades av RF:s regler
om mötesfriheten. Det var därför inte heller att betrakta som en rättig¬
hetsbegränsning. Att beslutet konkret påverkade möjligheterna att utöva
mötesfriheten togs inte med i bedömningen.

I NJA 1982 s. 621 gällde det en demonstration som blockerade vägen
till en provborrningsplats. HD fann att brottsbalkens bestämmelse om

69SOU 1975:75, s. 104.
70SOU 1975:75, s. 188.
71 Prop. 1975:76:209, s. 153.
72 Prop. 1975/76:209, s. 154.
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egenmäktigt förfarande inte var att betrakta som en begränsning av
demonstrationsfriheten och avvisade klagandens hänvisning till de
grundlagsskyddade opinionsfriheterna. 1 NJA 1989 s. 308, som också
rörde en vägblockad, berörde HD inte frågan om demonstrationsfrihetens
grundlagsställning när man dömde till straff för ohörsamhet mot ord¬
ningsmakten.

I AD 1995 nr 122 gällde det uppsägning av en kapten vid försvaret
p.g.a. dennes medlemskap i en motorcykelklubb.73 AD fann att uppsäg¬
ningen av kaptenen inte kunde anses som en begränsning av dennes
grundlagsskyddade föreningsfrihet. Domstolen drog av detta slutsatsen
att staten, ehuru bunden av föreningsfriheten i detta fall, inte behövde
stöd i en särskild rättighetsbegränsande lag för att skilja kapten från
anställningen. I slutänden fann domstolen, på annan grund, att staten sak¬
nade saklig grund för uppsägning. AD:s ovilja att betrakta vad som de
facto måste sägas vara ett konkret och tydligt ingrepp mot någon p.g.a.

just föreningsaktivitet som en begränsning av föreningsfriheten är en
logisk följd av förarbetenas snäva syn på rättighetsbegränsningar.74

I kontrast till domstolarnas restriktiva syn på vad som utgör rättighets¬
begränsningar står JO:s praxis. JO har t.ex. konsekvent haft en sträng syn
på olika typer av tillrättavisanden eller försök att filtrera offentligt
anställdas åsiktsyttringar. I JO 1991/92 s. 340 gällde saken en rektor,
som i vissa uttalanden framfört att anställda inte borde kontakta pressen
vid missnöje med förhållandena på skolan. JO framhöll att rektorns utta¬
landen, oavsett syftet, kunnat uppfattas som att hon sökt hindra de
anställda att fritt yttra sig i pressen. Hon borde därför, med tanke på vik¬
ten av att grundlagsskyddade rättigheter inte träds förnär, ha uttalat sig
försiktigare. I JO 1992/93 s. 581 gällde frågan om kritiska yttranden i
pressen föranlett att en sökande förbigåtts vid tillsättning av en kommu¬
nal skoltjänst. JO uttalade att skyddet för yttrandefriheten inte enbart
omfattar ett förbud mot repressalier i ett bestående anställningsförhål¬
lande. Principen har också betydelse då ett anställningsförhållande skall
etableras. Detta framstår som en generösare syn än vad förarbetena ger

73 Jfr AD 1991 nr 106 gällande en anställd vid häkte som omplacerades p.g.a. sina politiska
åsikter, men där AD fann att detta inte var godtagbart bland annat p.g.a. yttrandefriheten.
74 AD:s uttalande att om uppsägningen setts som en rättighetsbegränsning hade detta med¬
fört att staten tvingats hitta stöd i en särskild rättighetsbegränsande lag är svårtydd. Det
krävs ju inte att det i lagtext anges att en lag är rättighetsbegränsande (jfr tysk rätt, avsnitt
2.2.6), utan detta framgår av syftet, sanktionen eller det skyddsområde regleringen gäller.
Vad domstolen syftar på är väl antagligen det förhållandet att det av förarbetena skall
framgå att man avsett begränsa en rättighet. Endast då skulle domstolen finna att regeln
innebär en rättighetsbegränsning. Tolkat så visar detta på det prekära i denna syn på rättig¬
hetsbegränsningar.
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uttryck för. JO konstaterade också, att skolledningens felaktiga uppfatt¬
ning i denna fråga inte bara stred mot kravet på saklighet och opartiskhet
i RF 1:9, utan även, indirekt, mot den grundlagsskyddade yttrandefri¬
heten. Även JO 1993/94 s. 489 och s. 496 kan exemplifiera ombuds-
mannaämbetets syn på rättighetsbegränsningar. Där gällde det kommu¬
nalt anställdas yttrandefrihet. JO framhöll att kommunens företrädare
inte får göra uttalanden, som kan tolkas som att anställda, som brukar sin
yttrandefrihet, betraktas som illojala. Vidare konstaterades, att kommu¬
nen inte kan hindra, eller ens uppmana sina anställda, att inte skriva på
protestlistor m.m. JO synes sammantaget ha en väsentligt mer ändamåls-
inriktad syn på rättighetsbegränsningar än vad förarbeten och domstols¬
praxis ger uttryck för.75

I doktrinen har kritik framförts mot förarbetenas och domstolspraxis
snäva syn på rättighetsbegränsningar. Sundberg-Weitman påpekar det
olämpliga i detta förhållande, men menar att denna brist delvis uppvägs
av RF l:9:s krav på objektivitet och saklighet.76 Wennergren är också
kritisk mot förarbetenas syn och anför att denna inte är logiskt stringent.
Han pekar på att synen på såväl definitionerna av rättigheterna som på
vad som utgör begränsningar är alltför influerad av TF:s reglering. Han
menar att detta är ett synsätt som inte låter sig inpassas i RF:s systematik.
Wennergren menar också, att ett mer "realistiskt" synsätt på vad som är
rättighetsbegränsningar går att förena med nuvarande lagstiftnings utform¬
ning.77 Även Strömberg ger uttryck för en mer "realistisk" hållning
visavi vad som kan anses som rättighetsbegränsande, när han i samband
med kravet på prästkandidaters positiva hållning till kvinnliga präster
anför konstitutionella betänkligheter.™ Nergelius intar också en kritisk
hållning mot förarbetenas sätt att definiera rättighetsbegränsningar.79
Grundlagskommentarerna är däremot inte kritiska, utan återger förarbete¬
nas uttalanden.80

Vad är det som är så problematiskt med förarbetenas syn på rättighets¬
begränsningar? Det är främst tre saker som jag anser bör diskuteras.
Först gäller det frågan hur relevant det är att tala om vilken typ av sank¬
tioner som drabbar den som utnyttjat en rättighet för att bestämma om
något varit en rättighetsbegränsning. Därefter vill jag diskutera frågan

75 Se även JO 1994/95 s. 521, JO 1994/95 s. 527. JO 1994/95 s. 530, JO 1995/96 s. 447. JO
1995/96 s. 454, JO 1995/96 s. 457 och JO 1995/96 s. 462.

76 Sundberg-Weitman, Saklighet och godtycke s. 59 f. och 113 f.
77 Wennergren, Demonstrationsfriheten och civil olydnad, i Om våra rättigheter IV
s. 121 ff.
78 Strömberg, Den klerikala åsiktsfriheten i rättslig belysning, FT 1995 s. 49 ff.
74Nergelius s. 582 f.
80Holmberg/Stjernqvist s. 113 f., Petrén/Ragnemalm s. 69.
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om det är lämpligt att knyta definitionen av "rättighetsbegränsning" till
syftet med en viss reglering. Sist undersöker jag det lämpliga med
användningen av skyddsområdet för att definiera det som skyddas av RF.
Något jag redan nu vill framhålla som problematiskt med dessa
angreppssätt är att man bortser från regleringens eller beslutets faktiska
effekter.

8.3.3 Kritik av sanktion, syfte och skyddsområde som kriterier
De sanktioner som förarbetena främst tagit sikte på är de som är fysiskt
tvingande eller som innebär kriminalisering av visst beteende. Många
andra åtgärder kan dock ha karaktären av bestraffning eller tillrättavis¬
ning, utan att för den del direkt anknyta till fysiskt tvång eller straffan¬
svar. Detta är tydliggjort i JO:s praxis (se ovan), där JO funnit tillsägel¬
ser, omplaceringar eller vägran att ny- eller återanställa vara ingrepp i
yttrandefriheten. Dessa åtgärder begränsar den enskildes möjligheter att
utnyttja sina rättigheter. Om t.ex. personer, som erkänt sig ha vissa poli¬
tiska åsikter, utesluts från statlig anställning, enbart p.g.a. deras åsikter är
detta, enligt min mening, en begränsning av deras yttrandefrihet. Om de
hållit tyst, hade de fått tjänsten. Incitamentet att tiga om sin politiska
åskådning torde knappast kunna bli mycket starkare.

Att endast beakta sanktioner som inbegriper fysiskt tvång eller straff¬
ansvar synes mot denna bakgrund inte vara tillräckligt för ett effektivt
rättighetsskydd.81 En mer nyanserad syn på vad som innefattar begräns¬
ningar krävs. Man måste beakta regelns eller handlingens faktiska effek¬
ter, dess påverkan av möjligheterna att yttra sig eller freda sig mot tvång
att yttra sig. Innebär regeln eller beslutet, att någon i realiteten fråntas
möjligheterna att yttra sig, utan att sanktioner i förarbetenas mening tas i
bruk, föreligger en rättighetsbegränsning.

I förarbetena sägs vidare, att om den direkta avsikten, dvs. syftet, varit
att begränsa en rättighet, skall regleringen anses vara rättighetsbegräns-
ande.82 Detta kriterium lider av samma brister som anknytningen till
sanktionen. Det framstår som väl formellt och lite orealistiskt att binda

begränsningsbestämmelserna i RF 2:12 enbart till de regleringar där man
direkt uttalat att man avsett att begränsa en rättighet, utan att fästa upp-

81 Se även Holmberg/Stjernquist s. 20, möjligheterna att göra inskränkningar bör utövas
med försiktighet, vilket rimligen måste betyda att man i försiktighetens namn bör anse
åtgärder vara begränsningar även om t.ex. viss tveksamhet om deras direkta effekter på
rättigheten kan föreligga.
82SOU 1975:75, s. 122., Prop. 1975/76:209 s. 154.
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märksamhet på regleringens effekter.85 Här kan återknytas till vad som
inledningsvis sades om direkta och indirekta begränsningar. Förarbetenas
lösning av problemen kring direkta och indirekta rättighetsbegränsningar
är att helt enkelt skala bort de senare från rättighetsskyddet. Detta medför
att många regleringar, som till sin effekt påverkar den enskildes möjlig¬
heter att utnyttja sina rättigheter, inte faller in under de konstitutionella
kraven vid rättighetsbegränsningar. Till detta kommer den praktiska pro¬
blematiken med att utläsa vad lagstiftaren verkligen avsett med en viss
reglering. Lagtext och förarbeten är ibland bristfälliga eller ofullständiga
i detta hänseende. Därtill kan en reglering ha oväntade eller oönskade
effekter. Under sådana förutsättningar medför det synsätt som förarbe¬
tena förespråkar onekligen problem för ett reellt rättighetsskydd.84

När det gäller rättigheternas skyddsområde illustreras detta väl av
ovan nämnda RÅ 1986 ref 108 om gatumusikanter. Där användes kravet
på att en reglering skall ligga inom rättighetens skyddsområde för att
finna att ett beslut inte var en rättighetsbegränsning. Detta trots att beslu¬
tets verkningar rent faktiskt påverkade utövandet av mötes- och demon¬
strationsfriheten. RegR fann stöd för sitt avgörande i de ovan återgivna
förarbetsuttalandena. Det skulle visserligen leda för långt att stämpla
varje (oavsett hur obetydlig) påverkan av möjligheterna att utöva mötes-
och demonstrationsfriheten som en rättighetsbegränsning. Likaledes kan
man hålla med om, att regleringen av sanitära olägenheter vanligtvis inte
berör utövandet av mötes- och demonstrationsfriheten på något centralt
sätt.

RegR nöjde sig med att konstatera att hälsoskyddslagens reglering av
sanitär olägenhet inte direkt har med utövandet av mötes- och demon¬
strationsfriheten att göra.85 Mötesfriheten omfattar frihet att bl.a. fram¬
föra konstnärligt verk, t.ex. gatumusik. Vidare omfattar den frihet att
mötas tillsammans med två eller tre andra.86 En regel eller ett beslut som
innebär att inte fler än två personer får spela gatumusik kan, mot denna
bakgrund, inte utgöra annat än en begränsning av mötesfriheten. I detta

83 Liknande kritik framfördes under remissomgången från bl.a. Uppsala Juridiska Fakultet,
se Prop. 1975/76:209 s. 186 f.
84 Se även Nergelius s. 583.
85 Detta visar åter på problemen med generalitet som behandlats ovan i avsnitt 2.7.3. Skall
beslutet ses som ett beslut som handlar om hälsoskydd (stor generalitet) som RegR gör
eller som ett beslut om hälsoskydd vid ljudemissioner (lägre generalitet) eller som ett
beslut om hälsoskydd vid gatumusik (lägst generalitet). Bara genom att godta den genera-
litetsnivå som RegR uppställer kan man definera bort rättighetsskyddet. I den lägsta gene-
ralitetsgraden är det uppenbart att mötesfriheten aktualiseras och i mellannivån bör
misstanke i vart fall uppstå.
86 Se avsnitt 7.4.2 och 7.4.4.
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fall var den sanitära olägenheten dessutom just utövandet av gatumusik.
Det var inte så att gatumusiken drabbades som en tillfällig bieffekt av ett
beslut som var riktad mot någon helt annan olägenhet. Man kan säga att
ett beslut som förbjuder viss typ av gatumusik, typiskt sett alltid påverkar
möjligheterna att utöva mötesfriheten.87 En annan bedömning hade kunnat
göras, om beslutet gällt smittorisk eller frågor om nedskräpning. Slut¬
satsen är, att en rättighets skyddsområde måste bestämmas utifrån grund¬
lagens ordalydelse och syfte, inte utifrån den påstått begränsande lagen
eller beslutet. Annars blir det egentligen en bedömning av den begräns¬
ande lagens syfte och inte en bedömning utifrån rättighetens skyddsom¬
råde.

Sammanfattningsvis kan sägas att jag anser att kriterierna sanktion,
skyddsområde och syfte är alltför snäva för att meningsfullt karakterisera
vad som utgör en rättighetsbegränsning.

8.3.4 En tolkning av RF 2:12:s "begränsning"
Förarbetenas kriterier framstår som framgått ovan som otillräckliga. Jag
menar att effekten av en reglering inte uppmärksammats tillräckligt.
Frågan är om det finns stöd i RF för en generösare syn på vad som utgör
rättighetsbegränsningar. Detta skall behandlas här. En ytterligare fråga
gäller de avgränsningsproblem som ett hänsynstagande till indirekta
begränsningar medför. Frågan blir vilka indirekta begränsningar som
skall räknas som rättighetsbegränsningar? Denna fråga behandlas i nästa
avsnitt.

Ordalydelsen i RF 2:12 ger inte stöd för att man med "begränsning"
endast avser särskilda sanktioner eller syften. Förarbetenas snäva syn på
begränsningar har inte direkt stöd av lagtexten. Systematiska hänsyn är
främst relaterade till RF 8 kap. och till de specifika rättighetsreglerna i
RF 2 kap. 1 RF 8:3 anges att lag krävs för reglering av något som innebär
ett "ingrepp" eller "åliggande" för enskild. En jämförelse mellan begrep¬
pen "åligganden", "ingrepp" och "begränsning" kan kanske ge det senare
tydligare konturer. "Åligganden" får, enligt Strömberg, anses avse för¬
pliktelser att handla eller avstå från att handla på visst sätt.88 På liknande
sätt, anser Strömberg, att "ingrepp" avser förpliktelse att tåla ingrepp i
den egna rättssfären. Om något är att bedöma som ingrepp eller ej, måste
avgöras mot bakgrund av tidigare gällande regler på området. Rent all¬
mänt måste därmed förstås inskränkningar i enskildas dittillsvarande

87 Jfr synsättet i tysk rätt avsnitt 3.6.3.
88 Strömberg, Normgivningsmakten s. 67.
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handlingsfrihet.89 "Ingrepp" torde därför, all kvarstående osäkerhet till
trots, i vart fall vara att bedöma efter de effekter, som en reglering har
och inte efter vissa formella kriterier. Om enskildas handlingsfrihet för¬
ändras, är detta ett "ingrepp" enligt RF 8:3. Det finns, enligt min mening,
skäl för att betrakta "begränsning" i RF 2:12 på samma sätt och också där
ta hänsyn till effekten.

RF 2:12-14 ger möjlighet till ganska långtgående inskränkningar i
rättigheterna.90 Oavsett om något är en begränsning kan det alltså
genomföras, så länge som begränsningen uppfyller kraven i dessa
bestämmelser. En generös syn på vad som är en rättighetsbegränsning
överensstämmer bättre med den materiella regleringen av begränsnings¬
grunderna, än förarbetenas snäva synsätt. Vore begränsningsrekvisiten
strängt utformade, så att regler endast med svårighet kunde passera en
granskning, hade situationen varit annorlunda. I ett sådant fall hade sys¬
tematiska skäl funnits för att se snävt på vad som är en rättighetsbegräns¬
ning. RF 2:12-14 är nu inte av denna karaktär. De ger i stället vida möj¬
ligheter till rättighetsbegränsande lagstiftning.

I RF 2:13 anges vidare att vissa s.k. ordningsföreskrifter inte skall
anses utgöra rättighetsbegränsningar. Av det förhållandet att grundlags¬
stiftaren funnit det lämpligt att skriva ut detta, kan slutsaten dras att dessa
föreskrifter annars skulle uppfattas som rättighetsbegränsningar, trots att
de inte har detta direkta syfte eller berör sanktioner av särskilt ingripande
natur.91 Särregleringen av ordningsföreskrifter talar, som jag ser det, för
ett vidsträckt synsätt på vad som utgör en rättighetsbegränsning, annars
vore den närmast obehövlig.

Även samhcillsfunktionella synpunkter talar emot den snäva bestäm¬
ning av "begränsning" som förarbetena anger. Sökandet efter politiska
sanningar, stärkandet av demokratin, kontrollen och avslöjande av makt¬
missbruk och stärkandet av toleransen utgör argument mot förarbetenas
synsätt. Om ett av ändamålen med yttrandefrihet är att möjliggöra att
kunskap och åsikter kommer till väljarkårens kännedom, så uppfylls
detta i mindre utsträckning, om man från skyddet för yttrandefriheten
definierar bort vissa konkreta och faktiska inskränkningar på formella
grunder. Är något inte en rättighetsbegränsning, gäller naturligtvis inte
RF:s regler till skydd för rättigheterna. Rättighetsskyddets omfattning

89 Prop. 1973:90 s. 210.
1,(1 Se kapitel 9 för vidare behandling av RF 2:13-14.
91 Se prop. 1975/76:209 s. 142 f., där föredraganden nämner att utredningen funnit det obe¬
hövligt att särskilt stadga om ordningsföreskrifter eftersom dessa uppfattats som undan¬
tagna redan genom definitionen av yttrandefrihet. Detta godtogs inte. utan föredraganden
fann det angeläget att ordningsföreskrifternas ställning i förhållande till yttrandefriheten
kom till uttryck i lagtext.
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lämnas med förarbetenas synsätt helt i lagstiftarens händer, genom att
denne själv kan bestämma, om en reglering utgör en rättighetsbegräns¬
ning eller ej. Från rättighetsskyddssynpunkt synes denna ordning mindre
lämplig.

Effektivitetsskäl talar naturligtvis mot att komplicera lagstiftningen
och beslutsfattandet. Konstitutionella rättighetsregler har just en sådan
komplicerande effekt. De kan förhindra eller fördröja. Ju fler bestämmel¬
ser som omfattas av rättighetsreglerna, desto mindre effektivt kan syste¬
met uppfattas vara. Omfattningen av vad som kan anses som en rättig¬
hetsbegränsning har således direkt bäring på lagstiftningens effektivitet.
Argumentets vikt kan kanske tonas ned, om man sätter det i samband
med att rättighetsregler i sig alltid medför en förlust av effektiviteten, det
är konstitutionella rättighetsreglers huvudfunktion. Rättighetsregler som
inte kan medföra effektivitetsförluster är inte "riktiga" rättighetsregler,
utan snarare målsättningsstadganden. En vidsträckt bestämning av vad
som är rättighetsbegränsningar medför effektivitetsförluster och det finns
en gräns för hur stora dessa kan tillåtas bli. Samtidigt kan framhållas, att
denna effektivitetsförlust är kortsiktig, men inte nödvändigtvis långsik¬
tig.92 Jag återkommer nedan till dessa gränsdragningsproblem.

Även de mer individcentrerade argumenten talar emot en snäv av-

gränsning av vad som uppfattas som rättighetsbegränsningar. Respekten
för den enskilde, dennes möjligheter att fatta självständiga och rationella
beslut osv. stärks knappast av att anlägga ett synsätt som bortser från reg¬
leringars faktiska effekter. Att hindras från att yttra sig p.g.a. sanitära
regler eller med stöd av klart yttrandefrihetsinskränkande normer gör
ingen skillnad för den enskilde. Yttrandena är likväl förhindrade.

Faran att skyddet kringgås skall inte heller underskattas.92 I förarbe¬
tena problematiseras endast det förhållandet, att en alltför detaljerad reg¬
lering av rättighetsbegränsningarna, av misstag kunde utelämna legitima
begränsningar i yttrandefriheten.94 Om tolkningen av en reglering för
med sig, att man med (relativt stor) lätthet kan kringgå bestämmelserna,

''"Jag menar här att rättighetsreglerna återspeglar fundamentala värderingar i samhället.
Ingrepp, direkt eller indirekt, i dessa har stor potential att skapa konflikter som i sin tur
leder till förnyade ändringar vid politiska maktförändringar. I politiskt instabila situationer
är det inte säkert att det långsiktigt effektivaste är att ignorera eller tona ned rättighetsreg¬
lerna, eftersom man kan vänta sig diverse "återställare" så fort makten skiftat.
93 Att man överhuvudtaget har ett rättighetsskydd innefattar en viss grad av misstroende
visavi de folkvalda. Tanken att de för kortsiktiga intressens skull kan vilja kringgå rättig¬
hetsregleringen är i ett sådant perspektiv inte irrationell eller paraniod utan mer en cynisk
iakttagelse av hur beslutsfattande kan gå till när det är som sämst. Det är bl.a. detta rättig¬
hetsregler skall skydda medborgarna mot.
94

Prop. 1975/76:209 s. 106.
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är detta, enligt min mening, ett bra argument mot att godta denna tolk¬
ning. Ändamålen, vare sig de är samhällsfunktionella eller individcentre-
rade, med rättighetsreglerna kan inte uppfyllas, om dessa kan kringgås
utan större problem.

Skälen för att hålla fast vid det snäva synsättet på vad som utgör rättig¬
hetsbegränsningar är snarast av praktisk natur. Man trodde vid tiden för
RF:s tillkomst att en vidsträckt omfattning av begreppet "begränsning"
skulle medföra långtgående och oöverblickbara konsekvenser för rätts¬
ordningen.^ Denna bedömning kan i frågasättas. De praktiska konse¬
kvenserna av ett mera vidsträckt begränsningsbegrepp kan exemplifieras
på följande sätt. Låt oss ta en reglering, som enligt förarbetena (och
praxis) uppenbart inte kan ses som en begränsning av mötesfriheten,
nämligen hälsoskyddslagens (1982:1080) regler om sanitär olägenhet.
Ett ingripande med stöd av dessa regler skulle, enligt förarbetena, inte
vara att betrakta som en begränsning av mötesfriheten.46

Om tillämpningen av dessa regler i ett konkret fall leder till att ett
möte bör avbrytas eller stoppas, kan detta prövas mot RF 2:12 andra
stycke och RF 2:14. En sådan prövning bör rimligen utfalla så, att det
(vanligtvis) är godtagbart i ett demokratiskt samhälle att avbryta möten
där mötet i sig, eller platsen där det hålls, utgör en sanitär olägenhet. Om
det är nödvändigt med hänsyn till regleringens ändamål är svårt att
avgöra utan konkreta fakta, troligen är detta fallet om den sanitära olägen¬
heten uppkommit i och med själva mötet, t.ex. på grund av ljudnivån.
Hälsoskyddslagen syftar bl.a. till att främja människors hälsa. En hög
ljudnivå under lång tid kan hota denna och ett ingrepp mot källan till det
onda måste då vara att betrakta som nödvändigt för att uppnå regleringens
syfte.97 Detta medför att även kraven i RF 2:14 på att begränsningen skall
ske för att trygga säkerheten vid sammankomsten uppfylls. På detta sätt
kan ett ingripande mot ett möte med stöd av en reglering, som inte direkt
syftar till att vara rättighetsbegränsande, men vars tillämpning i vissa fall
kan ha sådana effekter, befinnas vara konstitutionellt godtagbart.98

Vid en slutgiltig avvägning av de anförda argumenten anser jag att
övervägande skäl talar för att tolka "begränsning" i RF 2:12 vidsträckt.
Ordalydelsen tyder inte på någon implicit begränsning av möjliga
begränsningar. Systematiska skäl, främst definitionen av ingrepp i RF 8:3

95 Att dylika praktiska problem spelat stor roll vid utformningen av möjligheterna att
begränsa rättigheter bekräftas av förarbetena, se prop. 1975/76:209 s. 106 och 108.
96

Prop. 1975/76:209 s. 154.
97 Se t.ex. prop. 1979/80:17 s. 78 och 140 ff. för exempel på hur RF 2:12 andra stycket
använts i prakitiken av bl.a. regering och lagråd.
98

Wennergren s. 122 ff. anför ett liknande resonemang vad gäller bl.a. kriminaliseringen
av bedrägeri som yttrandefrihetsinskränkning.
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och de vidsträckta begränsningsgrunderna i RF 2:12-14, talar också för
en vidsträckt tolkning av vad som utgör rättighetsbegränsningar. För¬
arbetena vill fästa avgörande vikt vid om regleringen omfattas av vissa
sanktioner, om den haft vissa syften eller om den omfattar visst skydds¬
område. Detta synsätt framstår enligt min mening som präglat av sin tid
och dess skepsis visavi rättighetsregler. Inte bara förarbetenas tidstypiska
hållning till rättigheter, utan även det faktum att svensk rättskällelära
under senare tid kommit att tona ned motivuttalandens betydelse vid lag¬
tolkningen, talar för att låta andra argument och synpunkter få ökad
vikt."

Även ändamålsskäl talar för att inte bortse från vissa regleringar och
åtgärder, enbart för att de inte fyller vissa formella kriterier. Erfaren¬
heterna från tysk och amerikansk rätt visar att ett generöst synsätt är nöd¬
vändigt för att skydda konstitutionella rättigheter effektivt samt att det är
praktiskt genomförbart. Likaså talar Europakonventionens tillämplighet i
svensk rätt för ett sådant synsätt. Inom svensk doktrin är ett flertal förfat¬
tare kritiska till förarbetenas snäva synsätt och ingen tycks vara beredd
att direkt försvara detta. Praxis är inte entydig, men kan sägas väga över
åt förarbetenas syn. Detta gäller dock inte JO-ämbetet, som har en mer
vidsträckt uppfattning om vad som utgör rättighetsbegränsningar. Slut¬
satsen är att förarbetenas synsätt inte längre kan anses ha tillräckligt
starka sakliga skäl för sig. De verkliga effekterna av en reglering måste
kunna beaktas, för att avgöra om den är att betrakta som rättighets-
begränsande eller ej. Även kriterier som sanktion, skyddsområde eller
syfte skall vägas in, men hänsyn till effekten måste komplettera dessa,
för att undvika en verklighetsfrämmande formalism.

8.3.5 Vilka indirekta verkningar är rättighetsbegränsande?
Jag har försökt visa, att även regler som indirekt påverkar möjligheterna
att utöva mötes- och demonstrationsfriheten, bör kunna ses som rättighets¬
begränsningar. En svår fråga återstår då. När skall en regel, som indirekt
påverkar möjligheterna att utnyttja en rättighet, omfattas av grundlags¬
regleringen och när faller den utanför? Det är nämligen så att en oändlig
mängd regler på ett mer eller mindre konkret sätt påverkar våra möjlig¬
heter att delta i opinionsbildningen. Inkomstskatten påverkar min sam¬
lade inkomst, vilket i sin tur påverkar hur många dagstidningar m.m. jag
kan köpa och läsa. Är inkomstskatten därför en begränsning av informa-

49 Se t.ex. RÅ 1993 ref 57, RÅ 1994 ref 31, 1996 ref 5 och regeringsrättens dom den 31/1
1997 målnr 1931-1932-1996 samt SOU 1996:44 s. 129 för den allt starkare betoningen av
lagtexten.
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tionsfriheten? Trafikreglerna begränsar mina möjligheter att köra på det
sätt jag vill. Vill jag t.ex. köra på fel sida vägen i protest mot högertrafi¬
ken är detta inte tillåtet. Betyder detta att trafikreglena också är rättighets¬
begränsningar? I korthet gäller det att hitta ett synsätt som kan hantera
dessa gränsdragningsfrågor.

I doktrinen har Strömberg och Nergelius framfört, att man skulle
kunna skilja mellan verkliga inskränkningar i rättigheterna och sådana
som endast reglerar de yttre formerna för deras utövande.100 Detta liknar
i mångt och mycket den konstruktion som vi sett prov på i USA när det
gäller reglering av tid, plats och beteende.101 Sådana regler bedöms min¬
dre strängt än andra ingrepp i yttrandefriheten. Att de utgör begräns¬
ningar är dock klart. Svårigheterna att på ett klart sätt kunna skilja form
från innehåll tydliggjordes också ovan i samband med diskussionen om
yttrandefrihetens omfång.102 Även enligt RF finns möjligheter att
behandla sådana mer perifera begränsningar generösare än andra, t.ex.
som ordningsföreskrifter enligt RF 2:13. Strömberg och Nergelius krite¬
rium synes inte medföra någon större klarhet.

Wennergren har en mera radikal syn på denna problematik. 1 samband
med en diskussion av NJA 1982 s. 621 (se ovan) konstaterar han att HD
uttalat att brottet egenmäktigt förfarande inte utgjorde någon begräns¬
ning av demonstrationsfriheten. Enligt Wennergren är detta en felsyn,
brottet är en begränsning av demonstrationsfriheten då det tillämpas på
demonstranter. En annan sak, är att det kan vara en godtagbar och pro¬
portionell begränsning, som har med ordningen vid sammankomsten att
göra.103 Så var fallet i HD-fallet, där demonstranterna begick brott och
alltså störde ordningen. Wennergren tycks mena att varje regel, som till-
lämpas i samband med en demonstration, kan vara en begränsning av
denna och att regelns/tillämpningens grundlagsenlighet bestäms utav
begränsningsgrunderna i RF 2:12-14.

I tysk rätt fäster man avgörande uppmärksamhet vid en reglerings
typiska effekt. Detta synes kunna vara en utgångspunkt också för svenskt
vidkommande. En reglering, som typiskt sett påverkar möjligheterna att
nyttja de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna, kan sägas begränsa
dessa, även om detta inte är syftet med regleringen. Detta kriterium är
dock på en gång både för snävt och för vidsträckt. Det omfattar inte reg¬
ler som inte typiskt sett har en viss effekt, men som har det i ett konkret
fall, t.ex. brottet egenmäktigt förfarande. Vidare omfattas alla regler som

""'Strömberg, Grundlag och medborgarrätt s. 51 f., Nergelius s. 583.
,()1 Se 4.6.
102 Se avsnitt 7.3.4.
101 Wennergren s. 126f.
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påverkar utövandet, oavsett hur avlägsen eller långsökt denna påverkan
är. Det behövs något ytterligare kriterium.

I amerikansk rätt fäster man vikt vid att den rättighetsbegränsning som
en reglering indirekt medför skall vara väsentlig. Detta kriterium kan
bota det tyska synsättets alltför vida omfattning. En indirekt begränsning
har grundlagsaktualitet endast då den i väsentlig mån påverkar möjlig¬
heterna att utöva en rättighet. Samtidigt visar kriteriet en väg ur det tyska
synsättets andra svaghet. En indirekt verkan som är väsentlig för utövan¬
det av rättigheten bör betraktas som en rättighetsbegränsning, oavsett om
den är typisk. Även atypiska verkningar av en regel kan omfattas av
grundlagsskyddet, om de väsentligt påverkar rättighetens utövande.

Enligt min mening kan dessa komparativa synpunkter bilda utgångs¬
punkt för en diskussion om vad som är att betrakta som rättighets¬
begränsningar i RF:s mening. Om en reglering eller åtgärd typiskt sett
påverkar möjligheterna att utöva en rättighet, såsom i fallet med förbud
av gatumusik med fler än två musikanter, är detta en rättighetsbegräns¬
ning. Regler eller beslut som visserligen typiskt sett påverkar möjlig¬
heterna att utöva en rättighet, men gör detta i liten eller oväsentlig
omfattning, kan anses falla utanför vad som utgör rättighetsbegräns¬
ningar. Även i fall då en reglering eller ett beslut inte typiskt sett träffar
rättighetsskyddat beteende, kan de vara att betrakta som rättighets¬
begränsningar. Det gäller i fall då den indirekta verkan av regleringen
eller åtgärden i fråga är väsentlig för möjligheterna att utöva rättigheten.
Som exempel kan nämnas straff för egenmäktigt förfarande vid demon¬
strationer som blockerar vägar.

För ett exempel på ett ingrepp som inte uppfyller väsentlighetskravet,
kan återknytas till avsnittets inledning och frågan om inkomstskatten är
att betrakta som en begränsning av informationsfriheten. Hur stor del av
inkomsten vi har kvar efter skatt påverkar onekligen vår ekonomiska för¬
måga att t.ex. inhandla tidningar m.m. Mot bakgrund av vad tidningar
kostar i relation till inkomsten hos en normal inkomsttagare och eftersom
det finns goda möjligheter till olika prioriteringar, kan knappast sägas att
inkomstskattens påverkan är väsentlig för den enskildes möjligheter att
utöva sin rättighet (informationsfriheten).

Sammanfattningsvis kan sägas, att det inte är möjligt att i förhand
ange alla de fall där en reglering eller ett beslut innefattar en rättighets¬
begränsning. Det finns, enligt min mening, inget alltid givet kriterium att
på förhand avgöra denna fråga med. Hänsyn till regeln eller beslutets
typiska effekt och huruvida möjligheterna att utöva rättigheten påverkas i
något väsentligt hänseende kan utgöra utgångspunkter vid en prövning,
som nödvändigtvis måste kopplas till konkreta fall. Det är i slutänden
myndigheter och domstolar som måste pröva regler och besluts inverkan
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och ta ställning till om denna inverkan motiverar en prövning mot grund¬
lag. I fall där så sker aktualiseras de materiella kraven vid rättighets¬
begränsningar, som det därför synes naturligt att övergå till.

8.4 Allmänna materiella krav vid

rättighetsbegränsningar

8.4.1 Inledning
RF 2:12 innehåller bestämmelser om att en rättighetsbegränsning måste
ha ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle, att den
begränsning som görs måste vara nödvändig med hänsyn till detta ända¬
mål, att en begränsning inte får sträcka sig så långt att den utgör ett hot
mot den fria åsiktsbildningen samt att ingen begränsning får ske enbart
p.g.a. någons politiska, kulturella osv. åskådning. Detta utgör tillsam¬
mans de allmänna, materiella kraven vid rättighetsbegränsningar. De
innefattar ett tydlighetskrav, ett krav på ett godtagbart syfte, ett krav på
proportionalitet, ett särskilt skydd för den fria åsiktsbildningen och ett
förbud mot diskriminering. I detta avsnitt skall dessa materiella krav
undersökas närmare.

8.4.2 Tydlighetskravet
RF 2:12 anger bl.a. att ändamålet med en rättighetsbegränsning måste
vara godtagbart och nödvändigt. Formuleringen innebär enligt förarbe¬
tena att lagstiftaren måste vara tydlig när rättighetsbegränsande regler
införs, så att det framgår vilket eller vilka syften begränsningarna haft.104
För att kunna avgöra om en åtgärd eller ett ingrepp varit godtagbar eller
nödvändig, måste ändamålet/-en anges klart. Bestämmelsen kan därför
sägas implicera ett tydlighetskrav vid rättighetsbegränsande lagstiftning.105

Frågan är då vad ett tydlighetskrav innebär. Är otydligt angivna syften
en grund för att genom lagprövning låta bli att tillämpa en rättighets-
inskränkande reglering? Eller kan myndigheten/domstolen dra egna slut¬
satser om vilka ändamål som rimligen ligger bakom en reglering och på
så sätt "rädda" denna? Frågan är viktig både vid prövningen av om syf¬
tena är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och om begränsningarna

104 SOU 1975:75, s. 202, prop. 1975/76:209 s. 153.
105 Holmberg/Stjernqvist s. 116, Petrén/Ragnemalm s. 70.
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är nödvändiga i förhållande till sitt ändamål. I båda fallen är det centralt,
om en lagprövande instans är bunden av i lagtext eller förarbeten angivna
syften, eller om även andra plausibla syften kan påverka bedömningen.

Ett lagrådsärende om förbud mot spridning av extremt videovåld kan
tjäna till att konkretisera frågeställningen något.106 Där drog lagrådet
slutsatsen att regeringens anförda skäl till begränsningen inte var propor¬
tionellt mot det ingrepp som gjordes. Syftet angavs i lagrådsremissen
vara att skydda barn från extrema våldsskildringar, men förbudet gällde
spridning av sådant material till alla, oavsett ålder. 1 denna situation fann
lagrådet att om syftet i stället var att hindra att också vuxna fick tillgång
till skildringar av extremvåld så kom saken i ett annat läge. Lagrådet
konstruerade, som jag uppfattar saken, ett nytt ändamål med regleringen
och fann sedan detta stå i överensstämmelse med grundlagen. Inom
ramen för en granskning av lagförslag i förväg finns väl inget att säga om
detta. Det nya ändamålet kommer att ingå som ett av de i förarbetena
angivna syftena och därmed uppfylls tydlighetskravet. Frågan är om
även en domstol eller myndighet kan förfara på samma sätt inom ramen
för lagprövningen?

Ett jakande svar på denna fråga innebär att lagstiftning oftare kan räddas
från underkännande. Enligt RF 11:14 krävs uppenbara fel för att rätts¬
tillämpningen skall kunna underlåta att tillämpa en av riksdag eller reger¬
ing beslutad föreskrift. En myndighet eller domstol skulle säkerligen näs¬
tan alltid kunna konstruera något syfte, som i varje fall inte var uppenbart
orimligt. Därigenom skulle man också i praktiken alltid kunna rädda reg¬
leringar undan tydlighetskravet. En sådan tolkning skulle därför tona ned
betydelsen av tydlighetskravet väsentligt. Ett nekande svar medför en
viss inflexibilitet och ökar risken för att lagstiftning kan komma att
underkännas. Vidare kräver det större noggrannhet vid utarbetandet av

lagtext och förarbeten eftersom rena förbiseenden kan få långtgående
konsekvenser.

Förarbeten, praxis och doktrin ger ingen större vägledning vid bedöm¬
ningen av denna problematik. När det gäller systematiska hänsyn kan
bestämdhetskravet (obestämdhetsförbudet), som ovan befunnits ligga
implicit i kravet på lagform, kanske ge viss vägledning.107 Jag fann tidi¬
gare att ett sådant krav måste anses föreligga, men hävdade samtidigt att
brister avseende en lagtexts bestämdhet kunde botas, antingen genom
fast praxis eller genom restriktiva tolkningar. De praktiska konsekven¬
serna av ett striktare förbud än så vore avskräckande, menade jag, med

1,16 KU 1980/81:28 s. 44 f.
107 Se avsnitt 8.2.3.
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bl.a. hänvisning till straffrätten. Även vad gäller tydlighetskravet kan lik¬
nande hänsyn tas. Att låta domstolar och myndigheter genom tolkning
bota vissa brister i tydligheten vad avser syftet med en rättighetsbegräns-
ande reglering synes därför överensstämma väl med hur jag hanterat
bestämdhetskravet.

I amerikansk rätt är det tydligt att domstolarna tillåtit sig att spekulera
över vilka syften som kan tänkas ligga bakom en reglering och därvidlag
inte känt sig bundna av lagtexten eller den lagstiftande församlingens
uttryckta mening.108 Även i tysk rätt innefattar just likhetsgrundsatsen en
möjlighet att överpröva lagstiftarens syften.109 Vissa syften kan strida
mot författningens principer och därför vara ogiltiga. Detta antyder att en
sådan lösning inte är omöjlig, men man bör också vara medveten om de
amerikanska och tyska domstolarnas betydligt friare hållning visavi lag¬
stiftaren. Om en sådan fri hållning är tänkbar också i det svenska sys¬
temet är mera osäkert.

Av de samhällsfunktionella argumenten är effektivtetsaspekten kanske
den tyngst vägande. Om domstolar eller myndigheter lagprövar bort en
reglering, vars syften är otydligt eller annars bristfälligt angivna, så leder
detta till en hel del praktiska problem. Som påpekats ovan är möjligheten
att ta hänsyn till icke-angivna syften ett sätt att komma runt något som
annars kunde medföra effektivitetsförluster. Vad gäller de andra syn¬
punkterna menar jag att de påverkas i mycket liten utsträckning av denna
möjlighet att "rädda" regleringar. Finns det ett rationellt syfte med regle¬
ringen, kan detta i sig inte utgöra ett hot mot t.ex. yttrandefrihetens tole-
ransskapande funktion eller individens möjligheter att ge uttryck för sina
känslor. Ett sådant hot kan uppstå, om en reglering saknar ett syfte med
anknytning till regleringen eller om regleringen går för långt i förhål¬
lande till syftet. Det senare är en fråga om proportionalitet och behandlas
nedan. Det förra täcks in också av denna tolkning av tydlighetskravet.

Sammanfattningsvis kan sägas att förarbetenas uttalade tydlighetskrav
inte kan upprätthållas strikt. Anges inte en reglerings syften alls eller är de
otydliga eller på annat sätt bristfälliga, bör domstolar och andra myndig¬
heter kunna ta hänsyn till om det överhuvudtaget finns ett förnuftigt syfte
med regleringen. En sådan ordning innebär knappast någon försämring

1081 fallet ISKON v. Lee (1992, se avsnitt 4.7.3) gällde det ett förbud mot bl.a. utdelandet
av flygblad/pamfletter i en flygplatsterminal. Myndigheten som fattat beslutet om förbu¬
den hade inte angett något skäl till just detta förbud, men angav som generellt syfte med
regleringen att den var till för att skydda terminalens syfte, dvs. att transportera människor.
Domaren CTConner kunde inte, mot bakgrund av de många olika syften för vilka en flyg¬
platsterminal används, se något rationellt skäl till att förbjuda utdelandet av just flygblad.
Då inget sådant heller angetts fann hon att regleringen inte kunde upprätthållas.
109 Se avsnitt 2.2.7.
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av rättighetsskyddet, men har tydliga effektivitetsvinster. Ett sådant "out¬
talat" syfte kan t.ex. framgå av regleringens sammanhang eller av tidi¬
gare reglering på samma område, varför det inte behöver vara någon
gissningslek. Först om man i rättstillämpningen inte kan finna något
rationellt skäl till regleringen, bör denna underkännas med stöd av tyd¬
lighetskravet. Detta torde endast undantagsvis vara aktuellt, något som
också det ovan angivna lagrådsärendet om videovåld antyder. Även en
domstol hade, såsom lagrådet, kunnat finna ett förnuftigt syfte med reg¬
leringen, trots att detta inte var angivet.

8.4.3 Kravet på ett godtagbart syfte
Vad betyder då kravet på att en rättighetsbegränsning måste vara godtag¬
bar i ett demokratiskt samhälle? En första uppfattning skulle naturligtvis
kunna vara att allt som passerat riksdagen också, i och med detta, vore
godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Det har i en sådan situation fak¬
tiskt godtagits av det främsta demokratiska organet, folkets främsta före¬
trädare, riksdagen. Mot en sådan tolkning kan flera invändningar resas.
Den första är att regeln i så fall synes vara överflödig, rättighetsbegräns¬
ningar sker normalt genom lag och riksdagens godkännande är nödvän¬
digt. Även förarbetena utgår från att något mer än riksdagens godkän¬
nande krävs för att en rättighetsbegränsning skall vara godtagbar."0

Frågan är då vad som avses med ett demokratiskt samhälle? Frasen
"demokratiskt samhälle" är i sig mycket vag. Att samhället är demokra¬
tiskt innebär i sin snävaste mening "bara" att någon form av folkstyre
existerar och att majoritetsprincipen råder vid gemensamt beslutsfat¬
tande. Hur samhället i övrigt ser ut kan inte denna fras ge någon bild
av.111 Detta brukar kallas ett formellt demokratibegrepp."2 Det torde stå
klart att man inte kan avse endast den snävare, formella betydelsen av

"°Prop. 1975/76:209 s. 94 där, på tal om lagprövningens omfattning i svensk rätt, ett
materiellt rättighetsskydd, helt beroende av lagstiftarens goda vilja avvisas. "Ett rättig¬
hetsskydd av den utformning som föreslås av fri- och rättighetsutredningen tar bl.a. sikte
på att hindra missbruk av lagstiftningsmakten. Det ter sig då föga konsekvent att låta skyd¬
dets styrka helt vara beroende av lagstiftarens goda vilja att rätta sig efter skyddsreglerna.
[...] Skall skyddet ha någon verklig effekt [...] kan man svårligen undvara en från riks¬
dagen fristående kontrollapparat." Se även prop. 1975/76:209 s. 106 och SOU 1978:34
s. 109.
1'1 Detta torde i vart fall vara en uppfattning i denna fråga, den centrerar sig vid de formella
kriterierna för att ett statsskick skall kunna kallas demokratiskt. I denna mening kan man
alltså tala om ett formellt demokratibegrepp, avskalat från allt innehållsligt. Se Pettersson,
Rättsstaten s. 30 ff. om förhållandet mellan rättstat och demokrati. Se även SOU 1990:44,
s. 15.
"2 Peczenik, Vad är rätt? s. 74 med hänvisningar till Dahl, Ely, Ross och Tingsten.
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demokrati när RF i RF 2:12 talar om det som godtagbart i ett demokra¬
tiskt samhälle. Som ovan påpekats vore detta ologiskt och har heller inte
stöd i förarbetena. Det måste vara så att man med "demokratiskt sam¬

hälle" avsett något mer än beslutsordningen.
Man kan då tala om ett materiellt demokratibegrepp, ett begrepp som

även inriktar sig på innehållet i de beslut som tas."3 Medborgerliga fri-
och rättigheter, kontroll av maktutövningen m.m. ingår i ett sådant demo¬
kratibegrepp. Ett sådant demokratibegrepp ger också utrymme för att tala
om mer eller mindre demokratiska ordningar. Vissa former för, eller
innehåll i, beslut förminskar samhällets demokratiska karaktär.114 Det
handlar nu inte om ett begreppsligt nödvändigt samband mellan demo¬
krati som beslutsform och som samhällsskick. Det är snarare fråga om ett
kausalt samband. Det vill säga, om fri- och rättigheter inte respekteras
och om makten utövas utan kontroll, så minskar (i vart fall på sikt) också
majoritetens faktiska inflytande över de politiska besluten."5 Man kan
vidare konstatera, att begreppet "godtagbart" i sig knappast låter sig ana¬
lyseras utifrån ordalydelsen. Något är alltid godtagbart i förhållande till
något annat. Det är alltid fråga om en värdering av faktiska omständigheter
i förhållande till ett ideal. Det är dock värt att notera att "godtagbart" inte
är detsamma som oomstritt. Begreppet är på det sättet flexibelt och kräver
inte att lagstiftaren har helt oomstridda syften med sin rättighetsreglering.

Förarbeten, praxis och doktrin uttalar sig knappt alls om vad detta
uttryck i RF 2:12 var tänkt att betyda. Det som framkommer i förarbe¬
tena, är att bestämmelsen tänkts som en yttersta garanti för en "rättig¬
hetskärna", som är oupplösligt förbunden med demokratins idéer."6 Vad
som närmare avses med detta utvecklas ej."7 Holmberg anger, att ett
sådant "mjukt" kriterium inte lämpar sig för rättslig analys.118 Petrén/

1,3 Se t.ex. Peczenik s. 74 ff. och Pettersson s. 24 och 30 ff. som talar om ett materiellt rätts¬

statsbegrepp och kopplar detta till de folkvaldas (bristande) möjlighet att fatta vilka beslut
som helst. Jag avser samma sak med materiellt demokratibegrepp.
114 Det mest extrema exemplet på detta är beslutet att avskaffa demokratin. Ett sådant
beslut kan tas på formellt demokratiska grunder, dvs. stödjas av en majoritet. Beslutet i sig
är dock, till sitt innehåll, så odemokratiskt som det bara går.
1,5 Peczenik s. 72.
116 SOU 1975:75, s. 89 och 202. Fri- och rättighetsutredningen nämner aldrig direkt vad
som egentligen avses med "godtagbart i ett demokratiskt samhälle". De använder dess¬
utom något skiftande terminologi, såsom på s. 105 där "ett demokratiskt samhälle som
vårt" används. Då fraserna används utan åtskillnad kan kanske antas att de är avsedda att

vara synonyma.
117 Lagrådet har trots bestämmelsens vaghet nyttjat den ett antal gånger vid prövningen av
föreslagen lag, dock företrädesvis i kombination med proportionalitetsprincipen, se Ner-
gelius, s. 638-659.
Ils Holmberg, På spaning efter rättigheterna, SvJT 1987 s. 664.
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Ragnemalm anser att kravet på vad som är demokratiskt godtagbart vis¬
serligen har ett konkret innehåll som aktualiseras vid lagprövning, men
framhåller att detta innehåll måste relateras till tidpunkten för lagens
antagande."9 Nergelius har, i samband med en diskussion av bl.a. detta
rekvisit, framhållit att det förhållandet, att vissa regler är svårtolkade,
inte kan få medföra att reglerna undandras domstolarnas prövning.

I domstolspraxis har RegR i RÅ 1983 2:5 uttalat, att vissa begränsningar
av meddelanden och upplysningar av kommersiell karaktär, var godtag¬
bara i ett demokratiskt samhälle. Där har begreppet uppenbarligen getts ett
materiellt innehåll, men oklart vilket. Från lagstiftningspraxis kan nämnas
att lagrådet, vid behandlingen av ett förslag om att förbjuda spridningen
av extremvåld på videofilm, fann att lagstiftarens syfte med förbudet, att
skydda barn från skadeverkningar av extrema våldsskildringar, var god¬
tagbart.121 Även här har prövningen getts en materiell prägel.

Systematiska synpunkter pekar främst på kopplingen till RF 1:1 och
1:2. Enligt RF 1:1 bygger den svenska folkstyrelsen på två pelare: fri
åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Det kan kanske sägas att den
senare delen av stadgandet är uttryck för ett formellt demokratibegrepp.
Utövandet av rösträtten ger upphov till majoriteter, som sedan fattar
beslut. Redan omnämnandet av den fria åsiktsbildningen, som funda¬
mental för folkstyret, modifierar, enligt min mening, bilden till att även
omfatta materiella aspekter. I RF 1:2, som är ett målsättningsstadgande
och därför inte rättsligt bindande, uttalas en del vagt hållna mål för utövan¬
det av offentlig makt.122 Dessa mål, som lagstiftaren ålagt sig själv, kan
lämpligen bilda ytterligare en utgångspunkt vid tolkandet av vad som
kan ingå i ett materiellt krav på godtagbara syften med rättighetsbegräns¬
ningar.

Att visa respekt för den enskildes värde, frihet och värdighet ingår helt
tydligt i detta. Beaktandet av den enskildes välfärd är likaledes att anse
som ett naturligt inslag i det demokratiska samhället. Jämställdhet och ett
skyddat privatliv har också sin plats som viktiga inslag, liksom minorite¬
ters möjligheter att behålla och utveckla sin egenart. Med hjälp av dessa
bestämmelser kan kravet på ett godtagbart syfte bli mer nyanserat och
användbart som en rättslig standard. Att kriminalisera förtal är, enligt en
sådan bedömning, godtagbart, eftersom syftet är att värna den enskildes
privatliv. En sådan begränsning av yttrandefriheten är därför acceptabel

"9Petrén/Ragnemalm s. 71, se även avsnitt 5.4.
120 Nergelius, Om grundlagstolkning, grundlagsvänlig tolkning och åsidosättandet av
grundlagsstridig lag, SvJT 1996 s. 850.
121 KU 1980/81:28 s. 44.
122 Se även Nyman, RF:s målsättningsstadganden, FT 1984 s. 289 (särskilt s. 299 ff.).
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även med hänsyn till RF 1:2. Att förbjuda minderåriga att delta i demon¬
strationer, kan däremot inte vara godtagbart. Syftet med ett sådant förbud
skulle t.ex. kunna vara att skydda unga från manipulation. Ett sådant för¬
bud skulle dock stå i bjärt kontrast mot grundlagens stadgande, att folk¬
styret bygger på en fri åsiktsbildning och det skulle inte visa respekt för
allas lika värde. Mot denna bakgrund kan sägas att ett sådant beslut inte
vore godtagbart i ett demokratiskt samhälle.

Från samhällsfunktionen synpunkt finns flera skäl att tolka in en mate¬
riell betydelse i rekvisitet "godtagbart i ett demokratiskt samhälle". De
specifika ändamålshänsyn som beaktas, t.ex. sökandet efter sanning,
demokratins funktion, kontrollen av makthavare och stärkandet av tole¬
ransen talar för att det skall finnas en lägsta gräns för de syften som rätt¬
färdigar rättighetsbegränsningar. Även i ett individcentrerat perspektiv
framstår det som angeläget att försäkra sig om en sådan lägsta tröskel för
lagstiftningen. Respekten för den enskilde, dennes förmåga och rationali¬
tet talar för en möjlighet att pröva syftet med en lagstiftning.

Innebär inte denna tolkning av kravet på godtagbara syften att domsto¬
larna får ta på sig utpräglat politiska uppgifter? Är det rimligt att domsto¬
larna inte bara överprövar lagstiftningens innehåll, utan också dess syf¬
ten? Rekvisitet "godtagbart i ett demokratiskt samhälle" aktualiserar som
synes förhållandet mellan politik och juridik i ganska renodlad form. En
första sak att framhålla är att det är mera sällan som syftet med en rättig-
hetsbegränsande lagstiftning överhuvudtaget kan i frågasättas. Det gäller
nog mest i flagranta fall av försök att gynna eller missgynna vissa grup¬
per, något som exemplifieras med resonemanget kring demonstrations¬
förbudet ovan. Denna typ av överprövning av syftet med en reglering är
betydligt mera intressant i federala rättsordningar, där olika normgivares
förhållande visavi varandra avgörs just m.h.t. syftet. EG-rätten är en
sådan rättsordning, syftet med reglerna avgör om de ligger inom gemen¬
skapens kompetens eller ej.

RF:s utformning är i denna del mycket lik Europakonventionens
begränsningsregler i Art. 8-11. 1 ED:s praxis har kravet på att en rättig¬
hetsbegränsning skall vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle setts
dels som ett uttryck för en proportionalitetsprincip och dels som ett mate¬
riellt krav på det rättsliga innehållet.123 I den senare meningen har dom¬
stolen bl.a. uttalat att tolerans och öppenhet är utmärkande drag i ett
demokratiskt samhälle.124 Särskilt viktigt är detta i politiska samman-

123 Lingens v. Austria, Series A No. 103 (1986), Harris/ 0'Boyle/Warbrick s. 290 ff., van
Dijk/van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights
s. 415 f., Jacobs/White s. 306 f.
124 Harris/O'Boyle/Warbrick, s. 294, Dudgeon v. U.K., Series A No. 45 (1981).
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hang och domstolen har poängterat vikten av att inte förstöra demokratin
under förespegling av att försvara den.12:1 Hänvisningen till vad som är
nödvändigt i ett demokratiskt samhälle är således inte endast ett formellt
krav, utan innefattar också en materiell komponent.

1 amerikansk rätt saknas en egentlig motsvarighet till denna typ av
stadgande. Där talas i stället om laga ordning (due process) och om lika¬
behandling (equal protection).126 I kravet på laga ordning ligger vidare
ett materiellt krav på proportionalitet, realiserat genom de s.k. over-
breadth och least restrictive means-Yåroma. Några andra materiella krav
finns inte i konstitutionens text. 1 Supreme Courts praxis märks dock att
resonemang kring vad demokratin kräver förs. Så är fallet när Brandeis
uttalar att det i ett fritt samhälle med folkligt styre endast är de yttranden
vars effekter kan betecknas som medförande en klar och påtaglig fara
som får förbjudas.l27Anknytningen till det demokratiska samhällsskicket
som sådant är här tydligt. Supreme Court har inte tvekat att slå ned på
regleringar som förhindrat centrala demokratiska värden att komma till
uttryck, men det har som sagt skett med hjälp av de regler som konstitu¬
tionen tillhandahåller om icke-diskriminering och om laga ordning.

I USA är det främst i fall av åtskillnad mellan olika grupper som lag¬
stiftarens syften granskas, i fall av equal protection. För att undvika allt¬
för långtgående konflikter mellan den dömande och den lagstiftande
makten har Supreme Court utnyttjat ett tredelat test.l2s Detta innebär att
inom vissa ämnesområden, t.ex. social- och ekonomisk politik, granskar
domstolen normgivarens syften utifrån en mycket generös hållning. Är
syftena rationella och i någon mening plausibla godtas de. Endast helt
godtyckliga regleringar kan underkännas enligt detta test.129 Är det där¬
emot fråga om en fundamental rättighet, såsom t.ex. yttrandefriheten,
kräver domstolen att syftet med en åtskillnad är att tillgodose tvingande
(compelling) intressen. Här ligger bevisbördan på normgivaren att visa
att detta intresse är tillräckligt starkt för att "övertrumfa" rättighetsskyd¬
det. Det finns också en mellanliggande standard, där det krävs viktiga
(important) skäl för regleringen, denna gäller t.ex. vid åtskillnader mellan
könen och utomäktenskapliga barns ställning. Denna differentierade
hållning tillåter domstolarna att utöva sin prövning av lagstiftarens syf¬
ten, utan att i hög grad hindra lagstiftning på de politiskt viktiga sociala
och ekonomiska områdena.

125 Klass v. FRG, Series A No. 28 (1978).
126 Se avsnitt 2.3.4 och 2.3.5.
127 Se avsnitt 4.4.2 särskilt not 137.
128 Se avsnitt 2.3.5.

l2gSe dock diskussionen av fallet ISKON i avsnitt 4.7.3, särskilt not 324.
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I tysk statsrätt motsvaras de allmänna materiella begränsningskraven
av ett antal samverkande artiklar. I Art. 19 I GG anges att rättigheterna
innehåller en Wesengehaltsgarantie, dvs. ett skydd för rättigheternas
kärna.130 Liknande resonemang fördes under förarbetena till den svenska
RF, men rättighetsregleringen kom av olika skäl inte att formuleras på
detta sätt.131 Art. 19 1 kopplas till likhetsgrundsatsen i Art. 3 GG och får
på detta sätt ett innehåll, som materiellt liknar det som ovan anförts med
hänvisning till RF 1:2. 1 Art. 3 stadgas nämligen om likabehandling
(gleichheitsgebot) oavsett kön, ras, religion m.m. I denna mening inne¬
håller Art. 19 I ett materiellt kvalitetskrav på lagstiftningen.132

Till detta kommer stadgandet i Art. 20 GG som bl.a. anger att republi¬
ken Tyskland är en demokratisk förbundsstat. Detta skall tolkas så att
GG:s demokratibegrepp nära knutits till de övriga bestämmelser som GG
innehåller. I denna mening innefattar GG:s demokratibegrepp valsyste¬
met, flerpartisystemet, majoritetsprincipen som beslutsform och opini¬
onsfriheterna. Även Art. l:s hänvisning till människovärdeprincipen,
som grundläggande för all statlig verksamhet, ger ytterligare innehåll till
tysk rätt i detta avseende. Människovärdeprincipen är den tyska grund¬
lagens högsta rättsvärde, en princip som sedan kan preciseras och kommer
till närmare uttryck i de senare grundrättigheterna. Den innefattar i denna
mening alla de senare rättigheternas innehåll.133

Inställningen till att domstolar kan komma att överpröva normgivarnas
syften hänger samman med synen på demokrati och rättsstatlighet och
också med hur försiktig man anser att domstolarna skall vara i förhål¬
lande till den politiska makten. Att en överprövning skall ske får dock
sägas framgå av RF 11:14. Här räcker kanske att säga att jag, särskilt mot
bakgrund av den svenska rättstraditionen, inte tror att lagprövningen
innebär något hot mot den politiska makten. Uppenbarhetsrekvisitet i RF
11:14, i kombination med att syftet endast skall vara "godtagbart", ställer
inte så höga krav på lagstiftaren att underkännande kan komma i fråga
annat än i säregna fall.

Slutsatsen är att kravet på att en rättighetsbegränsning skall vara "god¬
tagbar i ett demokratiskt samhälle" innefattar ett materiellt krav på lag¬
stiftningens syfte och att en bedömning av detta syfte kan ta RF:s pro-
gramstadganden I RF 1:1 och 1:2 som utgångspunkt. Såväl lagstiftnings-

130 Se avsnitt 2.2.7.
111 SOU 1975:75 s. 127, där det främsta argumentet mot en sådan avgränsning är den osä¬
kerhet som detta leder till om vad som skyddas. Detta överensstämmer väl med den erfa¬
renheterna från tysk rätt, där debatten vad denna "väsensgaranti" egentligen innefattar
varit intensiv. Se avsnitt 2.2.7.
132 Se avsnitt 2.2.7.
133 Se avsnitt 2.2.2.
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som domstolspraxis stödjer denna tolkning, liksom systematiska syn¬
punkter. Även ändamålshänsyn och komparativa synpunkter, främst hän¬
syn till Europakonventionen, talar för att ge detta krav ett materiellt inne¬
håll. Man kanske skall jämföra rekvisitet med en lägsta "anständighets-
tröskel" för politiska beslut. Det finns därför knappast anledning att tro
att det särskilt ofta kan leda till att normer befinns grundlagsstridiga, varför
jag ansett farhågor om en maktförskjutning till domstolarna på de folk¬
valdas bekostnad obefogade.

8.4.4 Kravet på proportionalitet
RF 2:12 uttrycker vidare att en rättighetsbegränsning skall "vara nödvän¬
dig med hänsyn till det ändamål som har föranlett den". Detta är den
konstitutionella proportionalitetsprincipen, det vill säga att ingen åtgärd
får innebära "mer våld än nödvändigt". Inom svensk offentlig rätt talar
man sedan länge om en proportionalitetsprincip.134 Sundbergs uttalande
att man skall "icke skjuta sparvar med kanon" fångar principen på ett
träffande sätt.135 Inte sällan är det jag här kallar proportionalitetsprinci¬
pen uppdelat i flera delprinciper. Marcusson talar således om behovs¬
principen, proportionalitetsprincipen och det lindrigaste ingreppets prin¬
cip.136 De ger alla uttryck för samma typ av mål-medel relation som är
typisk för proportionalitetsbedömningar och jag har valt att endast
använda denna senare term.

I förarbetena till RF kom proportionalitetsprincipen till tydligt
uttryck.137 I förarbetena till inkorporeringen av Europakonventionen
framhölls vidare att giltigheten av allmänna rättsprinciper, såsom propor¬
tionalitetsprincipen, inte påverkades av inkorporeringen.138 I praxis finns
åtskilliga hänvisningar till denna princip. I det ovan nämnda lagstiftnings¬
ärendet om videovåld använde lagrådet proportionalitetsprincipen för att
undersöka den föreslagna regleringens grundlagenlighet.134 Lagrådet fann
att det totala förbudet mot spridning av videofilmer med visst innehåll

134 Sundberg, Allmän förvaltningsrätt s. 120, Sjöholm, När och hur får polisen ingripa
s. 96 ff., Marcusson, Offentlig förvaltning, s. 400 f., Strömberg, Allmän förvaltningsrätt
s. 71.
135 Sundberg, s. 669.
136 Marcusson s. 400 f. Se även Sjöholm s. 89 ff., Bodin/Rylander, Yttrandefrihetens grän¬
ser s. 30 f.
137 SOU 1975:75 s. 202, prop. 1975/76:209 s. 153.
138 Prop. 1993/94:117 s. 39 f. Uttrycket är mot bakgrund av RF 2:12 och RF 1:9 något
märkligt, det antyder att proportionalitetsprincipen saknar lagstöd, fast motsatsen nog får
anses gälla.
139Prop. 1980/81:176, KU 1980/81:28.
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inte stod i proportion till det angivna ändamålet, dvs. att skydda barn och
ungdom från extrema våldsskildringar. Ett sådant syfte borde enligt lag¬
rådet kunna nås på andra, alternativa sätt, t.ex. genom att rikta förbudet
mot just spridning till barn.140

RÅ 1991 ref 21 gällde ett kommunalt förbud av valaffischering. Reger¬
ingsrätten sade att: "Ett förbud som omfattar samtliga allmänna platser
och all annan kommunalt förvaltad mark i en kommun är under alla för¬
hållanden ett alltför långtgående och onyanserat ingrepp". Uttalandet kan
ses som en tillämpning av proportionalitetsprincipen. RegR har i tre mål
från 1996, gällande olika ingrepp i markägarförhållanden, funnit dessa
stå i strid med kravet på proportionalitet.141 Domstolen fann i dessa fall
att allmänna intressen endast lidit skada i ringa utsträckning av att tillåta
vissa ingrepp. Ägarnas intresse av att kunna nyttja sin egendom fritt fick
därför väga över. RegR framhöll också att proportionalitetsprincipen
måste få genomslag vid prövningen av enskilda ärenden, även om stor
restriktivitet kan vara motiverad utifrån generella synpunkter. Domstolen
pekade vidare på att stor vikt måste läggas vid den speciella situation
som föreligger i varje enskilt ärende. Dessa uttalanden kan, enligt min
mening, ses som väl sammanfattande vad en proportionalitetsprincip
innebär i praktiken.142 Ett annat tydligt exempel på vad en proportionali¬
tetsprincip kan betyda ges i Hovrätten för Västra Sveriges dom där lagen
om förbud mot politiska uniformer befanns grundlagsstridig. Domstolen
fäste där särskild vikt vid att lagen, till sin ordalydelse, omfattade alltför
många beteenden som inte hade någon relation till lagens syfte.143 Den
var inte proportionerlig.

I amerikansk rätt motsvaras proportionalitetskravet av lärorna om allt¬
för omfattande (overbreadth) eller långtgående (least restrictive tneans)
åtgärder.144 Dessa läror går att tillämpa dels mot regler som får effekt i
fall där det inte finns skäl att reglera de enskildas förhållanden och dels
mot regler som innebär inskränkningar vars effekter går utöver de typfall
som regleringen avsetts gälla. Detta innebär nu inte, att varje invändning

140 KU 1980/81:28 s. 44 f.
141 RÅ 1996 ref 40, ref 44 och ref 56.
142 Se Westerlund, Proportionalitetsprinciper, Miljörättslig tidskrift 1996 s. 248 ff. för en
kritisk betraktelse av RegR:s rättstillämpning i dessa fall. Westerlund uppfattar, som jag
ser det, RegR:s domar som alltför kategoriska. Han tycks endast ta med den enskildes
intresse, i den avvägning som han talarom (s. 275 och 278 f.). I proportionalitetsprincipen
ingår dock att beakta både skada och nytta, inte enbart nytta. Skyddet kan därför inte vika
endast p.g.a. den enskildes nytta, hur stor denna än är, till detta måste skadan vägas in. En
oändligt stor nytta för en enskild kan inte uppväga en oändligt stor skada för ett allmänt
intresse.
143 Hovrätten för Västra Sverige, dom 1996-04-09, dom nr DB 48.
144 Se avsnitt 2.3.6.
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om alltför omfattande eller långtgående reglering, har möjlighet att vinna
framgång. Det krävs att disproportionaliteten i någon mening är av all¬
varlig karaktär (substantiell) vad gäller t.ex. de följder som enskilda kan
drabbas av. Supreme Court tillämpar denna lära med viss stränghet i
samband med konstitutionella rättigheter. Skälet till detta har med förutse¬
barhet och likabehandling att göra. En alltför omfattande och långt¬
gående reglering gör det svårt för de enskilda medborgarna att förutse
om deras beteende kommer träffas av regleringen. Dessutom lämnar en
alltför vid reglering det upp till de rättstillämpande myndigheterna att
begränsa regleringen i praxis, något som öppnar dörren för såväl risken
för olika behandling av (i princip) lika fall som för rent godtycke.

Tysk statsrätt innefattar ett stadgande om rättigheternas innehållsliga
kärna, Art. 19 II. Detta stadgande har också, tillsammans med likhets¬
principen i Art. 3, kommit att uppfattas som uttryck för ett krav på pro-
portionalitet (Ubermassverbot, Verhältnismässigkeitgebot).145 I tysk
praxis kopplas proportionalitetspåbudet till den s.k. rättsstatsprincipen
och vad som kallas grundrättigheternas "väsen". Bristande proportionali-
tet är i tysk statsrätt ett tämligen vanligt förekommande argument mot en
reglering och BVerfG har vid ett antal tillfällen haft anledning att pröva
huruvida en konkret reglering uppfyller kravet på proportionalitet eller
ej. Varje sådan konkret frågeställning måste avgöras med hänsyn till de
omständigheter som är särskilda för det fallet, varför generella uttalanden
är svåra att göra. De flesta av grundrättigheterna kan i en intresseavväg¬
ning komma att få stå tillbaka för andra intressen. Denna s.k. Verhältnis-
mässigkeitgrundsatz är därför att betrakta som relativ.146

I Europakonventionen ingår en proportionalitetsprövning vid rättig¬
hetsbegränsningar, särskilt gäller detta artiklarna 8-11. Inskränkningar i
dessa rättigheter skall vara nödvändiga i ett demokratiskt samhälle
(necessary in a democratic society). I detta ingår dels att visa att regle¬
ringen svarar mot ett viktigt allmänt behov och dels att inskränkningen i
rättigheten inte är större än vad som krävs för att tillgodose detta all¬
männa behov. I RF utgörs det första ledet av denna prövning av RF
2:12:s "godtagbart i ett demokratiskt samhälle". Det senare ledet är kon¬
ventionens porportionalitetskrav.147 I denna prövning ingår både en
bedömning om åtgärden i fråga kan uppnå det angivna syftet och om
samma syfte kunnat uppnås på något mindre ingripande sätt.

Vad ingår då i den statsrättsliga proportionalitetsbedömningen enligt

145 Se avsnitt 2.2.7.
146 Se avsnitt 2.2.7.
147 Silver v. U.K., Senes A No. 61 (1983), Harris/O'BoyleAVarbrick s. 11 f. och 300 f„
Jacobs/White s. 306 f.
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RF? Kravet på proportionalitet innebär att en avvägning skall göras mellan
motstående intressen och mellan skada och nytta. I proportionalitets-
bedömningen ingår ett mål som skall uppnås, ett medel för att uppnå
detta och de intressen som får vika för att målet skall kunna uppnås.
Bedömningen av dessa delars förhållande till varandra kan ske i olika
steg. Det första är frågan om medlet överhuvudtaget är ett rimligt sätt att
nå målet. Man prövar alltså, om det finns skäl att tro, att medlet kan
uppnå målet. Krav t.ex. på tillstånd för att få demonstrera kan sägas syfta
till att ge förutsättningar för demonstrationers lugna och säkra genomför¬
ande. Tillståndskravet kan antagas bidra till dessa mål och därför klara
proportionalitetstestets första del. Den andra frågan är, om det finns mindre
ingripande alternativ, som kan nå samma mål. Om man vill förhindra, att
barn och ungdom tar skada av våldsskildringar på video, kan man för¬
bjuda all spridning av filmer med sådant innehåll. Ett sådant förbud är
dock oproportionerligt, eftersom det finns mindre ingripande åtgärder
som kan nå samma mål. Man kan t.ex. förbjuda spridning till unga under
viss ålder och uppnå regleringens syfte.

Ett tredje steg är att bedöma, om en reglering, som klarat de tidigare
två stegen, medför så stora ingrepp i skyddsvärda intressen, att den ändå
framstår som oproportionerlig. Ta t.ex. en reglering som kriminaliserar
innehav av barnporr och möjliggör husrannsakan för att efterspana dylikt
material. Relationen mellan regleringen och dess mål är sådan att målet
synes kunna uppnås genom regleringen. Något mindre ingripande alter¬
nativ när det gäller att komma åt innehav av det kriminaliserade materia¬
let är svårt att se. Ingreppet i enskildas personliga integritet är dock gan¬
ska stort när polisen ges befogenhet att titta igenom deras filmer m.m.
Man kan fråga sig om intresset av effektiv brottsbekämpning i dessa fall
är starkare än skyddet för den personliga integriteten. Svarar man ja på
den frågan anser man att ingreppet i den enskildes integritet trots allt står
i proportion till det som kan uppnås.

Några mer konkreta synpunkter än så är, såvitt jag kan se, inte möjliga
att ge när det gäller ett krav som är så uppenbart kopplat till förhållanden
i enskilda fall. Vad som måste stå klart är, att proportionalitetskravet
betyder att rättighetsbegränsningar är en fråga om avvägningar mellan
motstående intressen.148 Intresseavvägning som konstitutionellt arbets¬
sätt har som vi sett exempel på i andra rättssystem.149 Vid en konkret
intresseavvägning kan de samhällsfunktionella och individcentrerade
argumenten vägas in. Vidare bör uppmärksammas, att detta krav på
avvägning inte bara är lagstiftarens sak, utan också rättstillämpningens.

148 SOU 1975:75 s. 202.
149 Se avsnitt. 2.6.5. (Abwägung) och 2.7.3. (balancing).

446



Är en rättighetsbegränsande regel inte proportionerlig skall den inte till-
lämpas enligt RF 11:14. Rör det sig om lag eller förordning gäller dock
att så skall ske endast om diskrepansen mellan mål och medel är uppen¬
bar.

I samband med en diskussion av de avvägningar som detta stadgande
nödvändiggör framför Petrén/Ragnemalm att om en regel en gång
ansetts tillåtlig med hänsyn till sitt ändamål så kan inte över tid ändrade
uppfattningar förändra dess konstitutionella status. Regeln kommer att
fortsätta att vara konstitutionell, även om rådande värderingar förändrats
på ett sätt som gör, att om regeln prövats vid ett senare tillfälle, hade den
inte ansetts vara nödvändig med hänsyn till ändamålet.150 Detta synsätt
har kritiserats ovan.151 Det vore enligt min mening inte lämpligt att som
regel godta gårdagens konstitutionella bedömningar såsom giltiga även
idag. En kritisk granskning av proportionaliteten är i stället nödvändig,
för att grundlagarna inte skall förlora kontakten med verkligheten och
därigenom också förlora i legitimitet. Särskilt gäller detta i Sverige, som
med sin relativt nya grundlag fortfarande har en mängd lagar och förord¬
ningar från tiden innan rättighetsregleringen trädde i kraft, ingående i det
som kan kallas "gällande rätt".

Kravet på att beakta proportionaliteten kan nu inte drivas alltför långt.
Såväl allmänna legitimitetsöverväganden som effektivitetsskäl talar
starkt för detta. Normgivning kan ibland endast innefatta ett mindre och
väsentligen obetydligt överskridande av vad som faktiskt skulle vara
nödvändigt för att uppnå visst ändamål. Total exakthet kan inte krävas.
Det är därför till viss del praxis uppgift att se till att de regleringar som i
någon mån överskrider det tillåtna inte i praktiken får denna effekt. Den
fråga som man i praktiken bör ställa i fall där man konfronteras med reg¬
lering av tvivelaktig omfattning är således: "fanns det alternativ som
medelst färre eller mindre omfattande ingrepp i rättigheterna nått samma
resultat och är dessa alternativ så pass mycket bättre att man kan påstå att
den normgivande instansen borde ha valt dessa i stället?" Här kommer
RF 11:14 uppenbarhetsrekvisit tillbaka i annan form. Det ligger ett
sådant krav på tydlig disproportionalitet redan i principen som sådan.
Annars blir den, som man säger i USA, too strong medicine15 .

Sammanfattningsvis kan sägas att den konstitutionella proportionali-
tetsprincipen innefattar en trestegs prövning. Först prövas om en rättig¬
hetsbegränsande reglering framstår som ett rimligt sätt att nå de syften
som regleringen har. Därefter prövas om det inte finns andra alternativ

150 Petrén/Ragnemalm s. 71.
151 Se avsnitt 5.5.2.
152 Se avsnitt 2.3.6.
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som framstår som lika effektiva. Till sist prövas om ingrepp trots allt
innebär ett ingrepp i så skyddsvärda intressen att det ändå är oproportio¬
nerligt. Alla dessa prövningar är innefattar avvägningar och måste ske
mot bakgrund av en föränderlig värld. Att en reglering en gång befunnits
vara proportionell betyder därför inte att den för evigt är fredad mot en
sådan invändning. Uppenbarhetsrekvisitet i RF 11:14, tillsammans med
det krav på återhållsamhet som denna princip i sig innebär, utgör propor-
tionalitetsprövningens gränser. Varje avsteg från en exakt balansering av
intressen är inte konstitutionellt angripbar, bara de grova övertrampen.

8.4.5 Särskilt skydd för den fria åsiktsbildningen
RF 2:12 innefattar ett krav på att en begränsning inte får sträcka sig så
långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktbildningen. Den fria åsikts¬
bildningen utgör en grundval för det svenska statsskicket, något som
också framgår av grundlagsstadgandet i RF 1 kap. 1 §.133 Den fria åsikts¬
bildningen brukar i sin tur definieras genom en hänvisning till de grund¬
läggande fri- och rättigheterna i RF 2 kap. och TF.134 Man kan notera att
en liknande inskränkning av begränsningsmöjligheterna saknas i tysk
och amerikansk rätt. Där uppnås samma skyddseffekt genom hänvis¬
ningar till proportionalitet och rättigheters betydelsekärna.153 Något sär¬
skilt skydd för den fria åsiktsbildning i förhållande till andra rättigheter
kommer inte till uttryck i dessa länders konstitutioner. Däremot finns i
praxis och doktrin en viss särbehandling av opinionsfriheterna. Man kan
i det sammanhanget tala om att ett visst särskydd för den fria åsiktsbild¬
ningen.136 Vad betyder då denna bestämmelse i RF?

Enligt ordalydelsen ger "hot mot den fria åsiktsbildningen" inte så
mycket vägledning vid tolkningen av bestämmelsen. Vissa systematiska
synpunkter kan dock anläggas. I RF 1:1 stadgas att den svenska folksty¬
relsen bygger på bl.a. fri åsiktsbildning, en formulering som också tidigt
kom med i diskussionen om utformningen av detta grundläggande stad¬
gande.137 I RF 1:1 tycks betydelsen av "fri åsiktsbildning" snarast vara
att jämställa med yttrande- och föreningsfrihet.138 Här bör påminnas om
att man under förarbetena till RF snarast ansåg att yttrandefrihet exklusivt

153 Se SOU 1972:15 s. 75 f. och 121, prop. 1973:90 s. 227 f.
I M

Petrén/Ragnemalm, s. 17 f.
153 Se avsnitt 2.2 och 2.3.
156 Se avsnitt 4.3 om yttranden som inte förtjänar så mycket skydd och om olika gransk¬
ningsstandarder i USA.
157 SOU 1972:15 s. 76 f. och 120.
158 SOU 1972:15, t.ex. s. 75 och 77.
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hade med det politiska opinionsbildandet att göra och att yttrandefriheten
tillämpningsområde därför i viss mån var identiskt med den politiska
opinionsbildningens.151' Detta förklarar den utbytbarhet mellan yttrande¬
frihet och fri åsiktsbildning, som man i det tidiga arbetet med RF tycks
förutsätta. Med "fri åsiktsbildning" torde i RF 1:1 därför avse just poli¬
tisk opinionsbildning och inte ett vidare yttrandefrihetsbegrepp.

Även skyddet av de negativa opinionsfriheterna i RF 2:2 är av intresse.
Där stadgas om åskådning i politisk, religiös, kulturell eller liknande
hänseende. Dessa åskådningar torde kunna hänföras till "den fria åsikts¬
bildningen", vilken även har samband med vetenskap och konst.160 Det
handlar här alltså närmast om frihet att förmedla åsikter och tankar som

har betydelse för det demokratiska styrelseskicket, inte varje annan
tanke. Som synes är "den fria åsiktsbildningen" därmed delvis förvandlat
till något annat än yttrandefriheten, såsom den uttryckts i RF 2:1. Yttrande¬
friheten, som skyddar tankar, åsikter och känslor, är mer omfattande.
"Den fria åsiktsbildningen" kan därför ses som endast en del av de aktivi¬
teter som yttrandefriheten innefattar. En yttrandefrihetsbegränsning kan
därför utgöra ett hot mot möjligheterna att uttrycka tankar och känslor
som inte omfattas av den politiska samhällsdebatten, utan att för den
delen stupa på det här kravet. Däremot kan kanske sådana begränsningar
hindras av t.ex. stadgandet om vad som godtagbart i demokratiskt sam¬
hälle.

I förarbetena exemplifieras bestämmelsen något. Begränsningar i
rörelsefriheten får t.ex. inte gå så långt, att de hotar den fria åsiktsbild¬
ningen, genom att man inte kan träffa andra, ta del av debatter eller t.ex.
rösta.161 Tonvikten synes ligga på möjligheterna att delta i samhälls¬
debatten och utöva de politiska rättigheterna. Att vissa typer av yttranden
kan vara mer skyddsvärda än andra är ingen nyhet. Bestämmelsen om ett
särskilt skydd för den fria åsiktbildningen framstår mot bakgrund av det
demokratiska systemet som logisk. Ändamålsskäl som det demokratiska
systemets funktion talar för att ge just politiska eller andra "samhällsnyt-
tiga" yttranden förstärkt skydd. De indivicentrerade argumenten talar

1591 SOU 1972:15 s. 106 ges ganska klart uttryck för detta synsätt. Det talas om yttrande¬
friheten som en "politisk rättighet", något som med det synsätt som ovan anförts, se
avsnitt 7.3, framstår som väl snävt. I den första formuleringen av yttrandefriheten var
denna liktydig med en frihet att meddela uppgifter och framföra åsikter, RF 2:4 st. 1, p. 1,
Prop. 1973:90 s. 7 och 237 f. Även denna formulering antyder, jämfört med den nu gäl¬
lande definitionen av yttrandefriheten, ett snävare tillämpningsområde, jfr prop. 1975/
76:209 s. 105 f., där det uttryckligen sägs att yttrandefriheten vidgas genom den nya for¬
muleringen.
160

Prop. 1975/76:209 s. 99.
161 SOU 1975:75 s. 203.
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visserligen emot en sådan särskild viktning till vissa typer av yttrandens
fördel. Eftersom skyddet för yttranden om känslor eller tankar inte för¬
minskas av att de politiska yttrandena får ett särskilt skydd utgör detta
dock inget starkt argument mot denna tolkning.

Sammanfattningsvis kan sägas att systematiska hänsyn talar för en
avgränsning visavi yttrandefriheten när det gäller att fastslå vad som
avses med "den fria åsiktsbildningen". Denna tolkning förstärks av argu¬
ment hämtade från RF:s motiv. Förarbetena är tämligen explicita i sitt
sammankopplande av den fria åsiktsbildningen och den politiska proces¬
sen. Samhällsfunktionella hänsyn ger också stöd för denna tolkning och
även om de individcentrerade argumenten snarast talar däremot, kan
detta, enligt min mening, inte väga tyngre än vad som framkommit till
stöd för en sådan tolkning. Detta betyder att RF 2:12:s hänvisning till
begränsningar som utgör hot mot den fria åsiktsbildningen, bara är till¬
lämplig visavi begränsningar som riktas mot yttranden med kopplingar
till politik, konst eller vetenskap och inte mot andra yttranden. Skyddet
gäller yttranden som ansetts särskilt värdefulla i vårt samhälle, yttranden
med direkt eller indirekt koppling till det demokratiska styrelseskicket.
Begränsningar av sådana yttranden måste ske med särskild försiktighet
och i frågasättas särskilt hårt.

8.4.6 Skydd mot åsiktsdiskriminering
Den avslutande meningen i RF 2:12 andra stycket anger att en begräns¬
ning inte får företas endast på grund av politisk, religiös, kulturell eller
annan sådan åskådning. Detta utgör tillsammans med RF 2:15-16 RF:s
diskrimineringsförbud.162 Det är många gånger nödvändigt att göra
åtskillnad mellan människor t.ex. på grund av inkomst, ålder eller kön.
Inkomstbeskattningen, bidragssystemen, rösträtten och värnplikten inne¬
håller alla sådana åtskillnader. Under förarbetena till RF menade man att

det, p.g.a. förekomsten av så många legitima områden för särbehandling,
var omöjligt att uppställa ett generellt krav på likabehandling i grund¬
lag.163 Tanken på att avgränsa den acceptabla särbehandlingen från den
oacceptabla genom rekvisit som "objektivt godtagbara" eller "sakliga
skäl" avvisades. Sådana rekvisit befanns vara alltför innehållsligt
tomma.164 Man valde därför ut några särskilt viktiga områden, där diskri¬
minering uppfattades som särskilt stötande eller främmande. Ett av dessa

162 SOU 1975:75 s. 113 ff., prop. 1975/76:209 s. 98 f. och 153.
163 SOU 1975:75 s. 112 f„ prop. 1975/76:209 s. 97 ff.
164 SOU 1975:75 s. 113, prop. 1975/76:209 s. 98.
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områden tog sikte på människors åsikter, de andra på ras och kön. Diskri¬
mineringsförbudet riktat mot åsikter kom in i RF 2:12, i RF 2:15-16 togs
de andra in.

I amerikansk rätt ligger ett diskrimineringsförbud i Fourteenth
Amendments equal protection- regel.165 Denna har tillämpats enligt ett
antal olika s.k. granskningsstandarder (standards ofreview), beroende på
inom vilket område av samhällslivet, de särbehandlande reglerna varit
hänförliga till. Rasdiskriminerande regler har dock inte tillåtits alls.166
Vissa särbehandlande regler vad avser kön, ålder och åsikter har god¬
tagits, om detta ansetts nödvändigt för att tillfredsställa ett tvingande all¬
mänt intresse (compelling interest) och detta intresse inte kunnat uppnås
på annat sätt. Inom området för ekonomisk och social lagstiftning har
Supreme Court godtagit särbehandling, om denna haft ett legitimt syfte
och ett rationellt samband med detta syfte. Det amerikanska diskrimine¬
ringsskyddet tar således inte främst sikte på varför en särbehandling sker,
varje typ av särbehandling är potentiellt diskriminerande. Kraven för att
visa att så inte är fallet är dock väsentligt lägre inom vissa områden som
inte har ett intimt samband med de fundamentala konstitutionella vär¬

deringarna.
I tysk statsrätt finns ett uttryckligt diskrimineringsförbud i Art. 3 GG.167

Art. 3 innefattar en allmän likhetsgrundsats och ett explicit skydd mot
diskriminering, det s.k. differenzierungsverbote. Där sägs att ingen p.g.a.
släkt, härstamning, ras, språk, hemort härkomst, tro, religiös eller politisk
åskådning får förfördelas eller förbigås. När det gäller såväl tro som poli¬
tik gäller att det måste var frågan om åsikter som kommit till uttryck,
som yttrats. Man bör komma i håg att själva GG ger grund för viss dis¬
kriminering. Kravet på trohet mot författningen för att erhålla vissa tjäns¬
ter i staten i Art. 33 och möjligheten att förverka sina grundrättigheter i
Art. 19 innebär en viss grundlagsenlig diskriminering.

I Europakonventionen skyddas enskilda mot diskriminering av Art. 14
i kombination med någon av de övriga rättigheter som konventionen
innehåller. Ett skydd mot åsiktsdiskriminering finns således med stöd av
Art. 10 och 11. ED har i samband med homosexuellas ställning i samhäl¬
let, med avseende på skyldighet att betala avgifter och skatter, m.m. utta¬
lat sig om diskriminering.168 I praktiken har domstolens ställningstagan-

165 Se avsnitt 2.3.5.
166 Kvotering har inte ansetts vara diskriminering i den betydelsen att equal protection
klausulen förhindrat sådant, se avsnitt 2.3.5.
167 Se avsnitt 2.2.7.
168 Se t.ex. Belgian Linguistics, Series A No. 6 (1968), Dudgeon v. U.K., Series A No. 45
(1981), Darby v. Sweden, Series A No. 187(1990).
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den kommit att likna en undersökning av åtskillnadens proportionalitet.
Man har prövat om särbehandlingen baserats på ett rimligt syfte och
utgjort en rimlig avvägning mellan mål och medel.16'' Domstolen har
pekat på att det vid diskriminering handlar om att kunna visa, att man
behandlats annorlunda än någon annan jämförbar enskild samt att denna
behandling i sig varit diskriminerande. Särbehandling p.g.a. ras eller kön
är vanligtvis inte godtagbart, de är suspekta klassificeringar. I samband
med rasistiska yttranden har domstolen däremot godtagit att dessa
behandlats annorlunda än andra som uttrycker tankar eller åsikter. Det
har på det området varit lättare att för staterna att motivera särbehand¬
ling.170 I slutänden verkar det som om domstolen till stor del utgår från
de allmänna strävanden som finns i Europa, där jämställdhet och jämlik¬
het är viktiga trender, liksom motverkandet av rasism.

1 förarbetena till RF sägs att det är en grundläggande värdering i vårt
samhälle, att ingen skall behöva vidkännas ingrepp i sin medborgerliga
fri- och rättigheter enbart på grund av sina åsikter.171 Av förarbetena går
vidare att utläsa att detta förbud är avsett att ha en dubbel verkan. Dels är

det riktat mot lagstiftaren, som därigenom inte får besluta om föreskrifter
som möjliggör ingrepp mot någon enbart p.g.a. dennes verkliga eller för¬
modade åskådning. Dels förbjuder stadgandet en tillämpning av regler av
sådan karaktär.172 De centrala frågorna för detta arbetes del är vad som är
en "åskådning", dvs. vad som kan anses vara innebörden av termerna
politik, religion och "annan sådan åskådning" och vad det innebär att en
begränsning inte får göras enbart p.g.a. detta.

"Åskådning" betyder livs- eller samhällsuppfattning och är synonymt
med uppfattning, mening, åsikt, tro och ideologi. Även i vardagligt
språkbruk torde termen vanligen användas på detta sätt.173 Stadgandets
systematiska samband med RF 2:2, där ett skydd mot tvång att tillkännage
sin åskådning fastslås (den s.k. negativa yttrandefriheten), bör vidare
beaktas.174 Med "åskådning" i RF 2:2 avses enligt förarbetena ett mera
sammanhängande komplex av åsikter inom ett visst område.175 Det kan
dock inte vara vilket sakområde som helst. Det är inom religion, politik
och vetenskap ordet åskådning anses vara naturligt att använda. Mot-

169 Harris/O'BoyleAVarbrick s. 476.
170 Harris/O" BoyleAVarbrick s. 481 f.
171

Prop. 1975/76:209 s. 99.
l72Prop. 1975/76:209, s. 99, Holmberg/Stjernquist, s. 116, Petrén/Ragnemalm, s. 71.
177 Se JK:s yttrande över formuleringen i prop. 1975/76:209, s. 239.
1741 förarbetena kopplas begreppsbestämningen i RF 2:12:s "åskådning" direkt till samma
begrepp i RF 2:2, prop. 1975/76:209, s. 99.
175

Prop. 1975/76:209, s. 116, Flolmberg/Stjernquist, s. 50. Jfr Rawls "reflective eqvilibrium"
i A theory of Justice s. 20.
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svarande gäller enligt förarbetena inte när det är fråga om en viss sak¬
fråga, t.ex. huruvida en hastighetsbegränsning i ett villaområde är önsk¬
värd eller ej. Inte ens om denna åsikt är en del av en sammanhängande
syn på trafikfrågor uppfattas detta enligt motiven som uttryck för en
"åskådning".

Man kan kanske av detta dra slutsatsen att en åskådning inte kan gälla
för en alltför begränsad del av det mänskliga livet. Trafikfrågor är tydligt
en sådan alltför begränsad del.176 Ställningstaganden i enskilda frågor är
naturligare att beteckna som åsikter, inte åskådningar.177 Logiskt sett
skulle det kanske kunna sägas att "åskådning" i förarbetenas mening är
en mängd vari flera åsikter ingår såsom delmängder. Detta implicerar
också att det är acceptabelt att diskriminera någon p.g.a. dennes åsikter,
men inte p.g.a. dennes åskådning. Den som vill ha grundlagens diskrimi¬
neringsskydd kan, med det synsättet, inte endast ha en uppsättning osam-
manhängande åsikter, utan måste ge uttryck för en mer komplett livshåll¬
ning, en "åskådning". Det oövertänkt sagda, det inkonsistenta eller det
utan sammanhang med ett större komplex av åsikter tycks enligt förarbe¬
tenas synsätt vara ställt utanför skyddet. Detta motsäger de uttalanden
som inledningsvis redovisats om att bestämmelsen är grundlagens enda
skydd mot åsiktsdiskriminering.

Jag menar att denna dikotomi mellan åsikter och åskådningar inte är
särskilt lyckad. Detta av två skäl. För det första menar jag att åtskillnaden
inte är hållbar i praktiken. Åskådningar kommer dels bara till uttryck
genom åsikter och det är inte realistiskt att tro att människor alltid har väl
sammanhängande uppsättningar av åsikter. För det andra tror jag inte att
konsekvenserna av denna åtskillnad är förenliga med de allmänna utta¬
landen om skydd mot diskriminering som låg bakom bestämmelsen.
Uppdelningen skulle leda till att diskrimineringsskyddet var mindre
omfattande än vad som verkar åsyftat i motiven. Mot en rättsligt relevant
åtskillnad mellan åsikter och åskådning i RF 2:12 talar också de sam-
hällsfunktionella och de individcentrerade ändamålsargumenten. Rädsla
för att utsättas för diskriminerande åtgärder kan effektivt tysta de som
bär på åsikter som avviker från de allmänt accepterade. Det fria sökandet
efter sanningar, utbytet av idéer och möjligheterna att öka toleransen
minskar om man inte skyddar också åsikter från diskriminering. Likaså
minskar möjligheterna att ge uttryck för känslor, att göra sig hörd och att

176 Trafikfrågor kan dock ha sammanhang med t.ex. synen på statlig reglering överhuvud¬
taget, dess nödvändighet och utformning. Detta kan i sin tur nog kallas för en åskådning
av närmast politisk natur. Åsikter ingår som delmängder i åskådningar och ger på samma
gång uttryck för dessa åskådningar.
177 Prop. 1975/76:209, s. 116.
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genom sina åsikter bygga upp en bild av sig själv. Det ger inte uttryck för
respekt för den enskilde att på detta sätt söka stämpla yttranden som mer
eller mindre skyddsvärda endast p.g.a. deras koherens.

Sammanfattningsvis får sägas att grundlagsskyddet mot åsiktsdiskri¬
minering bör tolkas som just ett sådant, oavsett de uttalanden om inne¬
börden i begreppet "åskådning" som kommer till uttryck i förarbetena. I
ett demokratiskt och humanistiskt samhälle bör inte göras åtskillnad
mellan människor p.g.a. koherensen i deras åsikter. Det kan konstateras
att de uttalanden om begreppet "åskådning" som gjordes i propositionen
hade sammanhang med den negativa yttrandefriheten i RF 2:2. Denna
anknytning var kanske inte helt lyckad för bestämningen av begreppet i
RF 2:12. Det kan också tänkas att de systematiska följderna av denna
anknytning inte uppmärksammades under arbetet. Detta kan vara förkla¬
ringen till de, till synes orimliga, konsekvenser som distinktionen mellan
åsikt och åskådning får för rättighetsskyddets del. Ändamålsskäl, prak¬
tiska skäl och även de principiella uttalanden som görs angående åsikts¬
diskriminering i förarbetena talar, som jag ser det, mot att godta denna
distinktion.

Diskrimineringsskyddet gäller som nämnts politisk, religiös, kulturell
eller annan sådan åskådning. I någon mån framstår det som ganska lätt
att med "sunt förnuft" bestämma vad som faller in under dessa centrala

uttryck för mänsklig verksamhet och engagemang. Vad som är politiska
uppfattningar, estetiska åsikter osv. är i någon mån självklart. Uppfatt¬
ningar i vetenskapliga sammanhang är exempel på en "annan sådan
åskådning".178 Det står klart att omfattande av ett politiskt partis åsikter
t.ex. genom medlemskap måste kunna betecknas som "åskådning". Lika¬
ledes är fallet vad gäller kristen tro eller annan religionstillhörighet och
anammandet av vetenskapliga synsätt på samhälle och liv. Inga problem
uppstår i dessa sammanhang. Värre är det att konkret bestämma vad som
är en politisk åskådning, en religiös tro och en vetenskaplig syn. Här kan
svåra gränsdragningsproblem uppstå.179

Det framstår kanske som inte helt meningsfullt att söka efter en abso¬
lut gräns i dessa frågor. Nästan varje åsikt kan, om den abstraheras, ge
indikationer på hur talaren önskar att samhället vore ordnat, vad veder¬
börande har för trosuppfattning eller vad man anser i konstnärliga eller
vetenskapliga frågor. Då vi redan konstaterat att inte bara sammanhäng-

178 Prop. 1975/76:209, s. 99.
179 Inom ramen för Europakonventionen har bl.a. frågan om vad som är en religion behand¬
lats. Frågan är vad som omfattas av Art. 9 religionsfrihet. Van Dijk/van Hoof (s. 397)
menar att skyddet gäller alla idéer och åskådningar. Frågan är inte avgjord av domstolen
än, bl.a. p.g.a. att Art. 9 också skyddar tankar och samvete. Se även Kokkinakis v. Greece,
Series A No. 260-A (1993), där domstolen bl.a. uttalade att skyddet också gäller ateister.
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ande åskådningar bör skyddas mot diskriminering utan även åsikter står
det klart att denna gränsdragningsfråga inte är särskilt central. Vidhåller
man däremot förarbetenas syn på vad som skyddas mot diskriminering,
dvs. endast "åskådningar", blir det viktigt att avgränsa de politiska åsik¬
terna från de opolitiska, de vetenskapliga från de ovetenskapliga osv.
Också detta problem undviks genom att inte godta förarbetenas distink¬
tion.

Förbudet mot diskriminering gäller vidare regler som enbart grundas
på någons åskådning. Användandet av termen "enbart" tyder på att det är
acceptabelt att diskriminera eller särbehandla om det sker av andra skäl.
"Enbart" antyder också en kumulativ betydelse, dvs. dessa andra skäl
behöver inte i sig vara tillräckliga för att diskriminera vederbörande. I
förarbetena uttalas att det krävs andra, självständiga moment för att
berättiga särbehandlingen, men samtidigt framhålls att dessa skäl mycket
väl kan ha nära anknytning till åskådningen.1X0 Som exempel nämns visst
handlande som medför fara för rikets säkerhet, men som föranleds av

någons åskådning, ett fall där handlingsmomentet i sig, även utan åskåd¬
ningskomponent, torde vara tillräcklig för ingrepp. Petrén/Ragnemalm
skriver att presumtiva terrorister inte får diskrimineras enbart p.g.a. deras
samhällsuppfattning. Ett ytterligare moment måste till, t.ex. en risk för
våldsanvändning.1X1

Starka skäl talar, enligt min mening, för ett krav på att de andra skäl
som talar för en särbehandling av ensam kraft skall kunna motivera denna.
Annars uppstår lätt en risk för sammanblandning av olika skäl och en oro
huruvida åsikterna spelat en avgörande roll eller ej. Det är nämligen ofta
lätt att hitta skäl till en särbehandlande reglering eller åtgärd, t.ex. sam¬
arbetssvårigheter. Då är det viktigt att se om dessa svårigheter i sin tur är
relaterade till personens åsikter eller om de har andra orsaker. 1 det förra
fallet menar jag att de utgör en åtgärd enbart p.g.a. åsikterna och att detta
inte får maskeras genom införandet av ett mellanled av skäl. Dessutom
måste någon typ av konkretisering krävas när det gäller dessa andra skäl,
annars riskerar man också att hamna i godtyckliga bedömningar. Om
någon t.ex. frihetsberövas, inte för sina revolutionära åsikters skull, utan
p.g.a. risken för att dessa yttrar sig i våldshandlingar, så menar jag att det
krävs att denna risk i vart fall framstår som sannolik eller t.o.m. över¬

hängande. Här kan jämföras med den amerikanska läran om klar och
påtaglig fara (clear and present danger).182 Enligt denna godtas inte
begränsningar av yttranden om dessa inte utgör ett klart och påtagligt hot

180 SOU 1975:75, s. 114, prop. 1975/76:209, s. 99.
181 Petrén/Ragnemalm s. 71.
182 Se avsnitt II. 1.4.
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mot människors väl och ve. Är den faktiska risken mycket låg bör därför
inte argumentet att åtgärden inte vidtas p.g.a. åsikterna godtas.

De samhällsfunktionella argumenten talar också för att inte begränsa
yttranden p.g.a. deras innehåll annat än då mycket starka, fristående skäl
föreligger. Sökandet efter sanning, tolerans m.m. talar för att inte bara
innehållet i en åsikt eller ett yttrande skall få utgöra grund för en rättig¬
hetsbegränsning. Det krävs också andra skäl för en sådan begränsning.
Även de individcentrerade argumenten stödjer denna tolkning. Brottet
hets mot folkgrupp, i BrB 16:8, kan tjäna som illustration av detta krav.
Att uttrycka sig nedsättande om andra är inte särskilt hårt kriminaliserat,
även om vissa rättsliga följder finns (t.ex. kriminaliseringen av förtal i
BrB 5:1). Uttalanden som är nedsättande just därför att de tar sikte på ras,
hudfärg, ursprung m.m. är däremot hårdare behandlade. Vad som motive¬
rar denna särbehandling av vissa yttranden är inte de åsikter de är uttryck
för, utan de särskilda effekter som sådana yttranden har. De stigmatiserar
en person eller grupp och de angriper egenskaper man inte kan påverka
eller tvista om.1X3 Det är dessa särskiljande drag hos de rasistiska yttran¬
dena som gör det möjligt att särbehandla dem, trots att de kan ge uttryck
för t.ex. politiska åsikter.

Sammanfattningsvis kan sägas att diskrimineringsförbudet, enligt min
mening, inte är begränsat till att avse endast sammanhållna åskådningar,
utan även gäller för uttryck av åsikter. För denna tolkning talar de all¬
männa uttalanden om ett skydd mot åsiktdiskriminering som förekom¬
mer i motiven till RF, de praktiska svårigheterna med att skilja mellan
åsikter och åskådningar samt ändamålsskäl. Jag menar vidare att rekvisi-
tet "enbart" skall tolkas som ett krav på självständigt tillräckliga skäl för
en begränsning och att dessa skäl skall relatera till en konkret risk.

8.5 Sammanfattning och slutord
1 detta kapitel har de allmänna kraven vid rättighetsbegränsningar i RF
2:12 studerats. Först har jag hävdat att kravet på lagstöd även omfattar ett
materiellt krav på lagtextens utformning. En lagtext som är så vag eller
omfattande att den ur likabehandlings- och förutsebarhetsskäl framstår
som olämplig, kan därför inte sägas uppfylla kravet på en rättighets-
begränsande "lag". Vidare har föreslagits ett delvis nytt sätt att se på vad
som är en rättighetsbegränsning, jämfört med förarbetenas syn på denna
fråga. I motiven tas hänsyn till vissa sanktionstyper, till att begräns-

183 Man kan med bibehållen självkänsla bestrida att man är dum eller ful, men knappast att
man är svart eller kristen.
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ningen skall falla inom rättighetens skyddsområde och till regleringens
syfte. Jag har konstaterat att man i doktrinen varit kritisk till motivens
sätt att definiera rättighetsbegränsningar, men att domstolspraxis följt
förarbetena. Här har föreslagits att man, för att ge rättigheterna ett bättre
skydd och för att befordra ett mer stringent resonemang kring rättighets¬
begränsningar, även skall beakta de effekter som en reglering har på utö¬
vandet av rättigheterna. Är dessa effekter sådana att de på ett väsentligt
sätt påverkar möjligheterna att utöva en rättighet är regleringen en rättig¬
hetsbegränsning. Praxis från JO ger också stöd för ett dylikt synsätt.

Vidare har konstaterats att kraven på att rättighetsbegränsningar skall
vara godtagbara och nödvändiga enligt förarbetena innefattar ett tydlig¬
hetskrav. Jag har framfört att detta tydlighetskrav inte bör hävdas strikt,
utan att det i fall av otydligt avgivna syften kan ankomma på domstolar
och övriga myndigheter att förtydliga regleringen i detta avseende. När
det gäller begränsningskravet "godtagbart i ett demokratiskt samhälle" i
RF 2:12 andra stycke har jag menat att detta kan ges ett materiellt inne¬
håll. Tar man hänsyn till bestämmelsens koppling till målsättningsstad¬
gandet i RF 1:2 och till den praxis som utvecklats kring Europakonven¬
tionen avseende samma begreppsbildning finner man att det finns ett
visst materiellt innehåll. En rättighetsbegränsning måste t.ex. ha något
rationellt syfte för att vara konstitutionellt acceptabel.

Kravet på proportionalitet har hävdats innefatta tre olika krav. Det första
avser om regleringen i fråga är ett plausibelt sätt att uppnå de angivna
syftena. Det andra är om det finns andra mindre ingripande alternativ.
Det tredje innefattar en prövning om det trots allt är ett ingrepp som
framstår som orimligt i förhållande till vad man kan tänkas uppnå. En
proportionalitetsprövning har, enligt min mening, utrymme för inexakt-
het. Dock ökar kraven på exakthet i avvägningen mellan mål och medel
vid särskilt ingripande åtgärder.

Den för samhället viktiga politiska, kulturella och vetenskapliga
debatten har vidare konstaterats ha ett mer omfattande skydd än andra
yttranden genom den särskilda regel som sätter en gräns för inskränk¬
ningar som utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Skyddet för den
fria åsiktsbildningen har jag, med stöd av förarbeten och systematiska
argument, ansett som ett uttryck för den särskilda vikt som läggs vid ytt¬
randen som tillför samhällsdebatten något. Till sist har diskriminerings¬
förbudet behandlats. 1 motsats till förarbetena har hävdats att det inte bör

föreligga någon skillnad i skyddet mot diskriminering mellan mer sam¬
manhållna komplex av åsikter, dvs. ideologier, trosuppfattningar eller
vetenskapssyn, och andra mindre väl genomtänkta åsikter. Särskilt har
därvidlag pekats på gränsdragningsproblemen med dikotomin åsikt/
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åskådning och det faktum att människor normalt omfattar olika åsikter,
utan att alltid inordnat dessa i ett koherent tankesystem.

Slutligt kan konstateras att det praktiskt viktigaste rekvisitet av de
materiella skyddsreglerna utgörs av kravet på proportionalitet. Proportio-
nalitetsprincipen är en mångfacetterad rättslig princip med en inneboende
dynamik. Den utgör ett potent verktyg vid lagprövning och måste därför
brukas med försiktighet. Bara väsentliga avsteg från kravet på proportio¬
nalitet bör beivras av rättstillämpningen för att inte skada rättsordningens
legitimitet. Samtidigt innebär kravet ett verksamt skydd för den enskilde.
Koncentrationen till konkreta omständigheter i ett enskilt fall och avväg¬
ningen mellan olika skyddsvärda faktorer ger utrymme för ett effektivt
och föränderligt rättighetsskydd.
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9 Opinionsfriheternas särskilda
begränsningsgrunder

9.1 Allmänt

9.1.1 Inledning och uppläggning
I detta kapitel skall jag behandla de särskilda krav som ställs för begräns¬
ningar i opinionsfriheterna i RF 2:13-14. Dessa bestämmelser lyder i här
relevanta delar:

13 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn
till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds
anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott.
Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. 1 övrigt får
begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om
särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första
stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och
informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kultu¬
rella angelägenheter.

Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses icke
meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll när¬
mare reglerar visst sätt att sprida eller mottaga yttranden.

14 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till
ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till
trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets
säkerhet eller för att motverka farsot.

De olika begränsningsgrunderna tas upp i turordning. Vissa begräns¬
ningsgrunder behandlas dock ganska kort. Av störst intresse är vad som
menas med särskilt viktiga skäl vid begränsningar av yttrandefriheten
enligt RF 2:13 första stycket, vad som avses med att vissa typer av före¬
skrifter inte anses vara begränsningar enligt RF 2:13 tredje stycket samt
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RF 2:14 hänvisning till att mötes- och demonstrationsfriheten :ar
inskränkas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten.

Tolkningen av de särskilda begränsningsgrunderna i RF 2:13-14 tör
ske i ljuset av RF 2:12. De allmänna kraven på rättighetsbegränsningar
har betydelse för hur långt man behöver driva tolkningen av de särskilda
kraven, något det finns anledning att återkomma till nedan.

9.1.2 Kopplingen mellan yttrandefrihet och mötes- och
demonstrationsfrihet

Varför tas då regleringen av yttrandefrihetsinskränkningar i RF 2:13 upp
i ett arbete rörande mötes- och demonstrationsfriheten? Svaret står att

finna i RF:s förarbeten. Där görs en distinktion mellan reglering som tar
sikte på mötessituationer och reglering som tar sikte på yttranden. Detta
är en distinktion mellan form och innehåll} Yttrandemomentet (innehål¬
let) i ett möte eller en demonstration skall bedömas enligt de allmärna
regler som gäller för yttrandefriheten och de delar som är särpräglade :'ör
mötessituationen (formen) skall bedömas enligt de strängare reglerna i
RF 2:14.2 Trots att denna separation, av i verkligheten sammanflätcde
handlingar och händelser, framstår som konstlad, måste den anses vara

uttryck för den gällande tolkningen av förhållandet mellan de olika rättig¬
heterna.3 En svårighet uppstår p.g.a. detta synsätt, eftersom demonstra¬
tionsfriheten definitionsmässigt innehåller ett yttrande (åsiktsmanifesta¬
tionen).4 Hur regler som t.ex. endast drabbar yttrandet, men inte demon¬
strationen, skulle kunna se ut är svårt att se, eftersom en demonstrat on

per definition är ett yttrande. Förarbetena förutsätter dock att en såcan
åtskillnad är möjlig och att yttrandekomponenten då skall behandlas
enligt RF 2:13. Detta gör det i sin tur nödvändigt att i en studie av mötes-
och demonstrationsfriheten ta med en genomgång av de allmänna regler
som möjliggör begränsningar av yttrandefriheten.

1 Se även avsnitt 7.3 (särskilt 7.3.1). Distinktionen som sådan har säkerligen sin uppän-
nelse i straffrätts ligt hanterande av yttranden, se Nelson, Rätt och ära s. 201 och 404. Som
Nelson påpekar finns skäl att även straffrättsligt i frågasätta distinktionens hållbarhet.
2

Prop. 1975/76:209 s. 112 (Jfr a.prop. s. 105).
4 Jfr JK:s kritik av detta i prop. 1975/76:209 s. 221 ff. och föredragandes svar, a.p-op.
s. 105.
4 Se avsnitt 7.5.2.
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9.2 De specifika grunderna för
yttrandefrihetsbegränsningar

9.2.1 Inledning
Utformningen av RF 2:13 kan lätt leda tanken fel. Bestämmelsen ger

nämligen intryck av att de uppräknade begränsningsändamålen är uttöm¬
mande. I stället bör de nog betraktas som exemplifierande av den huvud¬
regel som anges allra sist i första stycket, nämligen att det krävs särskilt
viktiga skäl för att begränsa yttrande- eller informationsfriheten.5 1 dok¬
trinen har bestämmelserna i RF 2:13 behandlats av bl.a. Holmberg/
Stjernquist, Petrén/Ragnemalm och Nergelius,6 Viss kritik har också
framförts. Särskilt har uppmärksamheten riktats mot den obestämdhet
som karakteriserar begränsningsgrunderna i första stycket.71 detta avsnitt
skall jag behandla dessa begränsningsgrunder och bestämmelsens andra
stycke, som talar om att ge opinionsfriheterna vidast möjliga omfattning.

I amerikansk rätt finns det fyra innehållsliga begränsningar i yttrande¬
friheten som anknyter till grunderna i RF 2:13. För det första är en
begränsning av s.k. fighting words alltid giltig. Det är yttranden vars
enda funktion är att provocera.8 Denna typ av yttranden är dock, enligt
Supreme Courts praxis, mycket snäv. En annan grupp av yttranden som
regelmässigt faller utanför First Amendments skydd är de som saknar allt
politiskt, vetenskapligt, konstnärligt eller litterärt värde och därutöver
framstår som obscena.9 Förtal omfattas inte heller av First Amendments

skydd, om än skilda regler gäller för vad olika samhällsgrupper får tåla
vad gäller kränkande yttranden.10 Reklam är det fjärde gruppen av yttran¬
den som inte skyddas fullt ut av First Amendment. Så kallat commercial
speech skyddas visserligen av First Amendment, men i mindre utsträck¬
ning än andra yttranden." Det finns även andra godtagbara skäl för att

sProp. 1975/76:209 s. 155. Se även Holmberg, På spaning efter rättigheterna, SvJT 1987
s. 659. Jfr Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd s. 578. Det kan påpekas att konstitu¬
tionsutskottet förändrade flera av de i propositionen uppställda begränsningsskälen och
"återställde" utredningens förslag, se KU 1975/76:56 s. 23 ff. och 97.
6 Holmberg/Stjernquist, Grundlagarna s. 125-128, Petrén/Ragnemalm, Sveriges grundlagar
s. 76-78, Nergelius s. 575-579.
7 Se t.ex. Petrén, Vägen till en svensk rättighetskatalog, i Skrifter till minnet av Halvar G.F.
Sundberg s. 31, Algotsson, Medborgarrätten och RF s. 152 f., Nergelius s. 576.
8 Se avsnitt 4.3.2.
4 Se avsnitt 4.3.3.
10 Se avsnitt 4.3.5.
" Se avsnitt 4.3.4.
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begränsa olika yttranden. De sammanhänger intimt med den fara som
yttrandena utgör i den situation de yttras och är således inte primärt inrik¬
tade på innehållet, utan på effekten. Läran om klar och påtaglig fara12
och läran om begränsningar av tid, plats och beteenden12 utgör exempel
på sådana begränsningsskäl.

I tysk rätt begränsas åsiktsfriheten i Art. 5 GG genom Art. 18 GG:s
undantag för de som brukar sina rättigheter i strid med grundlagens vär¬
deringar. Dessa förverkar därigenom vissa av sina grundrättigheter såsom
statens fiender. De grundrättigheter som omfattas av förverkandet är bl.a.
pressfriheten, mötesfriheten och föreningsfriheten. I övrigt omfattar Art. 5
vissa bestämda grunder för inskränkningar i åsiktsfriheten. Vissa mera
allmänna gränser följer av Art. 5:s förhållande till andra grundrättigheter
och författningsbestämmelser. Den första av de direkt angivna grunderna
är inskränkningar i allmän lag, en begränsningsgrund av mycket oklar
omfattning. Det handlar om intresseavvägningar där åsiktsfriheten ställs
mot andra samhällsintressen. De övriga två är begränsningar med hänsyn
till den personliga äran och till skydd för ungdomen.14 Även i dessa fall
handlar det i praktiken om att väga intressen mot varandra. Bedömning¬
arna är därigenom inte statiska utan kan förändras över tid och i förhål¬
lande till sakomständigheterna.

I Europakonventionen är begränsningsgrunderna mycket omfattande.
Artikel 10:s yttrandefrihet kan enligt andra stycket begränsas i följande
fall:

Enär utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, må
det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straff¬
påföljder, som äro angivna i lag och i ett demokratiskt samhälle äro nödvän¬
diga med hänsyn till statens säkerhet, den territoriella integriteten, den all¬
männa säkerheten, förebyggandet av oordning eller brott, hälsovården,
skyddandet av sedligheten eller av annans goda namn och rykte eller rättig¬
heter, förhindrandet av att förtroliga underrättelser spridas, eller upprätthål¬
landet av domstolarnas auktoritet och opartiskhet.

ED har i ett stort antal fall tagit ställning till dessa begränsningsgrunder
och deras omfattning.15 I samband med dessa bedömningar har den s.k.
margin ofappreciation, dvs. det utrymme den svarande staten haft för att
tolka begränsningsgrunden till sin fördel, haft stor betydelse.16 Van DijkV

12 Se avsnitt 4.4.
13 Se avsnitt 4.8.
14 Se avsnitt 3.3.
15T ex Sunday Times v. U.K., Series A No. 30 (1979), Barford v. Denmark, Series A
No. 149 (1989), Otto-Preminger-lnstitut v. Austria, Series A No. 295-A (1994).
16 Harris/O'Boyle/Warbrick s. 391 ff., Jacobs/White s. 304 ff., van Dijk/van Hoof s. 583 ff.
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van Hoof talar om olika nivåer av tolkningsutrymme beroende bl.a. på
den begränsningsgrund som åberopas.17 Begränsningar till skydd för
t.ex. moralen skulle därför åtnjuta större acceptens hos ED än begräns¬
ningar till skydd för rättsväsendets opartiskhet.

9.2.2 Hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen och allmän
ordning och säkerhet

Yttrandefriheten får enligt RF 2:13 begränsas med hänsyn till rikets
säkerhet och folkförsörjningen. Begränsningsgrunden "hänsyn till folk¬
försörjningen" fanns med redan i fri- och rättighetsutredningens förslag
men kommenterades där inte närmare.IK I propositionen användes "det
allmännas ekonomiska intressen" i stället, men detta befanns under
utskottsbehandlingen vara något missvisande, varför den ursprungliga
lydelsen återtogs.19 Uttrycket "folkförsörjningen" används på ett sätt som
är snarlikt med "rikets säkerhet" och behandlas nedan därför i samband
med detta utan att åtskillnad görs.

I förarbetena till RF konstaterades att begreppet "rikets säkerhet"
överhuvud taget inte kunde brytas ned i mindre beståndsdelar.20 Detta
lämnar ett mycket omfattande begrepp, något som JK också kritiserade
under remissomgången.21 Med "rikets säkerhet" avses både s.k. inre och
yttre säkerhet.22 Det omfattar därför brottsbalkens 18:e, 19:e och 22:a
kapitel. Begreppet "rikets säkerhet" är svårt att bestämma exakt, men det
har att göra med uppgifter om försvarsverk, vapenförråd, import och
export, material, tillverkningssätt, militärutbildningens innehåll osv.23
Inom annan lagstiftning än grundlagen står termen främst att finna i
straffrättslig lagstiftning samt i sekretesslagens (1980:100) andra kapitel.
"Rikets säkerhet" har straffrättsligt ansetts vara ett begrepp som inte med
nödvändighet är sammankopplat med totalförsvaret. Något kan därför
medföra men för totalförsvaret, utan att för den skull medföra men för
rikets säkerhet.24

Jareborg har kallat den straffrättsliga definitionen av det straffbelagda

17 Van Dijk/van Hoof s. 590 ff.
lxSOU 1975:75 s. 127 f., 203 f. och 286 ff. Se även Petrén/Ragnemalm s. 76.
l9Prop. 1975/76:209, KU 1975/76:56 s. 27 f.
2,1 SOU 1975:75 s. 126. Se även Jareborg, Brotten III s. 182.
21 Se JK:s yttrande prop. 1975/76:209 s. 225.
22SOU 1975:75 s. 203, prop. 1975:76:209 s. 155.
231 NJA 1955 B 27 har utlämnande av militära instruktionsböcker ansetts kunna medföra
men för rikets säkerhet. Se även Jareborg s. 185.
24Jaxeborgs. 184.
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området för anmärkningsvärt obestämd och påpekat att detta i sin tur
medför en beklaglig risk för godtycke i rättstillämpningen.25 Han menar
vidare att den straffrättsliga definitionen inte innebär något krav på kon¬
kret fara för men för rikets säkerhet. Då utformningen av RF:s regler i
detta avseende direkt haft de straffrättsliga bestämmelserna som förebil¬
der, är det, enligt min mening, rimligt att utgå från att begreppet "rikets
säkerhet" i RF avsetts ha samma betydelse som i straffrättsliga samman¬
hang.

Vagheten och risken för godtycke har alltså smittat av sig till konstitu¬
tionell nivå. En ytterligare komplikation i sammanhanget är frågan om
vem som skall avgöra om rikets säkerhet varit hotad eller skadats på
annat sätt. I straffrättslig praxis har expertvittnen från försvarsmakten
använts för att söka bestämma om så varit fallet, ett förfarande som

sedan hemligstämplats.26 Här kan jämföras med USA där man i fall
angående national security låtit domstolar avgöra om ett hot förelegat.
Domstolarna har inte alltid funnit statens argument övertygande.27 I vad
mån utrymme för ett sådant slut finns inom ramen för ett system med
expertvittnen är osäkert. Som Strömberg konstaterat, är hänsyn till rikets
säkerhet något som lätt kan komma att missbrukas.28 Vad innefattar då en
konstitutionellt godtagbar tolkning av "rikets säkerhet"?

Enligt sin ordalydelse kan konstateras att "rikets säkerhet" måste avse
att skydda Sverige som nation mot hot eller faror. Vad gäller systematiska
synpunkter tycks det konstitutionella begreppet hämta sin betydelse ur
straffrätten. Där kan konstateras att begreppet har en mycket vag inne¬
börd. Detta förhållande förstärker behovet av förtydligande och precise¬
ring. Man kan samtidigt konstatera att i europakonventionen är begräns¬
ningsgrunden national security en av de där medlemsstaterna tillåts ett
vidsträckt tolkningsutrymme.29 Något strängare, eller mer strikt definerat
begrepp, synes därför inte gå att finna där.

Vissa samhällsfunktionella ändamålsargument talar för en restriktiv
tolkning av denna begränsningsgrund. Om alltför abstrakta eller ospeci-

25
Jareborg s. 185.

26 Se SvJT 1974 rf s. 84.
11 The New York Times v. U.S., 403 U.S. 713 (1971) och U.S. v. The Washington Post 401
U.S. 713 (1971) gällde läcka av försvarshemligheter till pressen, de s.k. Pentagon papers,
där staten av säkerhetsskäl vill förhindra vidare publicering av materialet. Supreme Courts
majoritet var inte övertygad om att omedelbar fara för långtgående skador förelåg och
ogillade statens talan.
28 Strömberg, Lagen och den politiska yttrandefriheten, Statsvetenskaplig Tidskrift 1968
s. 217.
24 Se t.ex. Klass v. F.R.G., Series A No. 28 (1978) och Leander v. Sweden, Series A
No. 116(1987).
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ficerade hot eller faror tillåts utgöra skäl att begränsa yttrandefriheten
kan denna bli allvarligt hotad. Frågor av största vikt för medborgarna,
t.ex. insynen i landets utrikesrelationer och de åtgärder, som vidtas för
såväl yttre som inre säkerhet, skulle utan en restriktiv tolkning kunna
uteslutas från möjligheten till offentlig debatt. Den för demokratin livs¬
viktiga samhällsdebatten urholkas om hela sakområden skärs bort, utan
att det finns klara gränser för hur detta skall gå till.

Andra samhällsfunktionella argument talar för en annan tolkning.
Samhället och demokratin måste skyddas från inre och yttre faror. Detta
är ett starkt argument för en generös tolkning av denna begränsnings-
grund. Yttranden som medför fara för den nationella existensen måste
kunna stoppas eller straffas. Definieras det straffbara området alltför
exakt förlorar man flexibilitet, med oförutsebara konsekvenser. "Rikets
säkerhet" skulle därför kunna anses vara ett tillräckligt väl avgränsat
begrepp. Försök att precisera detta ytterligare kan kanske inte ske utan
alltför stora nackdelar. Man kan i detta sammanhang också mena att även
ganska långsökta faror måste kunna omfattas av denna begränsnings-
grund. Risken för att de realiseras kan vara låg, men effekterna av en
sådan utveckling skulle å andra sidan kunna vara katastrofal.30

De individcentrerade ändamålssynpunkterna är av något mindre
intresse i detta sammanhang. Mot bakgrund av den stora vikt som rikets
säkerhet har, kan den enskildes behov av t.ex. respekt, självförverk¬
ligande eller känsloutlopp, inte utgöra ett särskilt tungt argument för en
restriktiv tolkning av begränsningsgrunden.

Det är mot denna bakgrund som man måste tolka "rikets säkerhet". Ett
sätt att lösa denna avvägningsproblematik är att i detta sammanhang söka
överföra den amerikanska läran om klar och påtaglig fara (clear and pre¬
sent danger) till svenska förhållanden.31 Möjligheterna att begränsa ytt¬
randefriheten med stöd av "rikets säkerhet" skulle då vara beroende av

förekomsten av en fara vars realiserande inte är alltför avlägsen eller som
framstår som typisk för en viss situation. På detta vis undgår man en hel
del av ovanstående kritik. Definitionen är visserligen fortfarande vag,
men inom vissa ramar. Ett krav på att faran skall vara klar och påtaglig
innebär ett avsteg från de straffrättsliga förebilderna. Faran kan fort¬
farande vara abstrakt i den meningen att den inte behöver föreligga konkret
vid lagstiftningstillfället, men den måste framstå som klart möjlig. Med
detta kan t.ex. avses att faran är typisk för en viss situation. Detta möjlig¬
gör att man t.ex. inom försvaret kan ha yttrandefrihetsbegränsningar utan

30 Jfr hur man i USA hanterade det s.k. kommunisthotet under 1950-talet, se avsnitt 4.4.3.
Liknande resonemang kan i dagens läge föras avseende vissa extremistiska grupper.
31 Se avsnitt 4.4.
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att visa på konkret fara. Vissa tjänster i försvaret utgör typiskt sett en fara
för att uppgifter av betydelse för rikets säkerhet sprids. Kravet betyder att
faran måste kunna förverkligas och att detta dessutom är sannolikt. Rela¬
tionen mellan förverkligandet och tiden för detta bör vidare inte vara så
avlägsen att ingreppet i praktiken framstår som meningslöst.

Sammanfattningsvis vill jag mena att "rikets säkerhet" i RF 2:13 bör
tolkas som avseende såväl inre som yttre säkerhet och omfattande betyd¬
ligt mer än bara det militära försvaret. Jag menar vidare att en viss försik¬
tighet är berättigad när man utnyttjar ett så vagt begrepp som detta i lag¬
stiftningssammanhang. Begreppet bör därför tolkas som innebärandes ett
krav på en klar och påtaglig fara eller en fara som typiskt sett uppstår i
vissa situationer. Man kan kanske säga en hänvisningen till rikets säker¬
het bör åtföljas av en strikt granskning av åtgärdens proportionalitet.

Under begreppet "allmän ordning och säkerhet" faller en mängd sam¬

hälleliga intressen in. Då en större genomgång av begreppen "ordning",
"allmän ordning" och "säkerhet" görs nedan i avsnittet om RF 2:14 finns
här inte anledning att gå djupare in på detta.32

9.2.3 Hänsyn till enskilds anseende och privatlivets helgd
Hänsynen till enskilds anseende avser enligt förarbetena främst att möj¬
liggöra kriminalisering av förtal, förolämpning o.dyl.33 Den konstitutio¬
nellt mest intressanta frågan i detta sammanhang är om yttranden som är
nedsättande mot andra alltid måste anses som kränkande eller om det
finns situationer eller platser där det faktiskt är tillåtet att yttra sig trots en

dylik kriminalisering. Finns det situationer då yttrandefriheten "bryter i
genom" en kriminalisering baserad på begränsningsgrunden? Svaret
torde vara ja. Exempel på en sådan situation är en intresseavvägning
mellan allmänhetens intresse av att få reda på saker om de offentliga per¬
sonerna, främst våra politiker, och skyddet av deras privatliv. Man brukar
i olika sammanhang tala om att offentliga personer får tåla mer än "van¬
ligt folk", när det gäller nedsättande omdömen och att detta är förenligt
med såväl synen på yttrandefriheten som kriminaliserandet av nedsät¬
tande yttranden. Intresseavvägningen har i praktiken här kommit att
utfalla till det allmänna intressets fördel. Situationen är som påpekats lik¬
nande i USA och Tyskland. Värt att notera är att man i USA skiljer mellan
offentligt anställda (t.ex. statsråd, polischefer) och offentliga personer

22 Se avsnitt 9.4.2.

"SOU 1975:75 s. 204.
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(rrusiker, TV-personligheter). De senare har ett starkare skydd mot mass¬
mediala övergrepp rörande deras privatliv.34

Problemet med hänsyn till "den enskildes anseende" är egentligen frå¬
gat om hur man skall avgöra vad som skadar någons anseende. Är det
den enskilde själv som avgör detta, jämför man med en tänkt grupp av
personer från samma plats, med samma yrke eller social bakgrund, eller
är iet ett genomsnitt för landet som är bestämmande för detta? I RF:s
fönrbeten finns inget uttalat om detta, man påpekar bara att bestämmel¬
ser möjliggör kriminalisering.

De systematiska synpunkter som kan anläggas har att göra med hän¬
visningen i RF 2:12 till att en begränsning aldrig får hota den fria åsikts-
biliningen. Viss betydelse har också RF 2:13 andra stycket, där vikten av
vicast möjliga yttrandefrihet poängteras. Tillsammans talar dessa
be:tämmelser för en långtgående rätt att publicera uppgifter om personer
i position att påverka samhället och människors attityder. Ytterligare sys-
tenatiska synpunkter går att hämta från ärekränkningsbrotten i brottsbal¬
ken vars konstitutionalitet ursprungligen motiverade begränsningsgrun-
dei. Förtalsbrottet i BrB 5 kap. 1 § och därmed anknutna bestämmelser
(fcrolämpning och förtal av avliden) kriminaliserar nedsättande uttalan¬
del eller uppgifter om annan. För detta arbetes del är det intressanta att
se lur brottet kommit att utformas med avseende på just "anseendet".

Regeln i BrB 5:1 modifieras avsevärt av andra stycket, enligt vilket
stnff inte utdöms för fall där det varit försvarligt att lämna uppgift om
nåjon. Det är här som bestämmelsens hänsynstagande till yttrandefri-
heen kommer in.35 Det föreligger en i lagtexten erkänd intressekonflikt
mtllan kriminaliserandet av nedsättande yttranden och yttrandefriheten.
Dtnna konflikt skall utfalla till yttrandefrihetens fördel, om det varit för-
svirligt att lämna uppgiften och om uppgiften varit sann eller det funnits
skilig grund för att tro att den var sann. Även i andra fall kan dock
belömningen utfalla till yttrandefrihetens fördel.36
34 S; t.ex. Hustler Magazine v. Falwell (1988) (se avsnitt 4.3.5), vilket torde vara den ameri-
kaiska motsvarigheten till vårt eget NJA 1994 s. 637. I det amerikanska fallet frikändes
tidiingen då Supreme Court fann att det klart framgår att de publicerade bilderna inte var
"faits" (Jfr "uppgifter" i TF). I den svenska motsvarigheten var utgången i HD den mot-
sata, trots att såväl TR som HovR förde liknande resonemang som Supreme Court. HD
meiade att dessa bilder, trots att de inte framstod som autentiska, tillsammans med texten
fömedlat ett missaktande intryck och fällde därför för förtal enligt BrB 5:1. Se också
konmentaren till detta fall i Axberger, Tänka fritt är större, s. 107 ff., särskilt s. 119 f.
Axrerger noterar att HD:s bedömning nära nog tömmer "uppgiftsrekvisitet" i BrB 5:1 på
maeriellt innehåll, stadgandet bedöms i stället efter sin effekt.
35 Holmberg/Hult/Lejonhufvud/Wennberg, Kommentar till Brottsbalken Band 1 s. 252,
Jacborg, Brotten I s. 295 f.
36Holmberg/Hult/Lejonhufvud/Wennberg s. 255 f., Jareborg s. 300 f.
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Ett yttrande behöver vidare inte vara sant för att undgå straff, ej heller
undgår alla sanna yttranden straff. Det är således vare sig ett nödvändigt
eller tillräckligt rekvisit för straffrihet att uppgiften faktiskt stämmer. En
allmän rätt att alltid få säga sanningen finns inte enligt brottsbalken. 1
stället måste dessa fall lösas med genom en tämligen utpräglad intresse¬
avvägning mellan yttrandefrihetsintressen och personlig integritet.37 Här
kan jämföras med amerikansk rätt, där sanningsbevisning vid förtal anses
utgör ansvarsfrihetsgrund.38 Intresseavvägningen skall som utgångs¬
punkt ta det som anses kränkande i den grupp eller det sociala samband,
som den utsatte befinner sig i. Det är inte fråga om en subjektiv bedöm¬
ning av kränkningen, utan snarare ett beaktande av vederbörandes sär¬
skilda livssituation. Den allmänna uppfattningen i samhället är alltså inte
måttstock för straffbarhet.

Av denna korta inventering av den straffrättsliga regleringen på detta
område framgår att "anseendet" inte kan fixeras till ett entydigt begrepp
med samma betydelse i alla situationer. Det varierar från situation till
situation, mellan olika miljöer och alltid i avvägning mot yttrandefrihets¬
intresset. Vad beträffar osanna yttranden kan konstateras att sådana inte
automatiskt är uteslutna från yttrandefrihetens skydd i denna intresse¬
avvägning, men att det straffbara området för sådana uppgifter har
ansetts vara större än vad fallet är med andra yttranden.40 En sak värd att
notera är att det i dessa sammanhang ofta rör sig om fall där enskild står
mot enskild (BrB 5:5). Förtalsfallen är därför något särpräglade jämfört
med andra begränsningar av yttrandefriheten. I USA har man av just
detta skäl ansett att förtal företrädesvis skall hanteras via skadeståndsreg¬
ler och inte via kriminalisering.41 Även där kan sägas att förhållandet
mellan yttrandefrihet och integritet löses medelst en intresseavvägning
beroende på den berördes ställning i det offentliga livet. Också i tysk rätt
löses denna kollision med en intresseavvägning.42 I opinionsbildande
sammanhang är resultatet av denna avvägning till yttrandefrihetens för¬
del. Även här är argumentet att behovet av en fri debatt medför att man
måste tillämpa straffbestämmelserna med viss restriktivitet.

Flera samhällsfunktionella synpunkter kan anses tala mot en inskränk-
ningsgrund såsom denna. Demokratins funktion, sökandet efter sanning,
stärkandet av toleransen m.m. talar i princip mot att hindra yttranden

,7
Holmberg/Hult/LejonhufvudAVennberg s. 252 f., Jareborg s. 296 ff.

38 Se avsnitt 4.3.5.
39 Holmberg/Hult/LejonhufvudAVennberg s. 250.
4()Holmberg/Hult/LejonhufvudAVennberg s. 256.
41 Se avsnitt 4.3.5.
42 Se avsnitt 3.3.3. och StGB § 193.
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"bara" för att de upprör eller skadar. Yttrandefrihetens demokratiska
funktion, som grund för informationsutbytet i samhället, stödjer knappast
ett totalt skydd för elaka, illvilliga eller lögnaktiga yttranden om andra.
Demokratin fungerar knappast sämre om sådana yttranden bestraffas.
Detta kan dessutom i någon mån modifieras om den som berörs har en

offentlig position där privatmoral el .dy 1. kan vara av allmänt intresse.
Vidare kan konstateras att en offentlig debatt fylld av personangrepp,

smutskastning och lögner knappast gagnar demokratin som samhälls¬
skick.Toleransen kan stärkas av att tillåta provocerande och t.o.m. ska¬
dande yttranden. Det finns dock gränser för denna effekt. Vissa yttranden
bidrar troligen inte till ökad tolerans. Det är yttranden som är så starka att
de provocerar till direkt våld utan eftertanke. Här kan också jämföras
med den i amerikansk rätt utvecklade fighting words-läran.44 Individ-
centrerade argument talar visserligen för enskildas rätt att ge uttryck för
sina åsikter och känslor som självständiga och rationella individer, men
också för en respekt för den enskildes integritet.

Hänsyn till "enskilds anseende" kan sägas få en rimlig omfattning, om

begränsningsgrunden läses tillsammans med RF 2:12:s förbud mot regler
som hotar den fira åsiktsbildningen och RF 2.13 andra styckets upp¬

maning till särskild försiktighet på vissa områden. Skyddet för enskildas
anseende i gällande straffrätt synes också vara utformat på ett sätt som
väl överensstämmer med dessa bestämmelser. Hänsynen till den fria
åsiktsbildningen och till yttrandefriheten synes väl tilltagen. Det talas t.o.m.
privilegierade situationer och en allmän kritikerrätt av politiker, veten¬
skapsmän, konstnärer och andra offentliga personer.45 Praxis bekräftar
också att ett sådant synsätt är gällande.46 Slutsatsen torde bli att begräns¬
ningsgrunden "enskilds anseende" inte är så omfattande som först kan
antas och att den utgör ett tämligen begränsat ingrepp i yttrandefriheten,
preciserat genom straffrättslig praxis och doktrin.

Hänsynen till "privatlivets helgd" berör enligt förarbetena främst de
tystnadsplikter som kan vara knutna till vissa typer av tjänster eller upp¬

gifter inom sjuk- och själavård samt inom polisväsendet.47 De flesta av
dessa tystnadsplikter finns samlade i sekretesslagen (1980:100 (SekrL)).
Vidare avses möjliggöra de regler om post- och telehemligheter och

43 Snarare torde ett sådant tillstånd bidra till det olyckliga fenomen som allmänt går under
beteckningen "politikerförakt".
44 Se avsnitt 4.3.2.
45 Jareborg s. 296.
46 Se t.ex. NJA 1966 s. 565, SvJT 1977 rf s. 33.
47SOU 1975:75 s. 204.
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olovlig avlyssning som brottsbalken innehåller. Här är alltså fråga om att
begränsa yttrandefriheten för att skydda enskildas intresse av en privat
sfär.48

Möjligheten att begränsa yttrandefriheten med stöd av denna bestäm¬
melse synes enligt ordalydelsen vara stort. Vad som ingår i en persons
privatliv är inte exakt avgränsningsbart.49 Så betraktat är "privatlivet"
kanske enklast att definiera negativt, dvs. genom att beakta vad som inte
är privatliv. Beaktar man begränsningsgrundens systematiska samband
med TF 2:2 kan omfattningen preciseras något. De intressen som
bestämmelsen skall skydda får dessutom anses vara väl preciserade av
SekrL. I lagen upptas områdesvis de situationer där tystnadsplikt råder.
Det rör sig om uppgifter om enskilds personliga förhållanden såsom häl¬
sotillstånd, familjefrågor, vård m.m. och uppgifter om enskilds ekono¬
miska förhållanden såsom affärsförhållanden. Även om detta ger en del
vägledning kan konstateras att definitionen fortfarande är vidsträckt.
Skall t.ex. hänsyn till affärsförhållanden kunna rättfärdiga begränsningar
i yttrandefriheten? Svaret torde vara ja. Ett praktiskt exempel på att så
skett är lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.50 Denna kan
ses som ett uttryck för nyttjandet av denna begränsningsgrund. Ytter¬
ligare en systematisk begränsning av hur vidsträckt rekvisitet kan tolkas
står att finna i RF 2:12:s proportionalitetsprincip och förbudet av lagstift¬
ning som hotar den fria åsiktsbildningen.

I USA har bl.a. skyddet för privatlivet använts som argument för att
förbjuda demonstrationer i bostadsområden.51 Att ha en trygg hemmiljö
kan sägas innefattas i skyddet för privatlivet. Man har dock gjort skillnad
på makthavares hemmiljö, där dessa fått tåla olika opinionsyttringar, och

48 För ytterligare reflektioner kring vad som utgör den privata sfären, se Strömholm, Indi¬
videns skyddande personlighetssfär, i Om våra rättigheter s. 23 ff.
49 Strömholm s. 28 f. talar, efter tysk förebild, om "privatsfär" och "intimsfär", begrepp
som också är oprecisa och vidsträckta. Strömholm menar att vad som är "privatliv" växlar
efter person och omständigheter och är i denna mån ett relativt begrepp.
,()Se prop. 1987/88:155, LU 1989/90:37, i det senare uppmärksammas kopplingen till ytt¬
randefrihet och tryckfrihet. Lagrådet och konstitutionsutskottet konstaterade att förslaget
var godtagbart i förhållande till grundlagsskyddet då yttranden som berörde misstankar
om brott eller andra allvarliga missförhållanden inte omfattades av kriminaliseringen.
Något hot mot den fria åsiktbildningen befanns därmed inte föreligga. Någon uttrycklig
grund för begränsningen åberopas inte i dessa uttalanden. Man kan mena att den tillämp¬
liga begränsningsgrunden är yttranden i näringsverksamhet. Som nedan visas är denna
främst avsedd att gälla kommersiell reklam. Skyddet för enskildas (fysiska såväl som juri¬
diska personer) affärsförhållanden synes vara den mest passande grunden. Faller illustre¬
rar också hur önskvärt det är att lagstiftaren angav vilket led i begränsningsbestämmelsen
man stödjer sig på. Bedömningen av begränsningens grundlagsenlighet underlättas då.
51 Se avsnitt 4.7.3, särskilt fallet Frisby v. Schultz, 487 U.S. 474 (1988).
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andra som ådrar sig missnöje t.ex. i och med utövandet av sin tjänst. I de
senare fallen har större vikt lagts vid privatlivet.

När det gäller samhällsfunktionella argument vid tolkningen av "pri¬
vatlivets helgd" kan först anföras att flera synpunkter talar för en snäv
tolkning av denna begränsningsgrund. Demokratins funktion och kon¬
trollen av makthavare talar för att information som är relevant angående
politikers personliga eller ekonomiska förhållanden skall kunna komma
till offentligheten. Sådan information bör inte kunna filtreras bort med
stöd av denna begränsningsgrund. RF 2:12:s bestämmelse om att
begränsningar inte får utgöra hot mot den fria åsiktsbildningen och RF
2:13:s påminnelse om vikten av vidsträckt yttrandefrihet medverkar till
att stödja en restriktiv tolkning av begränsningsgrunden. Argument om
t.ex. sökandet efter den bästa politiska lösningen, toleransen och respek¬
ten för den enskilde väger däremot inte lika tungt i detta sammanhang.
Av den individcentrerade synpunkterna är respekten för den enskilde och
dennes personliga integritet den synpunkt som synes väga tyngst. Endast
då det gäller personer med stort inflytande i samhället kan de samhälls¬
funktionella skälen övertrumfa detta argument och medge en mer vid¬
sträckt yttrandefrihet.

Sammanfattningsvis menar jag att "hänsyn till privatlivets helgd" kan
ges ett tillräckligt tydligt innehåll som begränsningsrekvisit. Någon fara
för mycket långtgående yttrandefrihetsbegränsningar tycks inte bestäm¬
melsen medföra. Avgörande för denna bedömning är hänsynen till det
starka intresse som rekvisitet skall skydda, människors privatliv, intresset
av att endast i vissa speciella fall kunna sprida information av denna typ
samt de systematiska hinder som föreligger för ett missbruk av bestäm¬
melsens i och för sig vaga utformning.

9.2.4 Begränsningar för förebyggande eller beivrande av brott
Denna begränsningsgrund avser, enligt förarbetena, att möjliggöra tyst¬
nadsplikt under pågående brottsutredning samt vissa beslag och avstäng¬
ning eller fördröjning av telefonsamtal.52 Det framgår vidare att man inte
avsett att göra det möjligt att straffbelägga yttranden med stöd av denna
bestämmelse. Enligt bestämmelsens ordalydelse är detta, enligt min
mening, inte den mest naturliga tolkningen.55 Petrén/Ragnemalm skriver
att begränsningsgrunden syftar till att underlätta det polisiära arbetet att
förebygga eller beivra brott genom att möjliggöra tystnadsplikter i

52SOU 1975:75 s. 204 och 289.
53 Se t.ex. JK:s remissyttrande i prop. 1975/76:209 s. 226.
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sådana sammanhang.54 Denna koppling till det polisiära arbetet gör
begränsningsgrundens omfattning mycket klarare. Den får dock inte dras
alltför långt. Många i sig disparata företeelser eller handlingar kan nämli¬
gen sorteras in under beskrivningen "förebyggande eller beivrande av
brott". Man skulle t.o.m. kunna motivera förhandsgranskning av t.ex.
demonstrationsskyltar eller nedskrivna tal för att försäkra sig om att inget
brottsligt kommer att yttras, dvs. för att förebygga brott. Det är endast
genom att beakta förarbetena som det framgår att bestämmelsen syftar
till en betydligt snävare tillämpning. Finns också andra skäl för en sådan
restriktiv tolkning?

Ändamålsskäl talar ganska starkt emot en så vidsträckt begränsnings-
grund som ordalydelsen ger intryck av. En snäv tolkning liknande den i
förarbetena torde vara mer förenlig med såväl de samhällsfunktionella
sidorna hos yttrandefriheten som de individcentrerade. Att ordningsmak¬
ten skall kunna ingripa i förväg mot yttranden p.g.a. deras eventuellt
brottsliga innehåll är inte väl förenligt med yttrandefriheten. Samhälls¬
debatten kan i sådana fall kvävas i sin linda, eftersom vissa skräms till
tystnad. Respekten för den enskilde och dennes förmåga att självständigt
fatta sina beslut, innebär också att stor försiktighet bör utövas vid ingrepp
i yttrandefriheten. En sådan försiktig grundinställning går mindre väl
ihop med en vidsträckt tolkning av begränsningsgrunden "förebyggande
och beivrande av brott".

I sin nuvarande utformning finns det, enligt min mening, inget som
uttryckligen hindrar att bestämmelsen används i en betydligt utvidgad
mening. Särskilt gäller detta då en striktare och mot ordalydelsen mera
trogen grundlagstolkning vunnit allt starkare stöd.55 Detta är något som i
sig framstår som betänkligt. Systematiska hänsyn till RF 2:12 och 2:13
gör visserligen klart att bestämmelser med stöd av denna begränsnings-
grund måste vara godtagbara i ett demokratiskt samhälle, proportionella,
inte hota den fria åsiktsbildningen och ge vidast möjliga ramar för yttrande¬
friheten. Faktum kvarstår dock att allt som krävs för att bestämmelsen
skall framstå som en öppning för långtgående begränsningar i yttrande¬
friheten är att den tolkas annorlunda än i förarbetena. Rättsläget kan där¬
med sägas vara otillfredsställande, eftersom lagtexten och dess avsedda
betydelse inte står i samklang. Ett klargörande vore önskvärt.

54 Petrén/Ragnemalm s. 76.
55 Se kapitel 5, särskilt avsnitten 5.5 och 5.7.
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9.2.5 Begränsningar vad gäller reklam
Möjligheten att begränsa yttranden som sker i samband med närings¬
verksamhet regleras särskilt i RF 2:13. Denna bestämmelse tycks enligt
ordalydelsen överlämna ett mycket stort område för begränsningar av
yttrandefriheten. Det verkar närmast som om alla yttranden i samband
med "näringsverksamhet" undantags från RF:s skydd.56 Det enda som
synes vara avgränsande är att en verksamhet skall kunna kallas för
"näringsverksamhet". All verksamhet som omfattar handel eller kom¬
mers av något slag tycks falla in under denna bestämning och kan där¬
med utsättas för inskränkningar i yttrandefriheten. Det rör sig dock enligt
förarbetena om främst tre områden. Kommersiell reklam är det första
området. Yrkesmässig kreditupplysning det andra. Det tredje är förbud
för redare att lämna ut handlingar avseende svensk fartyg till utländsk
myndighet om detta kan skada svensk sjönäring.57

Begränsningsgrunden "näringsverksamhet" ger således möjlighet till
många fler inskränkningar än de som avses i motiven. Detta förhållande
uppmärksammades också av föredraganden, som föreslog att regeln
endast borde ta sikte på kommersiell reklam.5* 1 utskottsbehandlingen
befanns flera av de olika begränsningsgrunderna vara alltför vidsträckta.
Med anledning av detta fann utskottet för gott att frångå föredragandens
förslag och i stället godta rättighetsutredningens förslag till lagtext i detta
avseende. På detta sätt kom "näringsverksamhet" att återuppstå som
begränsningsgrund, ironiskt nog i samband med att andra vidsträckt
definierade begränsningsgrunder föll, just p.g.a. sin vaghet och omfatt-
ning.

Att "näringsverksamhet" endast skall betyda kommersiell reklam, kre¬
ditupplysning och redares uppgifter om svenska fartyg är således allt
annat än uppenbart av lagtexten.60 Det är den första av dessa grunder som
ur yttrandefrihetssynpunkt är den mest intressanta. De andra områdena
har i det sammanhanget mindre praktisk betydelse. I förarbetena uttalas

56SOU 1975:75 s. 204.
57 Prop. 1975/76:209 s. 109.
58 Prop. 1975/6:209 s. 109 f.
sy Det är vidare att uppmärksamma just att ingen kritik synes ha riktats mot föredragandens
förslag i detta avseende under utskottsbehandlningen. Man kritiserade inte begränsnings¬
grunden kommersiell reklam, däremot vaga begrepp som rikets säkerhet, allmän ordning
och det allmännas ekonomiska intressen. Trots detta fick utskottets ställningstagande till
följd att en begränsningsgrund, som alla tycktes nöjda med, försvann och ersattes av en
vag och otydlig. Förmildrande i sammanhanget är att utskottet funnit föredragandens och
utredningens förslag knappast skilja sig åt. Se KU 1975/76:56 s. 27 f. Detta motsägs dock
av föredraganden som betonar att yttranden i just näringsverksamhet inte bör ingå i regle¬
ringen, se prop. 1975/76:209 s. 109.
w'Se Petrén/Ragnemalm s. 127.
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att det inte kan komma i fråga att denna bestämmelse skall kunna ge möj¬
lighet till inskränkningar av yttranden av opinionsbildande karaktär.61
Det måste således föreligga en skillnad mellan kommersiell reklam och
reklam med inslag av opinionsbildning.62 Denna skillnad ligger främst i
att den förra typen av reklam kommer från näringsidkare och syftar till
att intressera eller förmå enskilda att konsumera en vara, tjänst eller nyt¬
tighet.63 Den senare typen av reklam, ideell reklam (s.k. åsiktsannonse¬
ring), kommer i stället från politiska partier eller liknande och framför
politiska meningar eller syftar till att påverka människors beteende i viss
riktning. Bara när det gäller kommersiell reklam är stadgandet om
begränsningar i yttrandefriheten i RF 2:13 tillämpligt, inte annan reklam.

Att reklam som syftar till att föreslå en ekonomisk transaktion behöver
omgärdas med särskilda skyddsmekanismer vad gäller korrekthet och
begriplighet är närmast en självklarhet. I så måtto kan inte kommersiell
reklam omfattas av samma frihet från krav på kvalitativt innehåll som
andra yttranden.64 Det står också klart att en marknadsekonomi som vår
egentligen inte kan fungera utan reklam i någon form. Reklam kan såle¬
des sägas ha ett samhällsvärde, om än inte inriktat på den politiska pro¬
cessen, utan mot det ekonomiska system under vilket vi lever.65 Gräns¬
dragningen mellan legitim konsumentinformation och mindre vällovlig
reklam torde inte kunna göras tillfredsställande på ett abstrakt plan, utan
denna diskussion förs bäst i samband med konkreta sakomständigheter.66
De budskap som framförs i reklam är ofta sammanflätade med varandra
på ett sätt som inte gör det lätt att kategoriskt urskilja reklam som endast
har kommersiellt värde och reklam som också ger andra upplysningar
om t.ex. attityder och livsstil.67 RF 2:13:s hänvisning till "näringsverk¬
samhet" som begränsningsgrund är väl långtgående, men med den läs¬
ning som förordats i förarbetena kan den avgränsas så att mer skydds¬
värda yttranden inte begränsas i onödan.

Härvidlag kan reglerna i RF 2:12 om proportionalitet m.m. garantera
att begränsningsgrunden inte utnyttjas utöver sitt i RF 2:13 andra stycket

61 Prop. 1975/76:209 s. 109.
h2 Holmberg/Stjernqvist s. 77, SOU 1978:34 s. 73, Prop. 1978/79:2 s. 58 ff. och ur lag¬
rådets yttrande RegR:t Petréns särskilda yttrande s. 78 ff.
63 Se prop. 1990/91:64 s. 114 med hänvisningar till andra förarbeten där begreppet används
på samma sätt, t.ex. prop. 1986/87:151 s. 45 ff.
64 Se avsnitt 7.3.3.
65 En annan sak är om detta system i sig är värdefullt.
66 Se SOU 1975:75 s. 290 f. där svårigheterna att finna en gräns mellan reklam och infor¬
mation påpekas och där man dessutom hänvisar till praxis för närmare belysning av denna
fråga.
67 Se prop. 1978/79:2 s. 81.
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skyddade "kärnområde". Att begränsa möjligheterna att torgföra sina
varor och tjänster måste ske i vissa syften, t.ex. för att skydda konsumen¬
ter från missvisande information. Regler som begränsar användningen av
reklam mer än nödvändigt med hänsyn till detta skyddsändamål kan inte
stödjas på RF 2:13 allena. En parallell kan göras till USA, där reklam
ansetts falla in under First Amendment, men med mindre starkt skydd.68
Man har i amerikansk rätt betonat medborgarnas behov av korrekt kon¬
sumentinformation samt att reklam som uppfyller kravet på korrekthet
därför inte kan undandras grundlagsskydd. Kravet på vederhäftig informa¬
tion måste kvarstå och så länge detta upprätthålls har jag svårt att se var¬
för yttranden, som erbjuder andra en vara eller tjänst, inte skall skyddas
av grundlag liksom andra yttranden. Slutsatsen blir att denna begräns-
ningsgrund avfattats på ett sätt som implicerar långt mer än vad som
avsetts. Även här vore ett klargörande i lagtexten lämpligt.69

9.2.6 Särskilt viktiga skäl
Yttrandefriheten får enligt RF 2:13 begränsas om särskilt viktiga skäl
föranleder det. Detta är den egentliga huvudregeln i RF 2:13 första
stycket, den föregående uppräkningen är som nämnts ovan snarast att
betrakta som ett exemplifierande av "särskilt viktiga skäl".70 I förarbe¬
tena ges några exempel på särskilt viktiga skäl som inte kunnat passas in
under de tidigare uppräknade begränsningsgrunderna. Det är upphovsrät¬
ten och vissa tystnadsplikter.71 Man kan instämma med den inställning
som präglat förarbetena när det gäller ogörligheten av en uttömmande
uppräkning in casu av de olika situationer där begränsningar av yttrande¬
friheten är motiverat.72 Värre är det med slutsatsen att om det inte är möj¬
ligt att i sin helhet precisera de skäl som möjliggör inskränkningar i dessa
rättigheter så skall inte några riktlinjer finnas. Att det är omöjligt att
exakt ange varje skäl eller legitim grund för begränsningar av yttrande¬
friheten utgör enligt min mening inte skäl för att inta en så uppgiven håll¬
ning avseende möjligheten att alls ge riktlinjer för dessa begränsningar.73
68 Se avsnitt 4.3.4.
69 Se även Nergelius s. 575, där han framhåller att lagtexten ger det intrycket att begräns¬
ningar kan ske utan att några som helst viktiga intressen synes tala för detta.
^°Prop. 1975/76:209 s. 109, Holmberg/Stjernquist s. 125 ff., Holmberg s. 659, Nergelius
s. 578.

7lSOU 1975:75 s. 204.
72 Prop. 1975/76:209 s. 108.
73 Nergelius s. 576 uttrycker samma sak: "Avsaknaden av principdiskussion om framtida
rättighetsbegränsningar framstår därför som det vida större problemet."
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"Särskilt viktiga skäl" kan urholkas till att i praktiken betyda varje skäl
som riksdagen funnit vara tillräckligt viktigt för att ta upp till behand¬
ling.74 Viss kritik framfördes också under remissbehandlingen avseende
vagheten i lagtexten på denna punkt.75

Man bör nu hålla reglerna i RF 2:12 i minnet. I andra stycket anges att
skälen för en rättighetsbegränsning måste vara godtagbara i ett demokra¬
tiskt samhälle, att regleringen måste vara proportionerlig i förhållande till
ändamålet samt att den inte får hota den fria åsiktsbildningen. Tagna på
allvar utgör dessa materiella krav på rättighetsbegränsningar en konkret
gräns för hur långt "särskilt viktiga skäl" kan tolkas. Faran med en långt¬
gående tolkning av "särskilt viktiga skäl" minskar onekligen om man
prövar varje föreslagen reglering mot RF 2:12:s rekvisit. Även tredje
stycket i RF 2:12 påverkar hur långt tolkningen av "särskilt viktiga skäl"
kan tas. Denna regel ger en möjlighet att fördröja genomförandet av en
rättighetsbegränsande lag i ett år. Regeln kan verka för att skapa debatt
om en begränsning verkligen är tillräckligt viktig för att uppfylla RF
2:13:s krav.76

När det gäller tysk och amerikansk rätt kan sägas att dessa länders
begränsningssystem i princip bygger på en idé om att endast viktiga skäl
kan rättfärdiga ingrepp i yttrandefriheten. Detta är alltså inget unikt för
svensk rätt. I tysk rätt anses det allmänna lagförbehållet i Art. 5 II inne¬
hålla ett krav på särskilt tungt vägande intressen för att överväga yttrande¬
frihetsintresset.77 Till detta kommer särskilda hänsyn till den personliga
äran och ungdomen. I USA använder Supreme Court sig vanligen av en
uppsättning olika strikta standarder när de granskar yttrandefrihets-
begränsande reglering. Dessa innefattar alla ett moment av hänsyn till de
skäl som motiverar begränsningen. Dessa skäl accepteras ibland bara om
de är tvingande (compelling interest) medan de när det gäller mera ord-
ningsmässiga föreskrifter räcker att skäl är viktiga (significant interest).7*
I både Tyskland och USA är det tydligt att detta krav på viktiga skäl är en
standard som domstolarna (Bundesverfassungsgericht och Supreme Court)

74 Se även Petrén, Vägen till en svensk rättighetskatalog, i Skrifter till minnet av Halvar
G.F. Sundberg s. 3!.
75 Prop. 1975/76:209 s. 226 f.
7<T parlamentariskt stabila situationer är dock sannolikheten att ett sådant fördröjt för¬
farande verkligen leder till en annan uppfattning ganska liten. Har regeringen bestämt sig
för en lösning och har en stabil majoritet i riksdagen torde inte en förnyad debatt kunna
ändra särskilt mycket i den rättsliga bedömningen av förslagets grundlagsenlighet. Detta
är i vart fall min något (låt vara) pessimistiska hållning till den s.k. minoritetsskyddsregeln
i RF 2:12.
77 Se avsnitt 3.3.3.
78 Se t.ex. 4.7.3.
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skall kunna överpröva. Det är i någon mån en accepterad del av dessa
länders rättskulturer att domstolar bedömer denna typ av frågor.

Europakonventionens artikel 10 och 11 innehåller inte någon hänvis¬
ning till ytterligare skäl än de som räknas upp i artiklarnas andra stycken.
De skäl som anges där är dock i sig så omfattande att det är svårt att
tänka sig något som inte omfattas. Särskilt är begränsningsgrunder som
"hänsyn till moralen" och "till andras rättigheter" mycket vaga och möj¬
liga att ge skiftande innehåll. Denna lösning visar att det i och för sig inte
tycks vara nödvändigt att hålla sig med en reservutgång i form av "sär¬
skilt viktiga skäl". För tolkningen av RF:s del kan konventionens
begränsningsgrunder verka som en yttersta gräns för vad som kan intol-
kas i RF 2:13:s "särskilt viktiga skäl". Begränsningsändamål som inte
ens kan inordnas under de generösa begränsningsgrunderna i Art. 10 och
11 faller utanför vad som kan accepteras som ett "särskilt viktigt skäl" i
RF:s mening. Hur skall då RF:s krav på "särskilt viktiga skäl" tolkas i
praktiken?

Lagrådet har, avseende ett förslag om förbud mot extremvåldsskild¬
ringar, konstaterat att syftet att hindra vuxna personer att ta del av dylika
skildringar, för att i sin tur hindra spridning av våldsmentaliteten i sam¬
hället, ligger nära ett sådant särskilt viktigt skäl.79 Förhindrandet av
våldsmentalitetens spridning skulle i så fall vara det särskilt viktiga skälet,
som motiverar begränsningen i yttrandefriheten. Detta vore ett ganska
tydligt exempel på ett "särskilt viktigt skäl" om inte lagrådet svävade på
målet. Man säger att det ligger nära till hands att finna stöd i RF 2:13:s
särskilt viktiga skäl. Lagrådet har i sammanband med lagstiftning om
förbud mot åsiktsannonsering påtalat att rekvisitet "särskilt viktiga skäl"
har karaktär av rättslig standard. Man uttalar att allt som i och för sig kan
anses förnuftigt och välmotiverat inte utan vidare klarar denna standard.
Det måste, enligt lagrådet, vara fråga om skäl av en speciell tyngd.80

Detta ligger också väl i linje med vad som kan utläsas av bestämmel¬
sens ordalydelse. RF 2:13 anger bara att det inte får vara vilka skäl som
helst, utan att dessa i någon mån måste vara kvalificerade. Lagrådet
anger också att det ytterst handlar om att inte skapa olyckliga prejudikat,
som kan åberopas i andra, oförutsedda sammanhang. Vad innebär detta
uttalande? Lagrådet måste, enligt min mening, syfta på att en godtagen
begränsning kan komma att följas av fler liknande och att detta i fram¬
tiden kan få oanade konsekvenser för yttrandefrihetens omfattning. Det
är kanske främst faran för gradvisa inskränkningar, som kumulativt får

79 KU 1980/81:28 s. 45.
80 Prop. 1990/91:149 s. 329.
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oönskande effekter, som lagrådet på detta sätt vill peka på. Uttalandet
kan också tolkas som uttryck för viss misstro visavi framtida riksdags¬
majoriteters förmåga att hantera en så vag begränsningsgrund som
denna. Det kan sägas finnas ett behov av att binda bedömningen av vad
som skall vara "särskilt viktiga skäl" till något annat än majoritetsupp¬
fattningen för stunden. Faran för att skapa olyckliga prejudikat kan då tas
som en uppmaning till restriktiv tolkning av vad som utgör sådana skäl.

Skälen måste hursomhelst vara "bättre" än vad vanliga skäl skulle
vara. Lagrådsärendet om reklam i TV och radio kan tjäna som utgångs¬
punkt för en diskussion av vad som utgör sådana goda skäl. Lagrådet
avrådde där från ett förbud mot annonsering med politisk, religiöst m.m.
innehåll.81 Föredraganden godtog dock inte lagrådets bedömning, utan
ansåg att den föreslagna regeln var förenlig med grundlag.82 Jag är böjd
att hålla med föredraganden eftersom förslaget i denna del utgick från
behovet av att inte låta resursstarka grupper snedvrida samhällsdebatten/-
informationen. Detta skäl kan enligt min mening mycket väl karakterise¬
ras som ett "särskilt viktigt skäl" för en begränsning i yttrandefriheten. I
en politisk demokrati bör inte ekonomiska resurser vara avgörande för
möjligheterna att komma till tals. Lagrådet avvisade dock denna argu¬
mentation. Man tycks mena att det är osäkert om en sådan reglering
skulle få åsyftad verkan, närmast en proportionalitetsprövning, och
pekade på att andra, på ytan "demokratigynnande" regler, fått närmast
motsatt verkan.

Enligt min mening är motivens argument starkare än vad lagrådet vill
medge. En jämförelse med den amerikanska situationen vad gäller poli¬
tisk reklam och åsiktsannonsering visar att ekonomiska resurser kan bli
avgörande för yttrandefrihetens praktiska förverkligande, en utveckling
som i vart fall inte bör understödjas.83 Lagrådets ståndpunkt var vidare
att regleringen inskränkte just de yttranden som RF 2:13 andra stycke
framhåller som särskilt skyddsvärda, något som befanns motsägelsefullt.
I detta kan jag bara instämma, med påpekandet att intresset av en sam¬
hällsdebatt på lika villkor kan vara så starkt att det överväger olägenhe¬
terna med ett ingrepp, t.o.m. i yttrandefrihetens "kärnområde".84

Med "särskilt viktiga skäl" som huvudregel och uppräkningen av

81
Prop. 1990/91:149 s. 329.

82
Prop. 1990/91:149 s. 96 f.

83 Se Schlag, This could be your culture-junk speech in a time of decadence, 109 Harv.L.R.
1801 (1996) som bl.a. (s. 1809) anger, att under valkampanjen i USA 1992, var den
genomsnittliga längden på politiska TV-inslag 8.4 sekunder och som, i ett bredare per¬
spektiv, tecknar en dyster bild av såväl media generellt som den rättsliga akademiska litte¬
raturen.
84 Se nednan avsnitt 9.2.7.
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begränsningsskäl endast som exempel ges lagstiftaren i praktiken fria
händer att inskränka yttrandefriheten. Detta rimmar i sin tur illa med de
samhällsfunktionella ändamål som yttrandefriheten befordrar, t.ex.
sökandet efter sanningar eller bra lösningar, tolerans, maktkontroll m.m.
Skyddet för dessa aspekter av yttrandefriheten stärks inte av en vid¬
sträckt och odefinierad möjlighet till inskränkningar. Ur effektivitetssyn-
punt är denna möjlighet till inskränkningar i yttrandefriheten utan grund¬
lagsändringar naturligtvis välkommen. Man kan dock mena att eftersom
den svenska grundlagen, i ett internationellt perspektiv, är så lätt att
ändra bör denna effektivitetsvinst inte överdrivas. Skulle det framstå som

viktigt att begränsa yttrandefriheten i någon oförutsedd riktning utgör
inte grundlagsreglerna i RF 2:13-14 något större hinder. De kan kom¬
pletteras med nödvändiga rekvisit utan att hindra lagstiftningen i någon
större märkbar utsträckning.

Ändamålshänsyn kan sammantaget sägas tala för en restriktiv tolkning
av vad som utgör "särskilt viktiga skäl". Även de andra synpunkter som
angetts ovan talar enligt min mening för en försiktig användning av detta
rekvisit. En tolkning av kravet på "särskilt viktiga skäl" som uppfyller
denna försiktiga hållning vore att utgå från den exemplifierande lista som
RF 2:13 innehåller. Dessa ändamål kan kompletteras med de särskilt vik¬
tiga ändamål som RF 2:12 ger uttryck för, dvs. skyddet för den fria
åsiktsbildningen och skyddet mot diskriminering. Detta angreppssätt ger
en antydan om vilka områden som det kan anses befogat med begräns¬
ningar av yttrandefriheten. Man skulle därför kunna kräva att begräns¬
ningar utanför detta område, som motiveras med "särskilt viktiga skäl",
måste likna dessa i hög grad. För att denna lösning inte skall bli en sken¬
lösning krävs att man besvarar vad som är tillräckligt lika. En sådan
fråga går inte att besvara generellt, därtill är avgörandet av vad som är
lika något annat alltför situationsbundet. Ett svar torde dock kunna anty¬
das genom exempel på fall som är lika och fall som inte är det.

En utgångspunkt kan då vara dels exemplet ovan om förbud mot
åsiktsannonsering i TV och radio och dels det exempel som förarbetena
anger, nämligen begränsningar av yttrandefriheten med hänsyn till upp¬
hovrätten.Förbudet mot åsiktsannonsering och begränsningarna med
hänsyn till upphovsrätten måste, enligt resonemanget ovan, likna någon
av de särskilda skyddsområden som RF 2:12 tar upp, eller någon av de
begränsningsgrunder som RF 2:13 anger, för att kunna godtas som ett
"särskilt viktigt skäl". För åsiktsannonseringens del menar jag att RF
2:12:s hänvisning till särskild hänsyn till den fria åsiktsbildningen utgör
ett stöd för att hindra en snedvridning av opinionsbildningen. Att främja

85SOU 1975:75 s. 204.
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en fri åsiktsbildning och en åsiktsbildning på (någorlunda) lika villkor är
två syften som liknar varandra. Enligt min mening liknar de varandra till¬
räckligt mycket för att kunna anse att det senare utgör ett "särskilt viktigt
skäl" för en yttrandefrihetsinskränkning.

Vad gäller upphovsrätten finns flera begränsningsgrunder som ger
anledning att tolka in denna under "särskilt viktiga skäl". Begränsnings¬
grunden "enskilds anseende" tar t.ex. ytterst sikte på att skydda den per¬
sonliga integriteten. Ett sådant individualiserat synsätt kommer också till
uttryck i skyddet av upphovsrätten, eftersom det som skyddas är frukt¬
erna av den enskildes kontroll och valfrihet. Samma parallell kan dras till
begränsningsgrunden "privatlivets helgd". Denna omfattar, som vi sett,
också ett skydd för den enskildes ekonomiska och affärsmässiga relatio¬
ner. Att skydda upphovsrätten kan ses som ytterligare ett uttryck för ett
sådant skydd. Vidare kan begränsningsgrunden "hänsyn till allmän ord¬
ning" också stödja denna tolkning. "Allmän ordning" är ett mycket
omfattande begrepp*6 och innefattar i sig hänsyn till den ekonomiska
oordning som skulle uppstå om upphovsrätten inte skyddades på något
sätt. Flera av begränsningsgrunderna i RF 2:13 har liknande drag med
skyddet för upphovsrätten, varför det framstår som rimligt att se detta
som ett "särskilt viktigt skäl".

Ett exempel på ett skäl som inte lever upp till dessa kriterier behövs
också. Man kan (helt hypotetiskt) t.ex. tänka sig att antimonarkistiska
yttranden förbjuds, eftersom riksdagen finner bevarandet av monarkin
vara ett "särskilt viktigt skäl".87 Finns det då någon begränsningsgrund i
RF 2:13 som liknar detta skäl såpass att det kan anses falla in under "sär¬
skilt viktiga skäl"? Enligt min mening är detta inte fallet. Avslöjandet av
försvarshemligheter och kritiserandet av monarkin är knappast likartade
yttranden, kriminaliseringarna berör inte samma skyddsintressen. Därför
kan inte sägas att skälen liknar hänsyn till "rikets säkerhet". Man kan
kanske säga att "allmän ordning" hotas om monarkin kritiseras. Det
räcker dock inte med att säga, att eftersom monarkin är en del av sam¬
hällsordningen, innebär kritik av monarkin en störning av denna ordning.
Med ett sådant resonemang vore all samhällskritik ordningsstörande.
Skälen för skyddet för "enskilds anseende" och "privatlivets helgd" kan
inte heller sägas likna skälen att skydda monarkin mot kritik. Förbudet av

86 Se avsnitt 9.4.2.
87 Resonemanget utgår från att ingen annan av begränsningsgrunderna i RF 2:13 kan ge
stöd för en dylik yttrandefrihetsinskränkning. Kanske den hypotetiska begränsningen
skulle kunna stödjas på hänsyn "riktets säkerhet" eller till "allmän ordning och säkerhet".
Ett sådant resonemang framstår dock som något långsökt, varför jag valt att föra in den
under "särskilt viktiga skäl".
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anitrojalistiska åsiktsyttringar syftar dock inte till att skydda statschefen
personligen, utan till att skydda institutionen. Inte heller dessa begräns¬
ningsgrunder liknar de angivna skälen.

Sammanfattningsvis verkar det vara praktiskt möjligt att skilja mellan
liknande skäl och skäl som brister i detta avseende. Uppräkningen av
godtagbara skäl för begränsningar av yttrandefriheten i RF 2:13 och de
särskilda skyddsintressen som nämns i RF 2:12 borde därför kunna bli
styrande för vad som kan anses som ett "särskilt viktigt skäl". Dessutom
kan ED:s tolkning av begränsningsgrunderna i Art. 10 och 11 bidra till
att ange en yttersta gräns för artfrämmande skäl till yttrandefrihets¬
inskränkningar. På detta sätt undviks en del av den osäkerhet och risk för
godtycke som bestämmelsen tycks inbjuda till. Samtidigt bevarar man en
viss flexibilitet i grundlagsregleringen. 1 fall där begränsningsgrunderna i
RF 2:12-13 inte går att tillämpa ens analogt är det rimligt att grundlagens
ändras och att detta i sin tur föregås av den debatt som en sådan åtgärd
bör föra med sig.

9.2.7 Hänsynen till vidaste möjliga yttrandefrihet
I RF 2:13 andra stycke följer en uppmaning att beakta vidast möjliga ytt¬
rande- och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskap¬
liga och kulturella sammanhang. Bestämmelsen avser enligt förarbetena
att fastslå att det finns ett "kärnområde" i yttrande- och informations¬
friheten som inte bör angripas utan mycket goda skäl.88 Man kan lägga
märke till att det rör sig om att i möjligaste mån ta hänsyn till dessa, inte
en absolut plikt att inte göra begränsningar på dessa områden. Bestäm¬
melsen måste vidare ses i samband med första stycket, där rätt omfat¬
tande begränsningsmöjligheter ges. Andra stycket är tillkommet för att i
någon mån kompensera för denna svaghet i rättighetsskyddet och för att
markera gränserna för de "särskilt viktiga skälen".89

Den tyska grundlagens Art. 19 innehåller en s.k. Wesengehaltsgaran-
tie som kan vara av intresse i detta sammanhang.90 Även där är syftet att
garantera ett skydd för en innersta kärna av rättigheterna. Samtidigt är
osäkerheten stor beträffande vad som egentligen avses med detta "kärn-
skydd", om det t.ex. är relativt eller absolut. Samma funktion uppnås i
någon mån i amerikansk konstitutionell praxis, när man där talar om funda¬
mentala rättigheters fördelaktiga position (preferred position) eller om
särskilt stränga granskningsstandarder (standards of rev iew) som används

88SOU 1975:75 s. 204, prop. 1975/76:209 s. 107.
89 SOU 1975:75 s. 128. Se även Algotsson, Medborgarrätten och regeringsformen s. 148 f.
90 Se avsnitt 2.2.7. Se SOU 1975:75 s. 127, jfr Nergelius s. 579.
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i fall där fundamentala rättigheter är inblandade.91 Erfarenheterna från
dessa rättssystem synes vara att det inte är omöjligt att i praktiken kon¬
struera ett kärnområdesskydd, men att det är desto svårare att precisera
eller definiera detta exakt.

Frågan blir då vad som uppnås genom den konstruktion som valts i
RF. Det första som slår läsaren, är bestämmelsens hänvisning till "fack¬
liga" angelägenheter. De övriga områden som det skall tas särskild hän¬
syn till är av mycket allmän natur. Det rör sig om politik, religion, veten¬
skap och kultur. Dessa omfattar en mängd olika intressen som inte behöver
ha annat än just rubriken gemensamt. Referensen till fackliga samman¬
hang framstår därför, i jämförelse med t.ex. kulturella eller religiösa
angelägenheter, som väsentligt mycket mer specifik och därför atypisk.92
Det andra som slår läsaren är att det inte är särskilt många områden för
yttranden som egentligen utelämnas av den uppräkning som bestämmel¬
sen innehåller. Det är visserligen en definitionssak vad som är "religion"
eller vad som är "kulturellt", men det torde ändock stå klart att dessa sak¬
områden tillsammans täcker in mycket stora delar av möjliga sakområ¬
den för yttranden.

Lagrådet torde vara den instans man förväntar sig skall påpeka när
man befinner sig i närheten av detta skyddsvärda "kärnområde". Som
Nergelius visat saknas dock utvecklad lagrådspraxis av detta slag, varför
ändamålsenligheten av ett "kärnområde" som metod att avgränsa
begränsningsgrundernas tillämplighet kan i frågasättas.92 Helt utan värde
är den inte. Med hjälp av föreställningen om ett "kärnområde" kan vissa
tolkningar förklaras i efterhand, trots att de vid en första anblick kan
synes vara mindre naturliga. Man kan t.ex. se förarbetenas tolkning av
begränsningsgrunden "näringsfrihet" i första stycket RF 2:13 som ett
exempel på tillämpning av skyddet för "kärnområdet". Tolkad och använd

91 Se avsnitt 4.1.1 och 4.3.6.

921 jämförelse med hur yttranden i näringverksamhet behandlas i RF slås man också av
skillnaden. Yttranden som någon avger i syfte att få ekonomisk vinning genom en handels¬
transaktion är tydligen mindre skyddsvärda än yttranden som någon avger i syfte att nå
ekonomisk fördel för ett kollektiv av arbetstagare. Likheten är att yttrandena i båda fallen
egentligen avser att nå ekonomisk vinning men att detta i det förra fallet ansetts vara ett
naturligt område för begränsningar och i det andra ett särskilt skyddsvärt område av ytt¬
randen. Varför fackliga yttranden kom med i denna uppräkning av särskilt skyddsvärda
yttranden omnämns inte i förarbetena. Flera skäl är dock tänkbara, det räcker kanske med
att peka på den fackliga rörelsens betydelse för utvecklingen mot demokrati i vårt land.
93 Nergelius s. 636-659 granskar lagrådets tillämpning av de materiella begränsningsgrun¬
derna i RF 2:12-14 och finner därvidlag inget lagrådsyttrande som explicit behandlar just
detta "kärnområde". Se även prop. 1990/91:64 om förslag till yttrandefrihetsgrundlag
s. 203 ff. (s. 206 för lagrådets anmärkning att RF 2:12-13 kommer att få ökad betydelse
genom den lagstftningsteknik som utmärker YGL).
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mot bakgrund av detta skydd för politiska, religiösa etc. yttranden har
"näringsverksamhet" i praktiken ansetts betyda "kommersiell reklam". 1
avsaknad av klargörande praxis förblir RF 2:13 andra stycket dock ett
osäkert skydd för yttrandefriheten.

Skyddet för ett "kärnområde" leder också tankarna till den i RF 2:12
uttryckta proportionalitetsprincipen, dvs. att begränsningar i rättigheter
inte får gå längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen.
Man skall kanske i praktiken uppfatta RF 2:13 andra stycket som en för¬
stärkning av denna konstitutionella princip i samband med just yttrande¬
frihetsinskränkningar. Det kan noteras att just en sådan koppling görs i
tysk rätt, där väsensgarantin ibland betraktas som ytterligare ett utslag av
proportionalitetsprincipen. '4 För att en sådan koppling i praktiken skall
vara en förstärkning av rättighetsskyddet krävs antagligen att avväg¬
ningen mellan motstående intressen sker utifrån att "bevisbördan" för
ingreppets proportionalitet läggs på den som vill genomföra begräns¬
ningen. Detta liknar till stor del de amerikanska resonemangen kring rättig¬
heternas fördelaktiga ställning {preferred position) och strikt granskning
(strict scrutiny) av vissa typer rättighetsbegränsande lagar.45 Även den
tyska principen om förmodat rättighetsskydd (Freiheitsvermutung) har
likheter med en sådant angreppssätt.46

Slutsatsen torde bli att skyddet för ett yttrandefrihetens kärnområde i
RF 2:13 andra stycket kan komma till uttryck genom att man i praktiken
ger vissa typer av yttranden en privilegierad ställning vid den proportio-
nalitetsprövning som lagstiftaren (eller rättstillämparen) företar. I denna
mening kan också konstateras att ett skydd för rättigheters "kärnområde"
inte är ett absolut skydd. RF 2:13 andra stycket skall därför inte betraktas
som ett absolut förbud mot yttrandefrihetsinskränkningar på dessa områ¬
den. Snarare måste "kärnområdet" anses vara relativt i förhållande till de
allmänna eller enskilda intressen som talar för en begränsning.

9.3 Ordningsföreskrifternas ställning

9.3.1 Inledning
Tredje stycket i RF 2:13 är av direkt betydelse för omfattningen av det
konstitutionella skyddet för mötes- och demonstrationsfriheten. Där stadgas

94 Se avsnitt 3.2.9.
95 Se t.ex. avsnitt 2.3.5.
96 Se avsnitt 2.6.5.
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nämligen: "Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten
anses icke meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes
innehåll närmare reglerar visst sätt att sprida eller mottaga yttranden."
Sådana föreskrifter brukar kallas ordningsföreskrifter91 De avser nämli¬
gen vad man i bred mening kan kalla för ordningsfrågor. Bestämmelsen
om ordningsföreskrifter har direkt koppling till avsnittet ovan om vad
som är att anse som en rättighetsbegränsning." Där framhölls att regler,
vars effekt var sådan att de påverkade möjligheterna att utöva en rättighet
i något väsentligt hänseende, måste anses vara begränsningar av denna
rättighet. RF 2:13 tredje stycke motsäger detta direkt genom att fram¬
hålla att vissa regler, per definition, inte är att anse som rättighets¬
begränsningar.

Fri- och rättighetsutredningen ansåg att det ingick i definitionen av ytt¬
randefrihet att dylika föreskrifter inte träffades av grundlagsregleringen
och att det därför inte ens krävdes att detta särskilt stadgades." Föredra¬
gande statsråd ansåg trots detta att ett särskilt stadgande om ordnings¬
föreskrifternas rättsliga status borde tas in i RF.100 Enligt förarbetena
avses med stadgandet om ordningsföreskrifter sådan reglering som rör
möjligheterna att yttra sig på möten, uppsättandet av skyltar, tillstånd för
affischering och för användandet av högtalare o.dyl.101 Sättet att sprida
budskap på kan, som dessa exempel visar, vara förenat med en del obehag
för andra som det i sin tur finns en legitim önskan av att kunna reglera.
RF 2:13 tredje stycket är avsett att fylla detta behov.102

Amerikansk rätt gör inte någon statsrättsligt relevant skillnad mellan
"vanliga" föreskrifter och ordningsföreskrifter. All reglering som inver¬
kar på de praktiska möjligheterna att utöva de konstitutionella rättig¬
heterna anses vara begränsningar i desamma. Regler som begränsar ytt¬
randen vad avser tid, plats och beteende (time, place and månner)
behandlas i denna mening på samma sätt som andra begränsningar när de
prövas mot t.ex. yttrandefriheten. Däremot har Supreme Court uppställt
mindre strikta krav på reglering av tid, plats och beteende än vad gäller
t.ex. förbud eller föreskrifter som tar sikte på yttrandens innehåll.103 Man
kan även notera att det i amerikansk rätt befunnits att form och innehåll i

97
Holmberg/Stjernquist s. 128.

98 Se avsnitt 8.3.

99SOU 1975:75 s. 187 och 284, man kan här också lägga märke till den nära kopplingen
till tryckfrihetsförordningens begreppsbildning.
100 Prop. 1975/76:209 s. 142.
101

Prop. 1975/76:209 s. 155 f.
102 Petrén/Ragnemalm s. 77, Holmberg/Stjernquist s. 128.
103 Se avsnitt 4.8
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yttranden inte alltid går att separera i praktiken.104 I tysk rätt finns ingen
enighet om vad som är en grundrättighetsinskränkning i Art. 19 I:s
mening.103 Synen på vad som är ett ingrepp i rättigheterna tycks dock
vara mer inriktad på dessa ingrepps effekter än på deras rättsliga klassifi-
kation. När det gäller mötesfrihetsfrågor är det avgörande en åtgärds
typiska effekt på möjligheterna att delta i opinionsbildningen.106

9.3.2 Är ordningsföreskrifter inte begränsningar?
Av ordalydelsen i RF 2:13 framgår att s.k. ordningsföreskrifter inte skall
anses utgöra begränsningar av rättigheter. Detta rimmar illa med det syn¬
sätt som jag ovan förespråkat i samband med tolkningen av RF 2:12
andra stycket, nämligen att större hänsyn måste tas till de konkreta effek¬
terna av en reglering eller en åtgärd. Som jag ser saken är ordnings¬
föreskrifterna begränsningar av yttrandefriheten i den mån de påtagligt
påverkar möjligheterna att yttra sig fritt. Det är närmast logiskt mot¬
sägelsefullt att säga att begränsningar i sättet att sprida budskap inte är
begränsningar av yttrandefriheten. Petrén/Ragnemalm säger, på tal om
RF 2:13 tredje stycket: "Yttrande- och informationsfriheten måste alltid
vara underkastade vissa begränsningar av ordningshänsyn."107 De tycks
vara helt på det klara med att ordningsföreskrifterna är rättighetsbegräns¬
ningar.

Faktum kvarstår dock. Lagtexten säger explicit att ordningsföreskrifter
inte utgör rättighetsbegränsningar. Även förarbetena uttrycker samma
ståndpunkt.108 Det finns också ett gott skäl till denna konstruktion. Det
kan ibland te sig opraktiskt att likställa regleringen av olika sätt att sprida
yttranden på med mera ingripande åtgärder som förbud. Det skulle näm¬
ligen innebära att ett strikt krav på lagform och risker för olika förhal-
ningar i riksdagen med utnyttjande av RF 2:12 tredje stycket. Det kan
bl.a. tyckas olämpligt att riksdagen måste befatta sig med de detaljfrågor
som ordningsföreskrifter reser. Dessa synpunkter är viktiga och innefat¬
tar ett starkt effektivitetsargument för att skala bort ordningsföreskrif¬
terna från rättighetsskyddet. Sammantaget kan sägas att en ordalydelse¬
tolkning, intentionella synpunkter och effektivitetsargument talar för att
inte avvika från denna konstruktion.

Finns det då någon nackdel med det synsätt som kommer i uttryck i

104 Se avsnitt 4.2.
105 Se avsnitt 2.2.7.
106 Se avsnitt 3.8.4.
1117

Petrén/Ragnemalm s. 77 (min kurs).
108

Prop. 1975/76:209 s. 142.
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RF 2:13 tredje stycket? Svaret är att det framstår som om denna snäva
syn på rättighetsbegränsningar medför att det materiella skyddet i RF
2:12 inte är tillämpligt på ordningsföreskrifterna. Särskilt uppseende¬
väckande vore om den konstitutionella proportionalitetsprincipen i RF
2:12 och dess förstärkning i skyddet av yttrandefrihetens "kärnområde" i
RF 2:13 inte gällde dessa föreskrifter. Även det särskilda skyddet för den
fria åsiktsbildningen och prövningen om en åtgärd är godtagbar i ett
demokratiskt samhälle skulle med detta synsätt inte gälla för ordnings¬
föreskrifternas del. Det är därför främst ur ändamålssynpunkt som kon¬
struktionen ter sig olämplig, eftersom den medför ett svagt rättighets¬
skydd vid föreskrifter som konkret påverkar utövandet av t.ex. mötes-
och demonstrationsfriheten. Frågan är då om inte normgivare och
beslutsfattare är bundna av en proportionalitetsprincip, även om RF 2:12
inte är tillämplig? Med andra ord; finns det en statsrättslig proportionali¬
tetsprincip oberoende av RF 2:12 och vad grundas i så fall denna på?

Som nämnts ovan finns en proportionalitetsprincip uttryckt inom för¬
valtningsrättslig praxis och doktrin sedan länge.109 Ett allmänt krav på
proportionalitet vid utformningen av ordningsföreskrifter har också stöd
i långvarig praxis från RegR utan att dess grund explicit angetts.110 Man
kan här t.ex. peka på att RÅ 1991 ref 21, där kommunfullmäktige beslu¬
tade att förbjuda valaffischering på allmän plats, antyder just detta. RegR
fann att förbudet stod i strid med kravet på innehållslig neutralitet (se
nedan) eftersom det endast omfattade affischer med koppling till valet.
Domstolen konstaterade i förbigående att begränsningar av ordningsskäl
i sig rymmer ett krav på att de inte får gå längre än vad som verkligen är
motiverat av ordningsskäl.111 Ytterligare stöd för en proportionalitets¬
princip när det gäller just ordningsföreskrifter går att hämta i ordnings¬
lagens (1993:1617) 3 kap. 12 §. Där stadgas bl.a. ett krav på proportiona¬
litet i de lokala ordningsföreskrifterna. Detta krav har i sin tur anor från
Allmänna ordningsstadgans (1956:617) 7 §. I kommentaren till ord¬
ningslagen kopplas bestämmelsen bl.a. till RF 2:8 och det uttalas att före¬
skrifter skall utformas så att de inte görs mer långtgående än vad omstän¬
digheterna kräver.112

Ett krav på proportionalitet kan således sägas gälla också för ordnings¬
föreskrifter, oavsett om de faller in under RF 2:12 eller ej. Att se ord¬
ningsföreskrifter såsom rättighetsbegränsningar torde därför inte tillföra

109 Se avsnitt 8.4.4.
110 Se RÅ 1959 1 25, 1974 not B 1010, 1980 2:55 och 1992 ref 75.
1,1 RÅ 1991 ref 21 s. 86.
112 Persson/Rosenberg/Åberg, Kommentar till Ordningslagen s. 268 f.
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något egentligt nytt."1 Vad som framstår som i någon mån oklart är om
det finns hinder mot ordningsföreskrifter för syften som inte är godtag¬
bara i ett demokratiskt samhälle eller sådana som hotar den fria åsikts¬

bildningen. De övriga materiella kraven i RF 2:12 kan inte lika lätt som
proportionalitetsprincipen hitta stöd i allmänna rättsprinciper."4

Jag menar att RF 2:13:s hänvisning till "begränsning" kan tolkas
såsom endast avseende RF 2:12 första och tredje stycke. Endast kravet
på lagform för föreskrifter som begränsar rättigheter och det formella
minoritetsskyddet skulle då innefattas i undantaget. En sådan tolkning
skulle stå i god överensstämmelse med den ovan anförda tolkningen av
vad som utgör en "begränsning" i RF 2:12.115 Den vidsträckta tolkning
som "begränsning" i RF 2:12 fått ovan får inte särskilt långtgående prak¬
tiska konsekvenser om stora delar av begränsningarna är ordningsföre¬
skrifter. En sådan tolkning innebär däremot inte att de materiella kraven i
RF 2:12 andra stycket bortfaller vid dylika begränsningar. Ordningsföre¬
skrifterna måste då vara godtagbara, nödvändiga, osv.

Starka ändamålsskäl talar, enligt min mening, för en sådan lösning.
Yttrandefriheten kan inte fylla sina samhällsfunktionella uppgifter på
bästa sätt om det materiella skyddet kan kringgås med en teknikalitet
som ordningsföreskrifter. Jag menar vidare att det vore motsägelsefullt
att t.ex. tillåta ordningsföreskrifter som inte var godtagbara i ett demo¬
kratiskt samhälle. Effektivitetsskäl kan som jag ser det inte ändra denna
bedömning. Möjligheten att utfärda ordningsföreskrifter är snarast att se
som en eftergift åt effektiviteten. Inte heller ordningsskäl talar emot en
sådan tolkning, eftersom ordningsföreskrifterna kan avse att skydda all¬
män ordning eller ta hänsyn till trafiken. Även de ändamålsskäl som
inriktar sig på den enskilde, de individcentrerade, talar mot att helt
undanta ordningsföreskrifterna från grundlagens materiella krav. Respekt
för den enskilde, behandlandet av alla som likvärdiga m.m. implicerar att
man bör utöva föreskriftsmakten över tid, plats och beteende med försik¬
tighet. Ordningsföreskrifter som inte uppfyller dessa krav uttrycker bris¬
tande respekt för den enskilde.

Sammanfattningsvis menar jag att de s.k. ordningsföreskrifter som
regleras i RF 2:13 tredje stycket är att betrakta som rättighetsbegräns¬
ningar. Att de enligt lagtexten inte anses "som begränsning" kan enligt
min mening tolkas som att de inte skall omfattas av RF 2:12:s krav på

113 En annan sak är att ett krav på proportionalitet med stöd i grundlag är svårare att ändra
på än ett krav baserat på rättsprinciper.
114 RF 1:9 är t.ex. inte riktad till normgivare och kan därför inte påverka bedömningen av
ordningsföreskrifter som innehåller moment som framstår som godtyckliga eller osakliga.
115 Se avsnitt 8.3.
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lagform och det förfarande som är knutet till detta. För en sådan tolkning
talar iakttagelsen att ordningsföreskrifterna rent faktiskt begränsar möjlig¬
heterna att utöva rättigheterna, att starka ändamålsskäl talar för en sådan
tolkning, att kraven på godtagbart syfte och särskilt skydd för den fria
åsiktsbildningen inte tycks gå att härleda ur någon annan rättskälla samt
att en sådan tolkning ger uttryck för en mer sammanhållen syn på sam¬

spelet mellan rättigheter och rättighetsbegränsningar.

9.3.3 Reglering av tid, plats och beteende
Det är de vardagliga, praktiska aspekterna av hur ett meddelande fram¬
förs som regleras genom ordningsföreskrifter. Det handlar om när, var
och hur en viss typ av yttrande kan framföras. Frågan om ett yttrande kan
framföras är däremot inte något som ordningsföreskrifter kan reglera.
Ordningsföreskrifter kan alltså inte begränsa utövandet av en typ av ytt¬
randen helt och hållet. En ordningsföreskrift som begränsar möjlig¬
heterna att sätta upp affischer lämnar vissa platser kvar där detta är tillåtet.
Föreskrifter om volymen vid konserter gäller efter vissa klockslag, innan
dess tillåts högre volym. Förbud att sätta upp skyltar gäller vid allmänna
vägar, i andra fall är det fritt fram att placera ut sina skyltar, osv.

Här kan jämföras med rättsläget i USA. Där måste regler om begräns¬
ningar av tid, plats och beteende (time, place and mariner) uppfylla fyra
krav för att vara konstitutionellt godtagbara. De måste vara snävt utfor¬
made, de måste tillgodose ett viktigt allmänt intresse och de måste lämna
flera andra kanaler för kommunikation öppna. De måste också vara inne¬
hållslig neutrala, något som jag återkommer till nedan. I USA krävs
framför allt ett mått av precisering vid ordningsföreskrifter (narroxv and
precise). Ett förbud att demonstrera i närheten av skolor godtas om det
avgränsas till tider då undervisning pågår."6 Förbudet skyddar då skol¬
verksamheten, ett preciserat och viktigt allmänt intresse, på ett sätt som
innebär ett så litet ingrepp som möjligt i yttrandefriheten. Ett sådant
förbud lämnar också kvar många andra platser och tider för demonstra¬
tioner. I tysk rätt kan rättighetsbegränsningar ske med stöd av lag i vissa
fall, t.ex. när det gäller mötesfriheten i GG Art. 8.117 Detta innebär inte
att begränsningen måste ske direkt i lag. Den är inte desto mindre bunden
av de allmänna krav på rättighetsbegränsningar som gäller, t.ex. propor-

tionalitetsprincipen. Man fäster i tysk rätt vidare uppmärksamheten på

116 Se avsnitt 4.8.2.
117 Se avsnitt 2.2.5.
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det förhållandet att föreskrifter och villkor som gäller utövandet av
mötes- och demonstrationsfriheten inte får till följd att de omöjliggör den
kommunikation som är rättigheternas utmärkande drag."x

Det finns inte mycket sagt i vare sig förarbeten eller litteratur om vilka
krav som kan ställas på ordningsföreskrifternas utformning."9 Enligt
min mening utgör den amerikanska modellen en fruktbar utgångspunkt
för en diskussion av denna fråga. I svensk rättspraxis finns stöd för ett
krav på precisa ordningsföreskrifter, vad man skulle kunna kalla snävt
utformade regler. I RÅ 1992 ref 75 uppställde RegR ett krav på exakthet i
en föreskrift i lokal ordningsstadga gällande ridförbud. Domstolen gav
två skäl till detta krav. Det första hänförde sig till den enskilde och gällde
förutsebarheten. En oprecis föreskrift medför osäkerhet om vad som är
tillåtet respektive otillåtet. Det andra argumentet hänförde sig till besluts¬
fattaren och dennes (små) möjligheter att kontrollera efterlevnaden av en
inexakt reglering. Tillsammans ledde dessa argument till att domstolen
underkände regleringen i fråga. Dessa argument bör enligt min uppfatt¬
ning väga än tyngre i fall av ordningsföreskrifter som gäller utövandet av
opinionsfriheterna. Ett ytterligare argument kan uppställas, nämligen att
vaga bestämmelser ger utrymme för visst godtycke och en risk för att
enskilda inte behandlas lika, trots att de befinner sig i samma situation.

Så långt finns grund för ett krav på preciserade regler vid formuleran¬
det av ordningsföreskrifter. När det gäller kravet på att dessa regler också
måste lämna flera andra kanaler tillgängliga för kommunikation anser
jag att även detta kan överföras till svenska förhållanden. Dessa andra
kommunikationsvägar bör också i någon mån vara likvärdiga de som
stängts genom regleringen vad gäller tillgänglighet, kostnader m.m. Man
kan i detta sammanhang tala om att man bör beakta ett alternativs ekviva¬
lens med det förbjudna kommunikationssättet.120 För att exemplifiera
kan sägas att förbud av demonstrationer med hänvisning till att man i
stället kan skriva insändare inte är ett godtagbart argument ur ekvivalens¬
synpunkt. Det är inte likvärdiga uttryckssätt som jämförs. Förutom att
man inte kan vara säker på att verkligen få med sin insändare, så kräver
denna mer arbete än författandet av ett plakat och har en annan potential
att direkt uppmärksammas av andra. Konkret innebär detta t.ex. att, om
man förbjuder affischer med hänsyn till trafiksäkerheten, bör man beakta
om det finns platser där dessa kan sättas upp, utan att sådan fara förelig¬
ger och där budskapet har potential att nå en likvärdig publik.

Detta leder naturligt till den sista frågan, dvs. om ordningsföreskriften

118 Se avsnitt 3.5.3.
119Se t.ex. prop. 1975/76:209 s. 153 och 155 f. och Holmberg/Stjernquist s. 128.
120 Se Bull/Heiborn, SvJT 1996 s. 338.
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måste tillgodose ett viktigt allmänt intresse. Detta anknyter i sin tur till
den tidigare diskussionen om vad som är "särskilt viktiga skäl" i RF 2:13
första stycke. Ovan konstaterades att detta borde tolkas som knutet till de
exemplifierande skäl som anges i detta stycke. När det gäller vad som är
ett viktigt skäl är kravet alltså lägre. Vilket skäl som helst räcker dock, en
viss nivå av allmänintresse måste uppnås för att det skall kvalificera som
"viktigt". I USA har detta krav dock i praktiken kommit att betyda att
alla rimliga skäl som befordrar det allmännas verksamhet godtas. Ren¬
hållning, slitagebegränsningar m.m. är exempel därpå. Endast i fall där
skälen framstår som osakliga eller reglerna föranledda av något helt
annat skäl än det uppgivna har brister i detta led konstaterats. Exempel
på en sådan regel var ett förbud att bära plakat utanför Supreme Courts
egen byggnad. Domstolen underkände motiveringen att förbudet garan¬
terade lugn och arbetsro, eftersom faktiska omständigheter inte bekräf¬
tade ett behov av en sådan regel.121

I förarbetena till RF 2:13 anges reglering av skyltar, affischer och hög-
talarbilar som typexempel på ordningsföreskrifter.122 Inget sägs om de
bakomliggande intressen som dessa ger uttryck för, men det är ingen
djärv gissning att anta att det handlar om hänsyn till allmän ordning i
form av estetiska hänsyn, framkomlighet och trafik. Motsvarande "rim¬
lighetstest" torde också kunna sägas gälla här i Sverige. Finns ingen sak¬
lig grund för de angivna skälen kan dessa underkännas.123 Sammanfatt¬
ningsvis kan konstateras att det är möjligt att kräva precisering, beak¬
tande av alternativ och bedömning av skälens sakliga grund när det gäller
ordningsföreskrifter som beslutas med stöd av RF 2:13. Detta räcker långt
för att garantera att ordningsföreskrifterna inte urholkar den yttrande-,
mötes- och demonstrationsfriheten.

9.3.4 Kravet på innehållslig neutralitet
Kraven på precisering, beaktande av likvärdiga alternativ och viss saklig
grund kompletteras i RF 2:13 av ytterligare ett krav. Bestämmelsen inne¬
fattar också ett krav på att ordningsföreskrifter skall vara innehållsligt
neutrala. Affischering kan t.ex. begränsas med hänsyn till renhållningen,
men inte med avseende på vilken typ av affischer det är. Användning av

121 Se avsnitt 4.8.2.
122

Prop. 1975/76:209 s. 155 f.
122 En annan sak är när beslutet tillkommit av andra skäl än de författningsgivna, s.k. illojal
maktutövning, se Sundberg, Allmän förvaltningsrätt s. 120, Sundberg-Weitman, s. 21 ff.
Dessa fall skiljer sig från de som faller på "rimlighetstestet", eftersom de är grundade på
helt andra hänsyn än de som skall vara vägledande för t.ex. myndighetens beslutsfattande.
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högtalaranläggningar kan begränsas av hänsyn till boende eller andra,
men inte med avseende på det som sägs eller sjungs. Det skall finnas kri¬
terier utan anknytning till yttrandens innehåll för att en ordningsföre¬
skrift skall kunna anses godtagbar. Här uppstår en del gränsdragnings¬
problem när det gäller vad som är ett ingrepp p.g.a. innehållet i ett ytt¬
rande och vad som är ett ingrepp p.g.a. sättet att sprida yttrandet.124 De
ordningsskäl som anförs till stöd för ett ingrepp eller ett förbud kan i sig
mycket väl bero på innehållet i ett yttrande, trots att det formellt sett rik¬
tar sig mot dess form. Innehåll och form är intimt sammanknutna och
inte alltid ens möjliga att separera, särskilt gäller detta vid s.k. symbo¬
liska handlingar.125 Att bränna en flagga i protest är både ett yttrande och
ett sätt att sprida detta yttrande. Att spärra av en kärnkraftsanläggning
med en s.k. "mänsklig kedja" kan vara detsamma. Ingriper man mot
dessa yttrandens form, så ingriper man många gånger också mot själva
yttrandet.126

RÅ 1981 2:1 och RÅ 1981 2:15 är av särskilt intresse i detta samman¬

hang. Det gällde där vissa ordningsregler för kommunfullmäktiges sam¬
manträde. Reglerna i fråga gav ordföranden rätt att frånta talare ordet i
två fall. Dels då denne avlägsnat sig från ämnet och dels då innehållet i
det sagda stred mot god ordning. Det förra fallet, menade RegR, får
anses tillhöra den grupp av bestämmelser som har karaktär av ordnings¬
föreskrifter utan avseende på yttrandes innehåll. Det senare, omfattande
t.ex. förolämpningar eller kraftuttryck, innebar däremot ett ingrepp i ytt¬
randefriheten och krävde därför lagstöd. Fallet är mycket intressant efter¬
som det enligt min mening väl speglar svårigheterna att upprätthålla en
strikt skillnad mellan form och innehåll. Att regleringen i sin senare del
var inriktad på innehållet i det sagda är tydligt. Enligt min mening är
också det första ledet av regleringen grundat på innehållet. RegR tar inte
ställning till frågan hur man skall kunna avgöra om en talare avlägsnat
sig från ämnet. I någon mån kan detta kanske sägas vara elementärt. Det
är ju bara att jämföra vad personen säger med vad som skall behandlas.
Har yttrandet inte med saken att göra är det utanför ämnet. Här framträ¬
der också att den enda bedömningsgrunden för denna jämförelse är just
innehållet.

Det synes mig som om RegR alltför hastigt nöjt sig med att ingrepp

124 Se avsnitt 7.3.
125 Se också avsnitt 4.2.2.

126SOU 1975:75 s. 189 där det konstateras att distinktionen mellan ingrepp p.g.a. innehåll
respektive ingrepp p.g.a. sättet att framföra ett budskap kan vara svår att upprätthålla i
praktiken. Den slutsats som dras av detta är att distinktionen måste upprätthållas i tillämp¬
ningen, samt att JO:s kontroll av de tillämpande myndigheterna har betydelse.
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p.g.a. avlägsnande från ämnet inte sker med avseende på innehållet.
Kring detta analyseras eller resoneras inte alls i den utsträckning som
domstolen gör avseende upprätthållandet av god ordning. 1 det samman¬
hanget framförs bl.a. historiska argument och systematiska berörings¬
punkter med RO. Utgången i målet framstår i efterhand som inkonse-
kvent. I de fall någon svär, skriker eller annars framför yttranden på ett
sätt som stör ett möte finns skäl att av ordningshänsyn tysta vederbörande.
Detta ligger i linje med ordningsföreskrifterna, som avser sättet att fram¬
föra yttranden. Samma yttranden framfört lugnt och sansat hade inte stört
och vore därför inte begränsningsbara genom ordningsföreskrifter. Som
RegR konstaterar berör dock regler om god ordning också nedsättande
eller förolämpande yttranden och i den delen avser dessa innehållet i det
sagda. Bedömningen att sådana regler om god ordning kräver lagstöd
kan med detta i beaktande sägas vara en riktig lösning.

När någon genom att leda in diskussionen på andra områden än de på
dagordningen angivna måste det stå klart att behovet av att tysta veder¬
börande beror på innehållet i det sagda och inte på sättet det sägs. Ett
sådant behov finns t.ex. oavsett om yttrandena framförs högljutt eller
med stort lugn. Att man på ett möte endast får tala om de saker som finns
på dagordningen är enligt min mening just en sådan begränsning av ytt¬
randefriheten som kräver lagstöd eftersom den sker med avseende på
innehållet. Huruvida rättsligt stöd för en sådan åtgärd finns för närva¬
rande synes vara något osäkert.127

Kravet på innehållslig neutralitet leder som synes ibland till svåra
gränsdragningsproblem när det gäller att avgöra om en åtgärd företas
p.g.a. innehållet eller formen. Problemet skall kanske ändå inte över¬
drivas, det torde främst vara i undantagssituationer som det ställs på sin
spets. 1 övrigt implicerar kravet en skyldighet att behandla alla yttranden
lika oavsett innehåll, en skyldighet som har ytterligare stöd i RF 1:9 och
2:12 andra stycket. Som tidigare nämnts har man i USA ett långtgående
krav på innehållslig neutralitet när det gäller reglering av yttrande-

127 Lagstöd för upprätthållande av ordningen finns i Kommunallagen (1991:900) 5 kap.
39 §. I kommunalrättsliga kommentarer framstår det som om detta lagstöd fortfarande
avser den åtskillnad som RegR gjort i de ovan nämda fallen, se Kaijser/Riberdahl, Kom¬
munallagarna II s. 376 ff. och Paulsson/RiberdahlAVesterling, Den nya Kommunallagen
s. 214 f. Enligt Kaijser hade dock ordförandens rätt att tysta ordningsstörande yttranden
rättslig grund i den då gällande kommunallgens 2 kap. 28 §. Om detta i sig var riktigt kan
debatteras, RegR tycks inte ha ansett detta. I förarbetena till nya kommunallagen sägs
mycket lite om detta, men man upprepar i princip RegR:s ställningstagande, se prop.
1990/91:117 s. 187 f. (med hänvisning till prop. 1975/76:187 s. 422). Huruvida lagstöd
finns för att frånta någon ordet med hänsyn till avlägsnande från ämnet får mot denna bak¬
grund anses tveksamt. I den mån sådana bestämmelser finns i kommunala arbetsordningar
kan konstateras att dessas konstitutionalitet kan i frågasättas.
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friheten.I2X Detta har också medfört en hel del problem. Den svenska lös¬
ningen att endast ha ett sådant neutralitetskrav på ordningsföreskrifter av
lokal eller annars begränsad natur synes mot den bakgrunden väl moti¬
verad. Vid normgivning som inte avser att vara neutral i förhållande till
det som sägs har man genom kravet på lagform en demokratisk kontroll i
form av riksdagsbehandlingen.

RÅ 1991 ref 21 är ett exempel på hur kravet på innehållslig neutralitet
tillämpas i praktiken.i:g Där var fråga om ett kommunfullmäktigebeslut
att förbjuda valaffischering. Regeringsrätten konstaterade att detta stred
mot TF 1:2 eftersom det endast avsåg vissa typer av affischer och således
var en begränsning som baserades på affischernas innehåll. Domstolen
pekade i det sammanhanget också på likheterna mellan TF:s krav och RF
2:13 tredje stycket. Sammanfattningsvis tycks kravet på innehållslig neu¬
tralitet vara tämligen strikt.130 För en sådan tolkning talar också att sär¬
behandlingar av yttranden rimligen bör föregås av en debatt och att förut¬
sättningar för en sådan bäst fylls om riksdagen kopplas in. Som avslu¬
tande exempel på hur detta krav verkar i praktiken kan sägas att ett
kommunalt förbud mot affischer om s.k. "ravedanser" inte skulle klara
detta krav, eftersom det endast tar sikte på innehållet i affischerna. Däre¬
mot skulle ett förbud mot all affischering klara detta krav, men däremot
inte klara av en proportionalitetsprövning.'31

128 Se avsnitt 4.6.2.
129 Fallet behandlades ovan i samband med proportionalitetsbedömningen, här tas fallet
upp avseende den innehållsliga neutraliteten.
130 Nergelius, Om grundlagstolkning, SvJT 1996 s. 862 har kritiserat RegR för att den funnit
ett förbud av alla valaffischer ta hänsyn till innehållet. Det problem som aktualiseras är det
jag i avsnitt 2.7.3 kallat generalitetsproblemet. Frågan om vad som är hänsyn till "inne¬
håll" måste delvis besvaras med utgångspunkt från en jämförelse. Utgår man från gruppen
alla andra affischer är förbud av valaffischer klart innehållsligt grundat. Utgår man i stället
från att valaffischer i sig är en grupp kan man säga att endast förbud av vissa typer av val¬
affischer kan anses som innehållsligt grundade. Ett förbud av alla valaffischer skulle då
kunna ses som neutralt. Jag menar att RegR:s val av generalitetsnivå i detta fall var riktigt,
inte minst mot bakgrund av att många små och resurssvaga rörelser helt kunnat utestängas
från opinionsbildningen om förbudet fått stå.
131 Jfr RH 1984:18 där förbud mot affischering på allmän plats utan tillstånd ansågs fören¬
ligt med TF 1:2.
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9.4 Begränsningsgrunder för mötes- och
demonstrationsfriheten

9.4.1 Inledning
RF 2:14 lyder: "Mötes- och demonstrationsfriheten får begränsas av hän¬
syn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen
eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn
till rikets säkerhet eller för att motverka farsot."1,2 Det kan i det samman¬

hanget vara värt att nämna att kravet på lagform i RF 2:12 första stycket
inte gäller för situationer avseende bestämmelsens andra mening. Genom
bemyndigande i lag kan regeringen ges kompetens att utfärda föreskrifter
om begränsningar i mötes- och demonstrationsfriheten av hänsyn till
rikets säkerhet eller för att motverka farsot. Denna möjlighet ger natur¬
ligtvis viss flexibilitet i krissituationer.133

RF 2:14 anger till synes uttömmande de skäl som utgör grund för att
begränsa mötes- och demonstrationsfriheten. Detta är dock en sanning
med modifikation. Som ovan sagts förhåller det sig så att till den del en
ett möte eller en demonstration består av yttranden så är de i RF 2:13 gäl¬
lande begränsningsändamålen tillämpliga på yttrandet.134 De i RF 2:14
upptagna rekvisiten är därför bara tillämpliga på regler som begränsar
just mötes- eller demonstrationssituationen.135 1 förarbetena uttalas att
yttrandefrihetsbegränsningar som utformats så att de enbart gäller yttran¬
den vid sammankomster skall betraktas som begränsningar av mötesfri¬
heten och bedömas enligt RF 2:14. I övrigt skall RF 2:13 gälla för yttran¬
den som framförs vid sammankomster. Med regler som enbart är tillämp¬
liga på yttranden vid sammankomster avses nog de regler i brottsbalken
som kriminaliserar vissa yttranden som framförs inför en sammankomst,
främst uppvigling i BrB 16:5. I praktiken torde därför RF 2:13 nästan all¬
tid vara tillämplig på de yttranden som kan förekomma under ett möte
eller en sammankomst.

132
Lagtexten ändrades under 1980-talet med anledning av införandet av möjligheterna att

bemyndiga regeringen att utfärda föreskrifter i vissa fall, se prop. 1986/87:151 s. 72 ff.
och 182 f. Ändringen var förutom vissa uttalanden om tolkningen av "vid sammankomsten"
snarast av redaktionell karaktär.

1331 Ordningslagens 2 kap. 15 § finns exempel på utnyttjande av denna möjlighet.
134 SOU 1975:75, s. 129, prop. 1975/76:209, s. 112.
135 SOU 1975:75 s. 129, prop. 1975/76:209 s. 105 och 112. I propositionen sägs att det i
demonstrationsfriheten ingående yttrandefrihetsmomentet här skjuts i bakgrunden och
intresset i stället koncentreras på att demonstrationer karakteriseras av att en eller flera
personer samlats på en allmän plats för opinionsbildning.
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Exakt vad som avses med denna situationsanknytning är inte helt lätt
att förstå. Svårigheten består främst i det att förarbetena samtidigt defi¬
nierat en demonstration såsom innefattande en åsiktsmanifestation. En
demonstration kan därför begreppsligt inte föreligga utan en yttrande¬
komponent där man uttrycker något.136 Det verkar då motsägelsefullt att
behandla åsiktsyttringen i ett sammanhang och demonstrationen (som
per definition är ett yttrande) i ett annat.137 Detta är kanske i sig ett argu¬
ment för att inte tolka regleringen i linje med förarbetenas synsätt.

Tanken på att dela upp yttrandens innehåll och form är nu inte unik för
Sverige. Samma uppdelning förekommer i tysk rätt, där yttrandena skyd¬
das av Art. 5 GG och själva mötet av Art. 8 GG.138 Det kan tänkas att
denna lösning influerat den svenska grundlagsstiftaren.139 Det som skil¬
jer tysk rätt från svensk är det uttryckliga skyddet för demonstrations¬
friheten. Något sådant skydd finns inte i tysk rätt, utan demonstrationsfri¬
heten extraheras ur Art. 5 och 8 tillsammans. Problemet för svensk rätts

del är att demonstrationsfriheten har ett självständigt skydd och att upp¬

delningen mellan form och innehåll därmed inte genomförts konsekvent.
Finns då inte en rimligare tolkning av förhållandet mellan RF 2:13 och

2:14? En sådan tolkning vore att helt enkelt bortse från att RF 2:14 näm¬
ner demonstrationsfriheten. Till den del en demonstration utgör ett möte
kan den då begränsas i enlighet med RF 2:14 och till den del demonstra¬
tionen utgör ett yttrande är RF 2:13 tillämplig. Denna lösning skulle
komma till rätta med att demonstrationsfriheten är dubbelt reglerad i RF
2:13-14 och samtidigt upprätthålla förarbetenas distinktion mellan
begränsningar av yttrandens innehåll och form. Tolkningen vore dock till
nackdel för enskilda, eftersom s.k. enmansdemonstrationer skulle vara

att bedöma enligt RF 2:13:s mer omfattande begränsningsgrunder. Efter¬
som rättigheterna normalt skall tolkas till den enskildes fördel synes en
sådan tolkning vara främmande.140 Några tungt vägande skäl för att frångå

136 Se avsnitt 7.5.2.

'"Notera JK:s remissyttrande i prop. 1975/76:209, s. 221 ff. (särskilt s. 223), där samma
kritik framförs. I a.prop. s. 104 f. bemöts JK:s kritik och det uttalas att t.ex. begränsningar
av yttranden vid sammankomster enligt lagförslaget skall ses som begränsningar av
mötesfriheten och inte av yttrandefriheten och därför behandlas efter de strängare regler
som gäller där. Uttalandet går att förena med uttalandet, a.prop. s. 112, att begräningar av
yttrandemomentet i en demonstration skall bedömas enligt RF 2:13:s begränsningsgrun¬
der av yttrandefriheten, om det första uttalandet uppfattas som gällande just bara yttranden
vid sammankomster - en grupp av yttranden som mera sällan särregleras.
138 Se avsnitt 3.7.2.
139 Utländsk rätt, bl.a. tysk, beaktades under förarbetena till rättighetskapitlet i RF, se SOU
1975:29.
140 Se avsnitt 5.4 och 5.5.
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denna generösa hållning visavi den enskilde kan knappast anföras. Detta
alternativ måste således förkastas.

Ett annat alternativ vore att vidhålla att demonstrationer per definition
utgör yttranden, men anse att RF 2:14 är lex specialis i förhållande till
RF 2:13. Detta skulle medföra att yttranden vid demonstrationer enbart
skulle bedömas enligt RF 2:14. En sådan ordning skulle dock troligen
medföra att begränsningsgrunderna i RF 2:14 måste utökas. Ett sista
alternativ vore att lagstiftningsvägen göra det som inte gick att uppnå via
tolkning, nämligen ta bort hänvisningen till demonstrationsfriheten i RF
2:14. Då skulle yttranden vid demonstrationer vara att bedöma enligt RF
2:13 och de demonstrationer som samtidigt utgör möten skulle falla in
under RF 2:14. Uppdelningen mellan form och innehåll skulle då kunna
behållas, dock till priset av att enmansdemonstrationer skulle få ett sämre
skydd än idag.

I tysk rätt utgör Art. 8 GG skyddet för mötesfriheten. De särskilda
begränsningar som framgår där är framför allt kravet på att ett möte skall
vara fredligt och utan vapen. Vidare finns möjlighet att genom lag
begränsa mötesfriheten under bar himmel. Med detta avses i praktiken en
begränsningsmöjlighet som utgår från en intresseavvägning mellan all¬
männa intressen och intresset av en vidsträckt mötesfrihet. Någon
anknytning till särskilt angivna grunder finns inte, men typiskt är hänsyn
till trafik, säkerhet och ordning.141 I USA finns inte några i konstitutio¬
nen angivna begränsningsgrunder. Supreme Court prövar i stället själv¬
ständigt om de av staten angivna intressena är tillräckligt tungt vägande
för att berättiga ett ingrepp i First Amendment. Även här är typiska
intressen som fyller detta krav hänsyn till trafik och allmän ordning.142
Europakonventionen innehåller i Art. 11 begränsningsgrunder som hän¬
syn till rikets säkerhet, allmän säkerhet, förebyggandet av oordning och
brott samt skyddet av hälsa, moral och andras rättigheter. ED har inte
prövat alltför många fall enligt Art. 11, men kommissionen har vanligen
varit generös gentemot staterna.143

De hänsyn till "rikets säkerhet" som avses i bestämmelsen hänför sig
enligt förarbetena till s.k. inre och yttre säkerhet.144 Närmare avsågs i just
RF 2:14 främst det straffstadgande i brottsbalken som kriminaliserade
olovlig sammankomst, BrB 22:7. Den bestämmelsen avsåg främst situa-

141 Se avsnitt 3.7.8-10 och 3.8.
142 Se avsnitt 4.6-8.
143 Se t.ex. Rassemblement Jurassien Unité Jurassienne v. Switzerland No. 8191/78, 17 DR
93 (1979), Christians against Racism and Fascism v. U.K. No. 8440/78, 21 DR 138
(1980).
144 SOU 1975:75 s. 203.
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tioner då riket befann sig i krig och begränsade under dessa förhållanden
krigsmäns rätt att samlas och debattera vissa ämnen som utgjorde fara för
disciplinen o.dyl.145 Numera är denna bestämmelse upphävd.146 Närmast
till hands när det gäller liknande bestämmelser i dag torde BrB 16:6 stad¬
gande om myteri vara. Andra aspekter på hänsynen till "rikets säkerhet" i
samband med mötes- och demonstrationsfrihetens "yttrandemoment" har
behandlats ovan i samband med RF 2:13.147 Samma slutsatser gäller här
som där. Begreppet "rikets säkerhet" är vagt och otydligt, något som kan
motivera restriktivitet vid tolkningen av detsamma.

Inte heller "hänsyn till trafiken" motiverar ett eget avsnitt nedan.
Enligt sin ordalydelse är begränsningsgrunden omfattande. Med "trafik"
kan avses samfärdsel, kommunikation, resande, farande. Det är värt att

påpeka att inte endast fordonstrafik inbegrips i detta begrepp. Även fot-

145 Se Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg, S, Kommentar till Brottsbalken
Band II s. 575 ff. för en närmare beskrivning av brottsrekvisiten. Yttrande- och mötesfri¬
heten uppmärksammas i detta sammanhang något, bl.a. genom påpekandet att dessa inte
kan anses gälla fullt ut i militära sammanhang.
146Genom lag (1986:645) om ändring i brottsbalken. Skälen till detta synes ha varit att
mötesfriheten ändå inte ansågs gälla inom ramen för den militära verksamheten, se prop.
1985/86:9, s. 175 f., SOU 1983:2, s. 111 f. Resonemanget där går ut på att försvarsmakten
disponerar över regementsområden etc. såsom enskild mark och att grundlagsskyddet där¬
för inte gäller för aktiviteter inom dessa. Jfr SOU 1975:75, s. 307 f. där samma synsätt
kommer till uttryck. Att RF:s rättighetsskydd inte skulle gälla inom militära områden
p.g.a. att dessa är "enskilda" är, enligt min mening, inte ett särskilt övertygande argument.
Någon tydligare representant för "det allmänna" än försvarsmakten torde väl knappast stå
att finna! Område som denna representant disponerar (företrädesvis statligt ägd mark)
måste väl då anses vara del av detta allmänna och inte enskild mark? Huruvida staten och
dess grenar utgör en enda juridisk person eller liera är inte helt klarlagt i alla sammanhang.
I äldre doktrin har frågan bl.a. behandlats av Hessler, Om staten som rättssubjekt, i FT
1952 s. 303 och Jägerskiöld, Staten, kronan och myndigheterna, i FT 1954 s. 299. Process-
rättsligt förs t.ex. ibland talan för staten genom ett verk eller en myndighet, ibland för
myndigheterna talan i eget namn. Ur ett offentligrättsligt perspektiv torde dock stå klart att
staten är en juridisk person och att de under regeringen lydande myndigheterna endast gre¬
nar därav. Av detta framgår att resonemanget om att militära områden skulle likställas med
privaträttsligt disponerade områden inte kan gå fritt från kritik. En privaträttslig fastighets¬
ägare har möjlighet att förhindra (genom att ej ge tillstånd) att politiska möten hålles på
hans mark. Staten torde sakna denna kapacitet, i vart fall om dess fastighetsinnehav grun¬
das på, eller har intimt samband med, offentligrättsliga uppgifter såsom t.ex. miltärutbild-
ning. Att det sen finns skäl att särskilt begränsa t.ex. yttrandefriheten i militära sammanhang
(rikets säkerhet el.dyl.) är en sak, detta betyder inte att militären och militära områden
skulle vara undantagna grundlagens bestämmelser. Det innebär bara att längre gående
begränsningar kan accepteras än i andra miljöer. Till detta kan läggas den iakttagelsen att
yttrandefriheten i en demokratisk stats värnpliktarmé ter sig som något mycket skyddsvärt
och därför inte slentrianmässigt kan sägas väga lätt vid en intresseavvägning. Se även
ED:s avgörande i Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs and Gubi v. Austria,
Series A No. 302 (1994) där liknande tankegångar framförs.
147 Se avsnitt 9.2.2.
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gängare trafikerar våra gator och torg. Detta föranleder att även deras
intressen, och inte endast motortrafikens, skall beaktas vid frågor om

begränsningar av församlingsfriheten p.g.a. trafiken.I4K I förarbetena
uttalas att endast tungt vägande trafikhänsyn kan motivera ingrepp i
mötes- och demonstrationsfriheten.1441 tysk rätt har saken behandlats på
liknande sätt. Kortare perioder av trafikstörningar får där normalt accep¬
teras med hänsyn till Art. 5 och 8 GG.150 I USA är praxis mindre entydig
men klart är att gator och torg tillhör de platser som sedan urminnes tider
använts i opinionsbildande syfte. Därför är också möten och demonstra¬
tioner på dessa platser särskilt strängt skyddade.151

I ordningsstadgeutredningen upprepas bara att endast mycket tungt
vägande trafikhänsyn kan föranleda att en allmän sammankomst upplö¬
ses. 152 Sådan är också regleringen i nuvarande OL 2:23 där det talas om

allvarlig störning av trafiken. Sammantaget talar dessa synpunkter enligt
min mening för att RF 2:14:s "hänsyn till trafiken" bör tolkas restriktivt.
Utrymme för ändringar i allmän lag som frångår nuvarande stränga reg¬

lering skulle därmed också saknas.

9.4.2 Hänsyn till "ordning och säkerhet"
Den praktiskt mest intressanta begränsningsgrunden i RF 2:14 är "hän¬
syn till ordning och säkerhet vid sammankomsten". Säkerhet är som

begrepp inte så problematiskt i detta sammanhang. Säkerheten avser
främst skydd till liv och hälsa men även skydd för enskilds egendom och
mot skador i miljön.153 Begreppet är relativt väl avgränsat.154 Till viss del
sammanfaller också begreppen ordning och säkerhets betydelseområden.
Man kan vidare jämföra med tysk rätt där "säkerhet" som begrepp har en
än vidare betydelse.152 Jag behandlar inte detta begrepp mera utförligt
här eftersom det i väsentliga delar sammanfaller med ordningsbegreppet.

148 Många gånger kan det ligga i fotgängarnas intresse, i deras egenskap av trafikanter, att
kunna nyttja vägbanor etc. för t.ex. demonstrationer. De konflikter som kan uppstå vid
större demonstrationer mellan intresset av ostörd biltrafik och rätten att demonstrera kan
ses som en konflikt också mellan olika former av trafik, se Bodin/Rylander, Yttrandefri¬
hetens gränser s. 28.
149 SOU 1975:75 s. 131.

150Se avsnitt 3.7.11.
151 Se avsnitt 4.7.2.
152 SOU 1985:24 s. 355, Persson/Rosenberg/Åberg, Ordningslagen s. 107.
153 Sjöholm, När och hur får polisen ingripa s. 26 ff.
154 Sjöholm s. 23 f.
155 Se avsnitt 3.9.6.
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Det som sägs om "ordning" nedan kan i förekommande fall också sägas
gälla för rekvisitet "säkerhet".

Omfattningen av begreppet "ordningen" framstår som helt avgörande
för mötes- och demonstrationsfrihetens ställning i svensk rätt. Man bör
notera att det föreligger en skillnad mellan RF 2:13 och 2:14 i hänvis¬
ningen till ordningen som skäl för begränsande ingrepp. RF 2:13 hän¬
visar till "allmän ordning" medan RF 2:14 endast hänför sig till "ord¬
ningen och säkerheten". Sjöholm har påpekat att bestämningen av något
som "allmänt" innebär att man begränsat sig till störningar av ordningen
som kan drabba en mera obestämd krets av personer, den s.k. "allmän¬
heten'.156 Ingrepp mot yttranden kan ske endast om de stör denna all¬
mänhet. Ingrepp mot sammankomster kan däremot ske även om den ord¬
ning som störs inte berör någon bredare grupp av utomstående. Frågan är
vad R? 2:14:s hänvisning till "ordningen" egentligen skall anses betyda
och on begreppet kan ges någon precis innebörd.

Ordalydelsen är alltid en utgångspunkt. Begreppet "ordning" har som
synonymer bl.a. likformighet, lugn, reda och harmoni. Det är en motsats
till kaas, virrvarr och oreda. Begreppet antyder som synes att rådande
förhål anden skall förbli så och kan därför uppfattas som statiskt. Längre
än så leder oss knappast en analys av ordet som sådant. Begreppet synes
vara av den karaktären som bäst avgränsas negativt, genom sina
begreppsliga motsatser. Varje störning av den rådande ordningen leder
t.ex. irte automatiskt till oordning.

Begreppets historia går mycket långt tillbaka i tiden, "ordningen" har
varit ett politirättsligt begrepp sedan 1700-talet.167 Begreppet kan inte
betyda samma sak idag som förr. Därtill har det svenska samhället för¬
ändrat; alltför mycket. Under den absoluta monarkin, och även i det
ståndssamhälle som avlöste, var det eftersträvansvärt att hålla kvar vid
det soin var och att hålla var och en på "sin plats". Denna historiska bak¬
grund kan kanske antyda vilka förändringar i begreppet ordning som
implic3ras av ett nytt, demokratiskt statsskick. 1 det demokratiska stats-
skicke är inte förändring i sig något farligt eller suspekt. Opinionsbildning
är vidare ett av villkoren för samhällelig (politisk) förändring. Graden av
hänsyn till det rådande måste vara en annan i den demokratiska staten än
i det samhälle där begreppet "ordning" först myntades.

I förarbetena uttalas att man velat knyta RF 2:14:s "ordning och säker¬
het" tid begreppsbildningen i dåvarande lagen (1956:618) om allmänna

156Sjöholms. 29.
137

Prop 1983/84:111 s. 168. Sjöholm skriver att begreppet infördes i polisförfattningarna i
Sverige för drygt ett sekel sedan.
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sammankomster (LAS).15s Särskilt nämns 3 § LAS om tillståndspröv¬
ning. Denna bestämmelse innebar bl.a. att tillstånd fick vägras av hänsyn
till "allmän ordning". I samband med diskussionen om vad "allmän ord¬
ning" avsåg i RF 2:13 framhöll fri- och rättighetsutredningen att det
främst var konkreta, fysiska oroligheter man velat skydda mot.150 I förar¬
betena anförs också synpunkten att då "allmän ordning" som begrepp
förekommer i många olika sammanhang så är det också tämligen väl
avgränsat.160 Detta framstår som en förhastad slutsats. De olika samman¬
hang som begreppet förekommer i är av skiftande slag, t.ex. brottsbal¬
ken, ordningslagen och polislagen. Begreppet "allmän ordning" används
där i skiftande betydelser och utan precision.161 Justitieutskottet uttalade i
samband med antagandet av ordningslagen att ett förbud mot bärande av
mask eller huva vid sammankomster inte kunde motiveras utifrån RF

2:14, något som antyder en sträng tolkning av "ordning och säkerhet".162
Petrén/Ragnemalm framhåller att begränsningsgrunderna i RF 2:14

inte medger att mötes- och demonstrationsfriheten begränsas av hänsyn
till ordning och säkerhet utan endast för att trygga ordning och säkerhet
vid själva sammankomsten.163 Wennergren har också framfört att RF
2:14:s krav på hänsyn till "ordning vid sammankomsten" utesluter till-
lämpning av straffbestämmelser eller polisbefogenheter som endast har
"allmän ordning" som skyddsobjekt.164 Ingrepp mot demonstrationer kan
därför vanligen inte ske enbart med stöd av t.ex. 13 § polislagen. Nerge-
lius har samma uppfattning.165 Sjöholm drar slutsatsen att demonstratio¬
ner som inte omfattas av LAS reglering av allmänna sammankomster
kan upplösas utan att de stränga förutsättningarna i 10 § LAS är upp¬
fyllda.166 Han framför dock att det mot bakgrund av RF:s starka skydd

158 SOU 1975:75 s. 205, prop. 1975/76:209 s. 156.
159 SOU 1975:75 s. 204.

160SOU 1975:75 s. 128, prop. 1975/76:209 s. 155, KU 1974:21 s. 22 f.
161 Holmberg/Stjernqvist s. 126 påpekar i sin grundlagskommentar att den betydelse som
"allmän ordning" fått anta genom anknytningen till diverse regelkomplex kan te sig svår¬
förenlig med vanligt språkbruk. Se även Sjöholm s. 17: "Allmän ordning och säkerhet är
ett obestämt rättsbegrepp."
1621993/94 JuUl s. 13.
163 Petrén/Ragnemalm s. 79.
164 Wennergren, Demonstrationsfrihet och civil olydnad s. 114 f.
l65Nergelius s. 580.
166 Problemet med demonstrationer som inte är allmänna sammankomster och därför inte
faller in under ordningslagstiftningen torde vara mindre idag, då man i OL 2:1 första
stycket p. 5 definierat allmän sammankomst som sammankomst där mötesfriheten utövas.
Eftersom den senare kan utövas av så få som tre eller två (se avsnitt 7.4.2) personer är
antalet demonstrationer som inte samtidigt är sammankomster reducerat till en- eller två¬
personers demonstrationer.
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för demonstrationsfriheten framstår som principiellt betänkligt att skydda
en demonstration sämre än en allmän sammankomst.167

Utifrån systematiska aspekter av RF:s rättighetsreglering antyds att RF
2:14 har en särskilt viktig och privilegierad ställning visavi övriga delar
av yttrandefrihetsregleringen i grundlag.I6* Det skulle i det samman¬
hanget te sig motsägelsefullt att tolka begreppet "ordning" i RF 2:14 på
ett sätt som gör begränsningsmöjligheterna större än vad som gäller för
t.ex. RF 2:13. RF 2:14 anknyter vidare explicit till mötessituationen. Det
är ordning och säkerhet vid sammankomsten som får beaktas. I denna
mening måste ordningsbegreppet i RF 2:14 vara snävare än det i RF
2:13. En tolkning av RF 2:14 "ordning" måste utgå från hur liknande
begrepp, främst "allmän ordning", används i annan lagstiftning. Förarbe¬
tena har redan pekat på LAS. Till detta kommer regler i ordningslagen,
polislagen och i brottsbalkens 16:e kapitel som kan ge vägledning för hur
begreppet "ordning" skall tolkas konstitutionellt.

Ordningslagen och LAS
I förarbetena till ordningslagen (1993:617, OL) behandlas "allmän ord¬
ning och säkerhet" endast i samband med en diskussion om tillstånds¬
prövningen för offentliga tillställningar.169 Då motsvarande argumenta¬
tion saknas vad avser sammankomster får väl antas att resonemanget
åtminstone delvis är överförbart på de regler om tillstånd för samman¬
komster, där hänsyn får tas enbart till ordning, säkerhet och trafik.170
Uttrycket bör enligt utredningen inte förstås alltför snävt. Buller av t.ex.
högtalaranläggningar eller pyrotekniska artiklar omfattas av begreppet.
Vidare kan estetiska hänsyn tas, som t.ex. affischering i känslig stads¬
miljö och även affischering av sådan karaktär att trafikanterna störs faller
in under frasen. Denna bestämning av "allmän ordning och säkerhet" ger
närmast intrycket att detta kan omfatta väldigt mycket.171 Om sådana far¬
hågor som att ett demonstrationstågs banderoller skulle kunna störa trafi¬
kanter på angränsande färdvägar accepteras, vilket implicit tycks framgå
av utredningens uttalande, är församlingsfriheten mer begränsad och
utsatt för mer godtyckliga bedömningar än man trott när rekvisiten "ord¬
ning och säkerhet" fördes in i lagtexten.

I den före ordningslagen gällande LAS 3 § kunde, som nämnts, till-

167Sjöholms. 337.
168 Prop. 1975/76:209 s. 46 och Ulf.
169SOU 1985:24 s. 325.
170 Prop. 1992/93:210 s. 40, 70 ff., 97 ff. där inget sägs om begreppet ordning trots att det
hela tiden används som referensram.
171 Se NJA 1989 s. 308 för en mycket vid bestämning av uttrycket allmän ordning.
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stånd att hålla allmän sammankomst endast vägras om det var nödvän¬
digt m.h.t. trafiken och allmän ordning. I ordningslagen har tillstånds¬
prövningen reglerats i OL 2:10. Den är där utformad så att tillstånd bl.a.
får vägras om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säker¬
heten vid sammankomsten. I förarbetena framhålls att tillståndsprövning¬
ens ändrade utformning är ett närmande till föreskrifterna i RF 2:14.172
Samtidigt påpekas att tillståndsprövningen behålls i huvudsak oföränd¬
rad.173 Någon större skillnad mot tidigare tycks inte avses med den för¬
ändrade lydelsen av prövningsgrunden.174 Betydelsen av "allmän ord¬
ning" behandlas nedan i samband med polislagen.

1 OL 2:23 anges att ingrepp mot möten och demonstrationer får ske
om det uppstår svårare oordning.175 Detta förhåller sig som en kvalifice¬
rad oordning i förhållande till RF:s ordningsbegrepp och ordningslagens
användning av ordningsbegreppet i övrigt, där det används fristående.
Vad som avses med svårare oordning är inte helt klarlagt, men det torde
vara klart att det inte räcker med att folksamlingen eller deltagare däri
begår en i och för sig lagstridig handling, t.ex. narkotikabrott eller rus¬
drycksförsäljning.176 I JO 1991/92 s. 52 fann JO att det förhållandet att
vissa demonstranter i en sammankomst kastade ägg, frukt, flaskor och
stenar mot polisen var tillräckligt för att beteckna situationen som svå¬
rare oordning i 10 § LAS mening.177 Det kan noteras att poliserna inte
träffades av annat än ägg och färg samt att en huskropp också träffades
av något ägg. Sjöholm nämner som exempel på "svårare oordning" när
demonstranter går till angrepp mot polis, trafikanter eller andra som inte
deltar i demonstrationen. Vidare menar han att med våld sätta sig upp
mot polisens åtgärder för ordningens upprätthållande utgör svårare oord-

Polislagen
Ingrepp mot demonstranter och mötesdeltagare kan ske även på andra
grunder, t.ex. enligt polislagens (1984:387) 13 §. Där anges att den som
stör allmän ordning kan avvisas, avlägsnas och i sista hand omhändertas
av polisen om detta är nödvändigt för att ordningen skall upprätthållas.

172
Prop. 1992/93:210 s. 249.

173
Prop. 1992/93:210 s. 73.

174 Persson/Rosenberg/Åberg s. 105 skriver att OL 2:10 motsvarar LAS 3 § i denna del.
173 Regleringen i 10 § LAS var densamma.
176 NJA II 1970 s.572f.
177 JO 1991/92 s. 60. JO fann dock att polisen borde ha försökt med mindre ingripande
åtgärder först, varför kritik ändå riktades mot upplösningsbeslutet.
178 Sjöholm s. 333.
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En korkret diskussion av begreppets betydelse tycks saknas i så gott som
allt utredningsarbete som polislagstiftningen initierat under 1900-talet.179
Sjöholn påpekar att begreppet är i högsta grad föränderligt och beroende
av socala och moraliska uppfattningar och konventioner.180 Det polisiära
ordningsbegreppet innefattar de skrivna och oskrivna normer som möj¬
liggör en trivsam och friktionsfri samlevnad.181 LTO/LOB-utredningen
konstaerade att bestämmelsen om omhändertagande p.g.a. ordningsstör¬
ning iite var klart utformad och inte förutsebar.182

I fotarbetena till polislagen uttalades att uttrycket "allmän ordning och
säkerhet" i samband med bestämmandet av polisens befogenhet att bruka
våld i princip täcker all polisverksamhet utom den rent hjälpande verk-
samheen, handräckningsuppgifter och dylikt.183 Man avvisade också ett
utrednngsförslag om att begränsa omhändertagande p.g.a. ordningsstör¬
ningar endast till de fall brott aktualiserades.184 Utredningens förslag
grundide sig på iakttagelsen att i de fall någon omhändertagits p.g.a. ord-
ningssörning hade detta lika gärna kunnat ske för att avvärja eller
avbrytt en straffbelagd gärning.185 1 motiven framhölls dock att det kan
förekomma situationer som motiverar ett ingripande p.g.a. ordningsstör¬
ning uan att det varit fråga om brott samt att JO i sitt remissvar uttalat att
bestänmelsen inte medförde några beaktansvärda problem.186 Ingen änd¬
ring aisågs därför vara nödvändig.

Det finns en rad JO-avgöranden som söker klargöra var gränsen går
för poisens rätt att ingripa med stöd av 13 § PolisL. JO:s syn på vad som
stör "illmän ordning" kan kanske sammanfattas i att det krävs relativt
mycktt för så skall anses vara fallet. Exempelvis har att demonstrera vid
statsbtsök inte ansetts störa den allmänna ordningen187, inte heller att

179 SOL 1982:63 s.

l80Sjöh)lm s. 24.
1X1 Se ä'en Berggren/Munck, Polislagen s. 31 ff. och 110 f.
182 SOL'1982:64 s. 99.
183

Prop 1983/84:111 s. 97.
184Prop 1983/84:111 s. 31 f.
185 SOI 1982:64 s. 101.
186 Prop 1983/84:111 s. 32. Dep.chefens ställningstagande motiveras också av att det för
den ensdlde polismannen måste vara svårt att avgöra vilket brott som begåtts och av vem
samt svirigheterna att avgöra om ett brott är fullbordat eller ej. Dessa skäl tycks mig inte
särskilttungt vägande, ett omhändertagande p.g.a. ordningsstörning kräver också identi¬
fiering iv den "skyldige" så där finns ingen praktisk skillnad visavi den presumtive brotts¬
lingen. Att polisen ibland kan ha svårt att veta om brott har begåtts är knappast ett
acceptaielt argument. Om inte polisen har kunskap att kunna avgöra detta med tillfredstäl¬
lande sikerhet (en viss osäkerhet kan aldrig frånkommas) torde det innebära ett underkän¬
nande a' polisens möjligheter att fullgöra sina uppgifter.
187 JO 075 s. 92.
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högljutt och okontrollerat springa omkring på gator188 eller att blanda sig
med trafiken, bära ansiktsmask och "jogga"189. JO har för att en ord¬
ningsstörning skall anses vara för handen vidare ställt som krav att denna
verkligen föreligger eller att fara för sådan är konkret. Spekulationer om
framtida händelseförlopp är enligt JO inte tillräckligt skäl för ett polis¬
ingripande med hänsyn till ordningen.190 Även JK har anlagt en liknande,
sträng hållning.191

JO:s syn på vad som omfattas av polislagens "allmän ordning" delas
inte av domstolarna. HD konstaterade i NJA 1993 s. 360 (III), att det för¬
hållandet att en omhändertagen befunnit sig i sin egen bostad och ingen
annan än polispersonal varit närvarande, inte uteslöt att allmän ordning
störts av mannens beteende.192 JO hade för sin del funnit detta vara svår-
tänkbart. I detta fall accepterade HD inte heller JO:s strikta krav på kon¬
kret fara för ordningsstörning. Man framhöll i stället att polisbefälen haft
fog för sin bedömning att den omhändertagne skulle kunna komma att
störa förrättningen.193 HD fastslog vidare att samma resultat visserligen
kunde ha nåtts med en mindre ingripande åtgärd, men ansåg inte att
omhändertagandet varit direkt felaktigt. Man kan se detta som uttryck för
en tillämpning av proportionalitetsprincipen som tar hänsyn till en viss
felmarginal.

Brott mot den allmänna ordningen - BrB 16 kap.
16 kap. BrB behandlar brott mot den allmänna ordningen. Kapitlet
omfattar kriminaliseringar av upplopp, ohörsamhet mot ordningsmakten,
störning av förrättning, uppvigling, hets mot folkgrupp, otillåtet för¬
farande med pornografisk bild m.m. Sammanfattar man dessa straff¬
bestämmelser och de intressen som kriminaliseringen skyddar kan kon¬
stateras att "allmän ordning" i straffrättsligt hänseende är mycket omfat¬
tande. Där ingår liv och egendom, myndigheters arbete, enskildas
integritet och sedlighet.194
188 JO 1991/92 s. 64, JO 1992/93 s. 69.
189 JO 1992/93 s. 62.
19(1 JO 1991/92 s. 64.
191 Se JK 89 A 16 (s. 135 f.).
192 Jfr Sjöholm s. 29.
I9'HD:s uppfattning i denna del står inte i överensstämmelse med vad doktrinen tidigare
menat, se Sjöholm s. 43 ff. och SOU 1993:60 s. 203. Sjöholm s. 47 nämner dock att kravet
på konkret fara kan efterges i fall där det gäller att fastslå om en fara föreligger, t.ex.
genom identitetskontroll av någon som nattetid befinner sig utanför en banklokal. Så var
dock inte fallet i HD-avgörandet ovan.
194

Sjöholm s. 28 framhåller dock att det straffrättsliga ordningsbegreppet är snävare än det
politirättsliga.
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I ett straffrättsligt ordningsbegrepp ingår, enligt förarbetena till den
före brottsbalken gällande strafflagen, varje av rättsordningen skyddat
intresse.195 Samtidigt framhölls att ett störande av ordningen inte förelåg
enbart p.g.a. att en folksamling uppstått, ens om den skulle utgöra hinder
för trafiken.196 Därutöver krävs att folksamlingen uppträder på ett stö¬
rande sätt, såsom genom skrän eller hotfulla gester. Det är således ett
brott mot allmän ordning att begå straffbelagda handlingar. Detta gäller
oaktat om de stör ordning på viss plats eller vid visst tillfälle eller om de,
utan att detta är fallet, innebär ett hot mot den samhälleliga ordning som

rättsordningen är satt att tillförsäkra medborgarna. Det avgörande torde
vara om handlingen riktar sig mot något som enligt vanligt språkbruk är
hänförligt till allmän ordning.

Vidare har HD i NJA 1989 s. 308 framhållit att ordningsstörningar kan
uppkomma redan innan straffbara handlingar begåtts. Störande ljud och
hotfulla gester är exempel på sådant störande, men med ordningsstörning
kan även avses att blockera ett vägbygge under en tid som är för kort för
att aktualisera straffansvar. Det straffrättsliga ordningsbegreppet måste i
ljuset av denna dom konstateras vara tämligen vidsträckt. Polisrättsutred¬
ningen drog av HD:s avgörande slutsatsen att förhindrande av trafiken
numera får betraktas som en ordningsstörning.197 Om likhetstecken sätts
mellan allmän ordning och trafikhänsyn faller en av de centrala distink¬
tionerna i RF 2:14 och OL 2:10. Det verkar osannolikt att HD skulle ha

företagit en så dramatisk omtolkning av begreppet "allmän ordning".
Domen skall kanske hellre ses som uttryck för att allmänna intressen
såsom vägbyggen kan vara en del av den samhälleliga ordning som rätts¬
ordningen skall garantera medborgarna.198

Genomgången visar att det ordningsbegrepp som används i vanlig lag är
utomordentligt vidsträckt. Det innefattar inte bara brottsliga handlingar
eller omedelbara fara för sådana, utan även abstrakta faror för framtida
brott, handlingar som ännu ej hunnit uppnå den "digniteten" att de utgör
brott e t c. "Ordningen" kan t.o.m. innefatta hänsyn till estetiska syn-

195 SOU 1944:69 s. 204. Se även NJA 1989 s. 308.
196 NJA 11 1948 s. 347.
197 SOU 1993:60 s. 190 och 203. Utredningens resonemang är inte helt övertygande, HD
tycks fästa avgörande vikt vid att genomförandet av vägbygget var en del av den allmänna
ordningen och att polisens befallning var till för att skydda denna. Att trafiken var inblan¬
dad framstår mer som en indirekt effekt av att byggmaskinernas framkomlighet hindrades
av demonstranterna.
198 Se Berggren/Munck s. 33 f.
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punkter. Som grund för avgränsningar av den för yttrandefriheten cen¬
trala mötes- och demonstrationsfriheten framstår begreppet som alltför
omfattande.

1 Tyskland har man ansett att hänsyn till ordningen aldrig ensamt kan
motivera begränsningar av mötesfriheten. Skälet till detta är ordnings¬
begreppets oskarpa karaktär och dess beroende av den förhärskande
moralen och de vedertagna konventionerna.194 För att motivera ingrepp
mot sammankomster krävs att också säkerheten hotas på något sätt. Det
tyska ordningsbegreppet tycks förvisso vara snävare avgränsat än det
svenska, medan säkerhetsbegreppet är mer omfattande. Jag menar dock
att liknande argument kan framföras för svenskt vidkommande. Vårt ord¬
ningsbegrepp innehar, som visats ovan, samma koppling till moral och
konventioner. Det framstår då som olämpligt att basera rätten till
inskränkningar i rättigheter, som till sin natur är av störst värde för de
som är i minoritet i samhället, på ett dylikt begrepp.

Vidare kan noteras att det i USA inte accepteras att ingrepp i freedom
of expression sker om det inte föreligger en klar och påtaglig fara, något
som här skulle kallas konkret fara. Skälet till detta är att undvika god¬
tycke och onödiga begränsningar av yttrandefriheten.200 HD och JO
tycks ha olika uppfattning om innehållet i svensk rätt i denna fråga, men
HD får väl i NJA 1993 s. 360 anses ha fastslagit att även abstrakt fara
kan vara ett godtagbart skäl för ingrepp till skydd för allmän ordning.
Detta synes vara olyckligt och frågan är om det smittar av sig också till
tolkningen av RF 2:14. Enligt Europakonventionen tycks staterna ha en
bred tolkningsmarginal när det gäller begränsningsgrunden prevention of
disorder or crime. Även abstrakta faror verkar godtas.201 Praxis kring
Art. 11 är dock något för sparsam för att med säkerhet kunna uttala sig
om rättsläget.

Ändamålsöverväganden talar emot en tolkning av RF 2:14:s ordnings¬
begrepp som i praktiken medger nästan varje typ av hänsynstagande. En
sådan tolkning står inte i överensstämmelse med den centrala roll som

opinionsfriheterna har i förverkligandet av den politiska demokratin.
Samhällsfunktionella argument som sökandet efter politisk sanning och
främjandet av toleransen talar för att tolka en begränsningsgrund som

199 Se avsnitt 3.6.6.
200 Se avsnitt 4.4.
201 Harris/O'Boyle/Warbrick s. 419 f., van Dijk/van Hoof s. 429 f. Notera att kommissionen
i Christians against Racism and Fascism v. U.K., Series 21 DR 138 (s. 150) godtog ett
generellt förbud mot marcher i London under en viss, kortare tid med motiveringen att det
fanns en reell fara (a real danger) för oordning. Enligt min mening ger detta intryck av att
abstrakt fara är tillräckligt, men kommissionens uttalande kan också tolkas som att kon¬
kret fara förelåg.
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"ordningen" restriktivt. Att en omfattande yttrandefrihet i någon mening
stärker demokratin torde vara oomtvistligt, vida och oklara möjligheter
att begränsa densamma verkar i motsatt riktning. Möjligheterna till makt¬
missbruk begränsas också om befogenheterna att iingripa mot demonstra¬
tioner är så precisa som möjligt. Individcentrerade synpunkter som res¬
pekten för enskilda och deras möjligheter att ge utlopp för åsikter och
känslor framhäver också betydelsen av en vidsträckt församlingsfrihet
och precisa begränsningsgrunder.

Alla samhällsfunktionella argument talar dock inte för en restriktiv
tolkning av RF 2:14 "ordning". Pöbelvälde och flagranta brott mot
demokratiskt fattade beslut kan inte tillåtas. En tolkning av "ordningen" i
RF 2:14 kan därför inte tillåtas bli så snäv att gatans parlament tar makten
av det valda parlamentet. Likaledes måste människors integritet beaktas.
De skall inte drabbas av statligt våld i onödan och det som yttras eller
görs kan inte tillåtas gå hur långt som helst p.g.a. de skadliga verkningar
som kan uppstå. Ur effektivitetssynpunkt är ett vidsträckt ordningsbegrepp
som kan anpassas till konkreta situationer att föredra. Då kan lagstiftare
och ordningsmakt reagera på händelseförlopp på ett sätt som man upp¬
fattar som det för stunden mest effektiva. Man behöver t.ex. kanske inte
vänta tills dess ett händelseförlopp blivit riktigt allvarligt, utan kan
ingripa redan på ett tidigt stadium.

Jag menar sammanfattningsvis att tolkningen av "ordning" i RF 2:14
måste vara restriktiv. Systematiska, historiska och intentionella tolk¬
ningsgrepp talar för detta, liksom beaktande av samhällsfunktionella och
individcentrerade ändamålssynpunkter. Rädsla för pöbelvälde och rena
effektivitetssynpunkter talar emot. När det gäller faran för pöbelvälde
utgör en snäv tolkning av "ordning" i RF 2:14 knappast något större hot.
En snäv tolkning av RF 2:14 i detta avseende hindrar inte att händelse¬
förlopp som t.ex. stormande av riksdagen eller brottslighet i form av
våldsbrott kan åtgärdas eller förbjudas. Respekten för demokratiskt fattade
beslut måste vidare paras med respekt för enskildes möjligheter att göra
sig hörd. Den avvägning som krävs kan inte automatiskt utfalla till ord¬
ningsaspekternas fördel, utan kräver hänsynstagande till omständig¬
heterna i det enskilda fallet. Inte heller effektivitetsaspekten talar på ett
avgörande sätt emot en restriktiv tolkning. Behovet av inskränkningar av
mötes- och demonstrationsfriheten har under lång tid kunnat begränsas
till tillståndsprövningar och upplösning av sammankomster i vissa fall av
svårare oordning. Så länge tolkningen av RF 2:14 inkluderar dessa åtgär¬
der synes inte effektivitetsargumentet väga särskilt tungt.

Den avslutande frågan är då vad begreppet "ordning" i RF 2:14 skall
anses innehålla? Jag förespråkar en snäv tolkning av bestämmelsen.
Enligt min mening leder resonemanget ovan till att med "ordning" i
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RF 2:14 avses endast sådant som är brottsliga handlingar eller i en ome¬
delbar framtid kan komma att bli brottslig handling, dvs. konkret fara för
brott. Det kan inte avse mer vardagliga ordningsstörningar av den natur
som omfattas av det politirättsliga ordningsbegreppet, t.ex. skrik, oväsen,
estetiska hänsyn eller liknande. Inte heller är abstrakta farhågor om möj¬
liga händelseförlopp i framtiden godtagbara som begränsningsgrunder
för mötes- och demonstrationsfriheten. Här kan paralleller göras till den i
amerikansk rätt förekommande läran om klar och påtaglig fara (clear
and present danger).202 Enligt denna får begränsningar i yttranden göras
endast om de medför en klar och påtaglig fara för ordningsstörningar,
kriminella handlingar m.m.

De farhågor man baserar ett ingripande i mötes- och demonstrations¬
friheten på måste uppfylla ett högt ställt krav på konkretisering. Det ligger
i mötes- och demonstrationsfrihetens natur att den medför att vardagens
vanliga ordning störs. Tidsförluster, obekvämlighet och andra irritations¬
moment följer i dess spår. Detta är inte tillräckligt starka skäl för att
begränsa mötes- och demonstrationsfriheten. RF 2:14 ordningsbegrepp
bör förstås som syftande till att möjliggöra en tillståndsprövning och
ingrepp mot sammankomster som medför "svårare oordning" och intet
mer. En sådan snäv tolkning av grundlagens ordningsbegrepp kan
komma i konflikt med tillämpningen av olika bestämmelser i politi- och
straffrätt. I vilken utsträckning dylika problem verkligen uppstår behand¬
las nedan.203

9.4.3 Avgränsningen till "vid sammankomsten"
RF 2:14 anger att församlingsfriheten får begränsas om det sker med
hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten. "Vid samman¬
komsten" har i litteratur och tidigare praxis tolkats som att det ordnings¬
störande momentet måste vara något som drabbar de närvarande vid
sammankomsten.204 Det skulle vara dessa personer som utsattes för
något störande för att polisen skulle få ingripa. Ljud (eller oljud) som
t.ex. uppstod vid gatumusik/konserter och störde närboende kunde därför
inte motivera en rätt att ingripa eftersom ordningsstörningen inte skedde
vid sammankomsten utan runt omkring den.205 JO 1983/84 s. 85 kan

2,12 Se avsnitt 4.4.
203 Se kapitel 10 och 11. Se även Wennergren, Demonstrationsfrihet och civil olydnad
s. 125 ff.
204 Nergelius s. 580, Persson/Rosenberg/Åberg s. 148, Petrén/Ragnemalm s. 79, Wenner¬
gren s. 111 och 115.
205 SOU 1985:24 s. 290.

508



exemplifiera denna tidigare tolkning. Ärendet gällide ett ingrepp av poli¬
sen för att stoppa en konsert där ljudvolymen störde de omkringboende.
Enligt JO kunde det starkt i frågasättas, om bulleif eller andra immissio-
ner som inträder till följd av en sammankomst mten inte vid själva sam¬
mankomsten, gav rätt att upplösa densamma. JO:s tolkning grundade sig
på 10 § LAS sammantaget med RF 2:14. Ett polisingripande kan med
detta synsätt inte ske i sådana fall där den oordning som åberopats inte
har uppstått vid sammankomsten utan snarare i dess omgivningar.

Denna tolkningen av grundlagens krav medförde en del praktiska pro¬
blem. Polisen kunde inte ingripa i fall där det uppfattades som uppenbart
att en ordningsstörning förelåg, t.ex. vid konserter där det spelades hög
musik intill sent på kvällen. I en av justitiedepartementet upprättad pro¬
memoria från 1985 aviserades en ny och generösare tolkning av RF
2:14.206 Uttrycket "vid sammankomsten" bör enligt PM:n inte tolkas så
snävt som tidigare gjorts. Man menar att det finns utrymme för vad som
kallas en "allmänspråklig tolkningsmetod". Enligt allmänt språkbruk kan
"vid", enligt PM:n, snarast motsvaras av innebörden "i anslutning till".
Detta är enligt PM:n också den vanliga användningen av prepositionen
"vid" i lagspråk och som exempel ges straffbestämmelsen i BrB 16:11.

Av detta skäl anförs vidare att RF:s "vid sammankomsten" skall tolkas

som att även ordning och säkerhet i den omedelbara närheten av sam¬
mankomsten kan beaktas vid begränsningar av och ingripande mot för¬
samlingsfriheten. Vid den omformulering av RF 2:14 som skedde i slutet
av 1980-talet befäste lagstiftaren sin syn på frågan. I förarbetenas special¬
motivering togs nämligen en kommentar in, som ger till uttryck att denna
nya syn nu skall anses gällande.207 Denna uppfattning omfattas även av
föredraganden i propositionen till ordningslagen.208 Det är således enligt
ordningslagen möjligt att ingripa och upplösa allmänna sammankomster
p.g.a. störningar som sker i omgivningarna av sammankomsten (OL
2:23).

Det finns flera problem med denna omtolkning av RF 2:14. För det
första sker den i förarbetena till ett annat lagstiftningsärende. Den är där¬
med exempel på vad man brukar kalla "lagstiftning genom motiv".
Vidare kommer den endast till uttryck i specialmotiveringen och inte i
den mer resonerande allmänna motiveringen. Dessutom går den stick i
stäv med den vanligen accepterade uppfattningen om frikostig tolkning
av rättighetsreglerna och restriktiv tolkning av begränsningsmöjlig-

206 Dnr 1862-85 från 1985.
207 Prop. 1986/87:151 s. 183.
2(18

Prop. 1992/93:210 s. 81.
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heterna.209 Nu är dessa synpunkter i sig knappast starka nog för att inte
acceptera denna tolkning. De motiverar dock en närmare skärskådning
av tolkningens praktiska effekter.

Mest problematiskt är kanske att tolkningen implicerar att andras stör¬
ningar kan vara skäl till att inskränka mötes- och demonstrationsfriheten
för deltagarna i en sammankomst som är fullständigt fredlig. Det krävs
då inte att den som demonstrerar gör något annat alls, utan enbart att
omgivningen störs till följd av saker som sker i närheten av samman¬
komsten. Frågan är om en arg majoritet skall ges rättssystemets stöd för
att tysta obekväma eller oönskade minoriteter.

1 amerikansk rätt kallas detta heckler's veto och har bestämt avvisats
av Supreme Court.210 En demokrati bygger enligt amerikanskt synsätt på
att motsättningar måste kunna komma i öppen dager samt att minoriteter
därvidlag har en särskilt utsatt ställning. Bara i nödfall kan majoritetens
ilska eller obehag motivera att minoriteter tystas. Även ED har ansett att
motdemonstranter inte kan tillåtas stoppa fredliga sammankomster som

uttrycker kontroversiella åsikter.211 Svensk praxis i tillståndsfrågor m.m.
visar också att rätten att sprida obekväma budskap är vidsträckt.212

"Vid" motsvaras enligt ovan nämnda förarbeten av "i anslutning
till".213 RF 2:14:s "vid sammankomsten" skulle därför också kunna anses

ha denna mening. Nu måste konstateras att "vid" kan ha både rumsbety¬
delse (vid Narva) och tidsbetydelse (vid midnatt). En ordalydelsetolk¬
ning (eller allmänspråklig tolkning) ger inte mycket vägledningen om
hur begreppet skall tolkas. I ovan nämnda PM framhålls att "vid"
används i rumsbetydelse i annan lagtext, t.ex. i BrB 16:11. Där kriminali¬
seras att på eller vid allmän plats förevisa pornografisk bild. I det sam¬
manhanget står det klart att "vid" betyder just det man i förarbetena till
ordningslagen hävdat, nämligen "i anslutning till".

BrB 16:11 tar dock sikte på en fysisk plats och "vid" får därmed natur¬
ligt en rumsbetydelse. Värre är det med pågående skeenden och händelse¬
förlopp. Att t.ex. säga "vid misshandeln slog A upprepade gånger B i
huvudet" eller "vid konserten spelades Still I'm sad flera gånger" innebär
att detta hände under skeendet i fråga. I inget av dessa fall kan man säga
att "vid" skulle betyda "i anslutning till". Detta kan kanske sägas bero

209 Se kapitel 5 om grundlagstolkning ovan.
210Se avsnitt 4.5.
211 Plattform Ärtze fur das Leben v. Austria, Series A No. 139 (1988).
212 Se genomgången i Persson/Rosenberg/Åberg s. 88-92, där regeringen i ett flertal fall
beviljat tillståndsansökningar m.h.t. mötes- och demonstrationsfrihetens starka ställning i
ett demokratiskt samhälle. Se även nedan avsnitt 10.3.
213 Prop. 1992/93:210 s. 78 f.
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just på att det är fråga om händelser och inte om fyysiska plaster. En sam¬
mankomst är ett skeende och därför bör "vid samrrnankomsten" uppfattas
som direkt syftande på skeendet (sammankomsten) och inte på något
som sker i dess omedelbara närhet. Begreppet "vid sammankomsten" i
RF 2:14 bör därför närmast tolkas såsom synonymit med "under samman¬
komsten", dvs. med sikte på ett händelseförlopp och den tid som förflyter
under detta.

Ett ytterligare argument för denna tolkning står ;att finna i RF 2:14. Om
ordningsstörningar i närheten av sammankomster ansetts som godtag¬
bara skäl för begränsningar av mötes- och demomstrationsfriheten borde
man inte ha använt sig av "vid sammankomsten" alls. Då hade det räckt
med att hänvisa till hänsyn till "allmän ordning". 1 RF 2:13 första stycket
är just "allmän ordning" ett begränsningsskäl, utan vidare kvalificering
eller anknytning till viss plats. Hade syftet varit att detta skulle utgöra
skäl för ingrepp också i mötes- och demonstrationsfriheten borde man

rimligen uttryckt det på samma sätt. Även denna systematiska synpunkt
talar emot att bestämmelsen skall tolkas som "i anslutning till".

En annan synpunkt gäller det förhållandet att RF 2:13 är det relevanta
lagrummet vid ingrepp mot yttranden och det sätt som dessa sprids på.214
I RF 2:13 utgör begränsningsgrunderna "hänsyn till allmän ordning"
eller "särskilt viktiga skäl" stöd för att ingripa mot yttranden som stör
genom sin volym eller dylikt. Vidare har konstaterats att ordningsföre¬
skrifter, som avser endast att reglera visst sätt att sprida yttranden, t.ex.
volymen, enligt RF 2:13 tredje stycket inte skall anses som begräns¬
ningar i yttrandefriheten.215 Även enligt min uppfattning, enligt vilken
ordningsföreskrifter i och för sig utgör rättighetsbegränsningar, kan
volym m.m. regleras så länge kraven på proportionalitet m.m. uppfylls.
Problemet med t.ex. konserter som håller för hög volym och stör omgiv¬
ningen utgörs således inte av att RF 2:14 "vid sammankomsten" hindrar
ingrepp mot dessa, utan av att polismyndigheten inte ingriper vid brott
mot ordningsföreskrifter. Sådana ingrepp kan ske utan att de för den skull
skall uppfattas som ingrepp mot själva mötet eller sammankomsten.
Volymkontrollen kan t.ex. "låsas" i visst läge eller särskild personal kan
sköta volymregleringen.216

I RF:s förarbeten konstaterades att begränsningsgrunderna i RF 2:14

214 SOU 1975:75 s. 192.
2,5 Se avsnitt 9.3.
216 Jfr Ward v. Rock against racism, 491 U.S. 781 (1989) där ordningsmakten skötte ljud¬
regleringen vid konserten och Supreme Court godtog förfarandet som en rimlig reglering
av tid, plats och beteende. Vad polisen gjorde fel i JO 1983/84 s. 85 var, enligt min
mening, att de omöjliggjorde konserten. De kunde i stället ha övervakat volymkontrollen.
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konkretiserats och preciserats genom anknytningen till "vid samman¬
komsten".217 Av detta får man intryck av att inte något annat än det som
sker just i och under pågående sammankomst avses. Endast då blir
användandet av uttrycket "konkretisering och precisering" begripligt. I
nästa stund påpekas dock att befarade oroligheter p.g.a. motdemonstra-
tioner skulle kunna vara ett godtagbart skäl att vägra tillstånd.218 Detta
implicerar att "vid sammankomsten" faktiskt även kan avse mera obe¬
stämda skeenden i dess närhet.

Det sätt på vilket mötes- och demonstrationsfrihetens omfattning tidi¬
gare bestämdes kan kanske ge ytterligare ledtrådar om betydelsen av
"vid sammankomsten". I 13 § ordningsstadgan, som föregick den all¬
männa ordningsstadgan av 1956, var upplösning av sammankomst bl.a.
tillåten om det bland de närvarande uppkom oordning av svårare beskaf¬
fenhet.219 Här är anknytningen till de som deltar i sammankomsten klar. I
förarbetena till LAS konstaterades att man i stort ville bibehålla de gäl¬
lande reglerna.220 Denna bestämmelse fick därför sin motsvarighet i LAS
10 §, som stadgade att upplösning fick ske bl.a. vid svårare oordning vid
sammankomsten. Det mesta talar för att man med detta "vid samman¬

komsten" avsåg samma sak som tidigare gällande "bland de närvarande".
Vid RL:s utformning i detta avseende utgick man till viss del från hur
regleringen i LAS såg ut.221 Det är kanske därför inte ett alltför vågat
antagande att bestämningen av vad som avsågs med "vid sammankoms¬
ten" i LAS ansågs vara bestämmande för RL:s begreppsbildning. Då
LAS bestämning av "vid sammankomsten" i detta avseende tycks betyda
"bland de närvarande" så talar en historisk tolkning för att även RL:s
begreppsbildning skall ha denna betydelse.

Vissa samhällsfunktionella ändamålsskäl talar för att "vid samman¬

komsten" innebär ett krav på att störningen måste uppstå i samman¬
komsten. Omtolkningen av RL 2:14 medger att inskränkningar sker
p.g.a. ordningsstörningar som sker i sammankomstens närhet, men som
inte direkt orsakats av denna. Våldsamma eller högljudda åskådare kan
t.ex. utgöra en sådan ordningsstörning. En yttrandefrihet som skall bidra
till att det politiska livet kännetecknas av mångfald, gynnas inte av att
tillåta att arga majoriteter tystar obekväma minoriteter. Detta möjliggörs
dock av den "nya" tolkningen. Samma sak gäller avseende sökandet av

217 SOU 1975:75 s. 205. Man kan konstatera att inget sägs om dessa begrepp i propositio¬
nen, se prop. 1975/76:209 s. 111 och 156.
218 SOU 1975:75 s. 205.
2,9

Prop. 1956:143 s. 219.
220

Prop. 1956:143 s. 222.
221 Se t.ex. prop. 1975/76:209, s. 156.
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politisk "sanning", befrämjande av tolerans och kontroll av maktmiss¬
bruk. Det är knappast till fördel för dessa ändamål att låta ordningsstör¬
ningar utanför en sammankomst vara skäl att ingripa mot själva samman¬
komsten. Vidare kan den enskilde drabbas av andras oförmåga att bete
sig lagenligt. En sådan ordning ger inte uttryck för respekt för enskilda
och deras människovärde. Även individcentrerade synpunkter talar alltså
emot nytolkningen av RF 2:14.

Omtolkningen av RF 2:14 har dock starka sakskäl på sin sida. Den är
för det första inte oförenlig med ordalydelsen. En tolkning av "vid sam¬
mankomsten" kan onekligen avse också "vid" i rumsbetydelse. Den nya
tolkningen tillvaratar dessutom intressen som klart är skyddsvärda.
Grundlagen bör inte skydda den som genom oljud stör människors sömn
eller dylikt. En sådan tolkning medför onekligen ett behov av förändring.
Ordningsintresset talar således för den tolkning som nu får anses gäl¬
lande. Även effektivitetsintresset får anses tala för en utvidgad tolkning
av RF 2:14. Med tolkningen "i anslutning till" så ges polisen stora befo¬
genheter att ingripa på ett sätt som sparar resurser, tid och kraft. De kan
nämligen utgå från att ett ingrepp är rättsenligt om ett möte eller en
demonstration orsakar oroligheter i närheten.

Man kan i detta sammanhang i och för sig peka på att det avgörande
för denna nya lagtolkning varit att skydda omgivningen mot oväsen och
gatumusik vid tider då de flesta vill sova.222 Att möjliggöra ingrepp mot
sammankomster p.g.a. andras störande beteende, som sker i anslutning
till sammankomsten, har inte varit det primära syftet bakom omtolk¬
ningen. Detta borde dock kanske ha kommit tydligare till uttryck än vad
som hittills skett. Att så inte gjorts har också lett till att utformningen av
reglerna kring upplösning av sammankomster kan i frågasättas ur konsti¬
tutionell synvinkel.223

Jag menar sammanfattningsvis att en tolkning som sammansmälter de
politirättsliga behoven med de skyddsvärda synpunkter som angetts ovan
är möjlig. "Vid sammankomsten" behöver inte tolkas som ett krav på att
ordningsstörningen endast måste drabba de närvarande och inte heller
som att störningar som uppstår i närheten av en sammankomst rättfär¬
digar ingrepp av ordningsmakten. En sådan tolkning är möjlig om man
lägger avgörande vikt vid att störningar som rättfärdigar ingrepp måste
komma från sammankomsten. Störningen måste uppstå i sammankoms¬
ten. I fall med ljudstörningar kommer dessa från sammankomsten och
inte från någon vid sidan av denna. Rör det sig om våldsamma åskådare
kommer störningen från dessa och inte från sammankomsten. De utgör

222 Prop. 1992/93:210 s. 79.
223 Se nedan avsnitt 10.4.6.
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därför inte en störning "vid sammankomsten". Möjligheten att ingripa i
situationer där liv eller hälsa hotas av störningar utanför sammankomsten
kvarstår naturligtvis. Det centrala är dock att lagstiftningen inte ger sig¬
nalen att det är godtagbart annat än i rena nödsituationer. På detta sätt
undviks problemet med att omgivningens beteende kan avgöra möjlig¬
heterna att genomföra möten och demonstrationer, det s.k. hecklers
veto.224 En tolkning av RF 2:14:s "vid sammankomsten" som anger att
ordningsstörningar i närheten av en sammankomst är skäl nog för
ingrepp ger därvidlag fel signaler.225

9.4.4 Begränsningar för att motverka farsot
I RF 2:14 ges också möjlighet att ingripa mot möten och demonstrationer
för att motverka farsot. Begränsningsgrundens syfte är att kunna skydda
människor från mycket smittsamma sjukdomar. Ett betydande mått av
osäkerhet kan dock sägas råda gällande exakt vilka sjukdomar som är
grundlagsenliga skäl för inskränkningar i mötes- och demonstrationsfri¬
heten.226 En ordalydelsetolkning leder inte längre än till konstaterandet
att med "farsot" avses vanligen "epidemi" eller "smittsam sjukdom".
Begreppet "farsot" avser enligt RF:s förarbeten såväl smittsam sjukdom
som epidemi av allvarlig karaktär och anknyter därmed till såväl OL 2:15
som smittskyddslagen (1988:1472).227 Ett naturligt steg i tolkningen blir
därför att beakta dessa systematiska synpunkter. Ordningslagen har i sin
tur i allt väsentligt lånat sin begreppsbildning från smittskyddslagen.228
Därför är denna reglering av störst intesse för tolkningen av RF 2:14:s
"farsot".

Smittskyddslagen behandlar s.k. smittsamma sjukdomar. Dessa delas
in i samhällsfarliga sjukdomar och övriga smittsamma sjukdomar (3 §).
De samhällsfarliga sjukdomarna och vissa av de övriga smittsamma

224 Se avsnitt 4.5.2 och 4.5.3.
225 Se Persson/Rosenberg/Åberg s. 146 f. angående upplösningsregeln 2:23 första stycket
där det framgår att en fredlig sammankomst kan upplösas om det runt densamma uppstår
upploppsliknande oroligheter. Att så skall kunna ske är inte kontroversiellt i sig, snarare
vänder jag mig emot att detta genom lagtextens utformning upphöjts till det normala för¬
farandet i dylika situationer. Se även avsnitt 10.4.6.
226 Utländsk rätt har här inte mycket att bidra med, eftersom det saknas liknande rekvisit i
GG och First Amendment. 1 tysk rätt har intresset av att skydda medborgarnas liv och
hälsa grundlagsstatus och kan därför väga över intresset av att utöva de andra rättigheter
som GG medger, se avsnitt 3.6.3. I USA krävs i allmänhet viktiga skäl för att få begränsa
tid, plats och beteende, vilket nog alltid kan anses uppfyllt om det gäller att liv och hälsa,
se avsnitt 4.7.
227 SOU 1975:75, s. 205, Prop. 1975/76:209, s. 111.
228 Se Persson/Rosenberg/Åberg s. 128 ff.
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sjukdomarna är i sin tur anmälningspliktiga sjukdoimar, vilka är samlade
i en bilaga till lagen. I bilagan uppräknas bl.a. difteri, polio, kolera, pest
oeh malaria. Dessutom finns vissa veneriska sjukdiomar upptagna bland
de samhällsfarliga och anmälningspliktiga sjukdomarna. Till dessa hör
syfilis och HIV. I kommentaren till ordningslagen sägs att veneriska
sjukdomar måste anses falla utanför begreppet "(epidemi" i OL 2:15.
Detta hör samman med att dessa sjukdomar inte räknades till de "allmän¬
farliga sjukdomarna" enligt 4§ 1968 års smittskyddslag (1968:231).229
Samtidigt uttalas att epizootiska sjukdomar (djursjukdomar som bl.a. kan
spridas till människor) omfattas av begreppet "farsot", men faller utanför
begreppet "epidemi". Systematiska hänsyn tycks således tala för att
undanta veneriska sjukdomar från sådana som utgör skäl att begränsa
mötes- och demonstrationsfriheten för att motverka "farsot". Epizootiska
sjukdomar är däremot att ur denna synpunkt anse som fallande inom
RF:s "farsot".

När det gäller ändamålsskäl så kan dessa anses stödja den tolkning
som redan antytts av de systematiska synpunkterna. Mötes- och demon¬
strationsfriheten måste för att kunna fylla sina samhälleliga och individu¬
ella funktioner ha ett relativt omfattande utrymme. En tolkning av "far¬
sot" som innefattar sjukdomar som inte smittar annat än genom intimare
beröringar eller kontakt med blod etc. ligger inte i linje med dessa syn¬
punkter. Precis som de systematiska synpunkterna talar alltså ändamåls¬
skälen för att begränsa antalet sjukdomar som kan gå under begreppet
"farsot" till de som verkligen utgör en fara vid folksamlingar och möten,
dvs. de som smittar mycket lätt.

De skäl som talar för inkluderandet av även de veneriska sjukdomarna
under begreppet "farsot" är främst knutna till enskildas säkerhet. Dessa
sjukdomar är utomordentligt farliga för den enskilde (främst HIV) och
även mycket små risker att bli smittad måste tas på allvar. A andra sidan
är risken att bli smittad av HIV knappast större under ett möte eller en
demonstration än den är i ett köpcentrum. Människor som trängs och
knuffas torde förekomma i ungefär samma utsträckning i båda dessa
sammanhang. Begränsningsgrunden "farsot" handlar om sjukdomar som
smittar mycket lätt och som är särskilt farliga när många människor är
samlade på en (relativt begränsad) plats. Det är således förekomsten av
en större mängd människor som utgör själva faran och inte egentligen

229
Prop. 1968:36 s. 62 ff. och 69 ff., jfr också lagrådets kommentar s. 96 f. Se även Pers¬

son/Rosenberg/Åberg s. 129. Här kan även hänvisas till att det i 1968 års smittskyddskun¬
görelses 4 § fanns bestämmelse om att länsstyrelsen kunde förordna om förbud mot
allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar om det var påkallat p.g.a. före¬
komsten av "allmänfarliga sjukdomar".
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vad dessa gör. Även detta talar för att undanta de veneriska sjukdomarna
från begreppet "farsot" i RF 2:14.

Sammanfattningsvis kan konstateras att tämligen stor enighet tycks
råda om att "farsot" som begrepp omfattar de sjukdomar som smitt¬
skyddslagen klassat som samhällsfarliga eller anmälningspliktiga, med
undantag för de veneriska sjukdomarna.23(1 Detta är naturligtvis möjligt
att tolkningsvis modifiera för det fallet att nya farliga sjukdomar dyker
upp och dessa inte hinner tas in i smittskyddslagen innan det uppstår ett
behov av att begränsa mötes- och demonstrationsfriheten. Särskilt sanno¬
likt torde detta inte vara, men helt uteslutet är det inte.231 Dessutom kan
vid en akut, katastrofliknande situation även begränsningsgrunden "ord¬
ning och säkerhet" komma till användning, varför "farsots"-begreppet
inte är ensamt bestämmande för möjligheterna att vidta de åtgärder som
är nödvändiga.232

9.5 Sammanfattning
1 detta kapitel har de särskilda begränsningsgrunderna för yttrande-,
mötes- och demonstrationsfriheten i RF 2:13-14 granskats. Till en början
har konstaterats att dessa begränsningsgrunder i praktiken hör nära
samman. Detta beror på att yttranden som kommer till uttryck vid möten
och demonstrationer är att bedöma enligt RF 2:13. Det är endast de situa¬
tionstypiska aspekterna av möten och demonstrationer som regleras i

230 Detta innebär att den s.k. bastuklubbslagen (lag 1987:377, prop. 1986/87:149) kan i fråga¬
sättas ur konstitutionell synvinkel. De i lagstiftningsärendet aktuella sjukdomarna var
veneriska och således, enligt resonemanget ovan, egentligen inte att betrakta som "farsot"
i RF:s mening. I lagrådets yttrande (s. 18 f.) uppmärksammades lagens anknytning till
mötesfriheten. Lagrådet fann lagen stå i överensstämmelse med RF 2:12. Främst prövades
om lagrådsremissens utformning var tillräckligt klar för att klara det krav på precis
avgränsning som RF 2:12 uppställer (se avsnitt 8.2.3). RF 2:14 nämns inte i lagrådets ytt¬
rande, något som framstår som anmärkningsvärt mot bakgrund av att man faktiskt prövat
RF 2:12. Föredraganden verkar i propositionen närmast anta att dessa veneriska sjuk¬
domar är att hänföra till sådan farsot som RF 2:14 talar om, ett antagande som i vart fall
inte är självklart riktigt. Föredraganden uttalar t.o.m. att det inte kan råda något tvivel om
att HIV är en allvarlig epidemisk sjukdom (a.prop. s. 11) Detta torde sakligt sett vara tvek¬
samt. Man kanske bäst kan förstå bastuklubbslagen som en extensiv tolkning av RF 2:14
"farsot", dvs. en generös tolkning av en begränsningsgrund eller (kanske bättre) som en
tillämpning av begränsningsgrunden "ordning och säkerhet vid sammankomsten", som
innefattar hänsyn till faror för liv och hälsa.
231 "Upptäckten" av det s.k. ebola-viruset visar att nya smittsamma sjukdomar kan uppstå.
232 Till detta kommer s.k. konstitutionell nödrätt, dvs. rätten att vidta åtgärder för att rädda
liv utan att dessa åtgärder helt och fullt överensstämmer med gällande rätt, se Jermsten,
Konstitutionell nödrätt.
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RF 2:14. Jag har framfört att denna uppdelning inte är särskilt lyckad.
Det är, för det första, ibland svårt att avgöra om ett beteende skall ses
som fysisk handling eller som yttrande. Om t.ex. en person lägger sig
ned för att stoppa en schaktmaskin, är detta ett yttrande eller en demon¬
stration? Kan man ingripa mot yttrandet, utan att samtidigt ingripa mot
demonstrationen? Denna svårighet accentueras eftersom demonstratio¬
ner begreppsmässigt innefattar en åsiktsyttring och därför rent logiskt
inte kan delas upp.

Här har föreslagits olika alternativa lösningar på denna problematik.
Ett alternativ vore att se RF 2:14 som lex specialis i förhållande till RF
2:13. Yttranden vid sammankomster skulle då endast få begränsas enligt
den förra. En sådan tolkning av förhållandet mellan RF 2:13 och 2:14
vore kanske att föredra, men medför ett behov av att utöka begränsnings¬
grunderna i RF 2:14. En annan lösning vore att ändra grundlagen och ta
bort hänvisningen till demonstrationsfriheten i RF 2:14. Då skulle den
del av demonstrationen som utgör ett yttrande falla under RF 2:13 och
den del som utgör ett möte under RF 2:14. Detta skulle dock medföra ett
försämrat skydd för enmansdemonstrationer och måste kanske därför
avvisas.

De särskilda skäl för begränsningar av yttrandefriheten som uppställs i
RF 2:13 har därefter granskats närmare. Flera av dessa har befunnits vara
oroväckande vaga och innehållslösa, t.ex. "rikets säkerhet", "förebyg¬
gande eller beivrande av brott" och "näringsverksamhet". Jag har menat
att klargöranden därvidlag borde till i grundlagstexten. Begränsnings¬
grunderna "enskilds anseende" och "privatlivets helgd" har befunnits
vara tillräckligt väl utformade eller klarlagda genom praxis. Särskild
uppmärksamhet har riktats mot behandlingen av kommersiella yttranden.
Därvidlag har konstaterats att denna begränsningsgrund enligt ordalydel¬
sen blivit mycket mer omfattande än vad som avsågs under lagstiftnings¬
arbetet samt att den också kan i frågasättas utifrån mer principiella ytt¬
randefrihetsaspekter. De kommersiella yttrandenas konstitutionella ställ¬
ning borde klargöras.

Vidare har konstaterats att RF 2:13 första stycket inte bör tolkas så fritt
som förarbetena antyder. De uppräknade skälen omnämns i motiven som
en exemplifiering av de "särskilt viktiga skäl" som krävs för att begränsa
yttrandefriheten. Jag menar att uppräkningen i RF 2:13, tillsammans med
det materiella skyddreglerna i RF 2; 12, måste ses som i stort sett bindande
för de typer av skäl som är godtagbara vid yttrandefrihetsinskränkningar.
Alltför atypiska "särskilt viktiga skäl" uppfyller därför inte bestämmel¬
sens krav. Det skydd för opinionsfriheternas "kärna" som RF 2:13 andra
stycket ger har befunnits likna den priviligerade ställning som tidigare
tolkats in i proportionalitetsprincipen i RF 2:12. Skyddet för opinions-
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friheternas "kärnområde" markerar en än strängare bedömning av pro-
portionaliteten vid begränsnngar av just yttrande- och informationsfri¬
heterna.

Motivens synsätt att vissa föreskrifter av mindre ingripande natur eller
av ren ordningskaraktär inte utgör begränsningar i yttrandefriheten har
kritiserats. Jag menar att detta synsätt bortser från föreskrifternas faktiska
konsekvenser för medborgarnas möjligheter att nyttja sina rättigheter. Ett
synsätt där ordningsföreskrifter ses som undantagna från kravet på lag¬
form men i övrigt bundna av de materiella begränsningsgrunderna har
därför föreslagits. Ett krav på att ordningsföreskrifterna måste tillgodose
något väsentligt intresse eller ha ett rimligt syfte har uppställts och jag
har vidare menat att man måste beakta vilka alterantiva kommunika¬

tionsmöjligheter som lämnas vid sidan av de som regleras i ordningsföre¬
skrifter. Jag har också framfört att kravet på innehållslig neutralitet skall
uppfattas relativt strängt. Det finns enligt min mening starka skäl för att,
i fall då man vill särbehandla ett yttrande p.g.a. dess innehåll, inte lämna
detta till lokala normgivare eller myndigheter.

De särskilda begränsningsskälen i RF 2:14 har slutligen behandlats.
Där har konstaterats att "ordning och säkerhet" är utomordentligt vaga
begrepp som av rättssäkerhetsskäl och ändamålsskäl bör tolkas restrik¬
tivt. Med "ordning" har därför föreslagits att avse inte ett så vidsträckt
begrepp som inom politirätten utan ett mindre omfattande begrepp, avse¬
ende egentligen endast de situationer som ordningslagen reglerar, dvs.
möjligheten att tillståndsbelägga utövandet av mötes- och demonstra¬
tionsfriheten samt befogenheten att avbryta möten och demonstrationer
vid "svårare oordning". Denna samordning mellan begreppsbildningen
ger såväl ökat rättighetsskydd som större stringens. Vidare har jag funnit
att RF 2:14:s hänvisning till "vid sammankomsten" kan förstås så att
störningar som uppstår i eller som en direkt följd av det som sker vid en
sammankomst rättfärdigar ett ingrepp mot densamma. Däremot har ett
synsätt där störningar som uppstår i närheten av en sammankomst för¬
kastats. Denna tolkning kommer enligt min mening till rätta med proble¬
met med störande musik m.m., utan att för den skull möjliggöra stoppan¬
det av sammankomster enbart av det skälet att omgivningen ogillar
mötesdeltagarna eller deras budskap. Begreppet "farsot" har till sist
behandlats och befunnits avgränsat till de smittsammma och samhälls-
farliga sjukdomar som smittskyddslagen anger.
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9.6 Avslutande synpunkter på RF:s skydd av
opinionsfriheterna

De tre föregående kapitlen har sökt utmejsla en syn på RF:s opinions¬
friheter och de begränsningsregler som rör dessa som bättre överensstäm¬
mer med ett ideal om ett samhälle där den fria åsiktsbildningen verkligen
bildar en grundval. Det kan konstateras att utformningen av rättighets¬
skyddet trefaldigt garanterar att detta inte lägger hinder i vägen för lag¬
stiftningen. För det första har man genom att tolka de olika rättigheterna
snävt minimerat deras skyddsområde. För det andra har den snäva synen

på vad som utgör en rättighetsbegränsning ytterligare försvagat rättig¬
hetsskyddet. För det tredje har de vidsträckta och vaga begräsningsgrun-
derna till effekt att rättighetsskyddet minskar. Man kan fråga sig om detta
är en rimlig utformning av ett rättighetsskydd. Frågan är inte om dessa
tre synsätt i sig är rimliga utan snarare om de tillsammans och samver¬
kande inte ger alltför snävt utrymme för fri- och rättigheterna. En modell
med generöst utformade definitioner av friheterna och lika vidsträckta
begränsningsgrunder som i RF kunde vara en attraktiv och effektiv
utformning av ett rättighetsskydd. Likaså en modell med snävt avgrän¬
sade rättigheter kombinerat med endast ett fåtal specificerade fall av rätt¬
färdigade begränsningar. Min tveksamhet inför lösningen i motiven till
RF är att man kombinerat tre olika sätt att minimera rättighetsskyddet.

Ovan har mer eller mindre långtgående förslag till omtolkningar av
RF:s regler lagts fram. Syftet har varit att mildra den tredubbelt försvå¬
rande utformningen av rättighetsskyddet. Sådana förslag kan (och kanske
bör) tas med en nypa salt. De utgör inte någon slutgiltig lösning och
kanske inte heller den bästa för stunden. Jag menar dock att stora delar
av de betydelser som lagts i RF:s bestämmelser kommer ur ett föråldrat
synsätt på rättighetsskydd och en trohet mot förarbetsuttalanden som
också framstår som tidsbunden. Det är dags att på allvar fundera över gil¬
tigheten av dessa tidigare ställningstaganden.

Om den optimala formen för konstitutionell förändring är juridisk
tolkning eller ett mer detaljerat lagstiftningsarbete kan diskuteras. För det
senare talar naturligtvis demokratiska legitimitetssynpunkter. Det vore
främmande för en demokrati som den svenska att låta jurister förändra
konstitutionen i väsentliga avseenden utan att de politiskt ansvariga kom¬
mer till tals. Grundlagar tappar dock, liksom alla juridiska dokument,
snabbt sin fräschör. Tolkning av grundlagslagtexten är oundgänglig, oav¬
sett om man har vaga eller detaljerade bestämmelser. Det väsentliga, som
jag ser saken, är att grundlagarna går att ändra genom politiska beslut
och att juristerna noga aktar sin egen trovärdighet vid tolkningen av
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grundlag.2,1 Slutsatsen av detta är att det inte finns skäl att förkasta de
tolkningsförslag som givits ovan redan på den grunden att de tar makt
från de folkvalda. Därtill är förslagen inte tillräckligt omstörtande och
makten ligger fortfarande kvar där den alltid legat, i händerna på folkets
valda representanter.

233 För liknande tankar angående lagprövningens legitimitet, se Smith, Modeller för norm¬
kontroll, i Författningsdomstol och normprövning s. 59.
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10 Ordningslagen - en konkretisering
av mötes- och demonstrations¬
friheten

10.1 Inledning
Mötes- och demonstrationsfriheten regleras kortfattat i RF. Först genom
att studera de författningar som konkret reglerar möten och demonstra¬
tioner kan man bilda sig en uppfattning om hur långt grundlagens skydd
egentligen sträcker sig.1 Dessa regler står främst att finna i förvaltnings-
och straffrättsliga författningar. I detta kapitel skall de förvaltningsrätts¬
liga regler som aktualiseras vid utövandet av mötes- och demonstrations¬
friheten behandlas, varefter de straffrättsliga reglerna tas upp i nästkom¬
mande kapitel.

Störst praktisk betydelse för utövandet av mötes- och demonstrations¬
friheten torde ordningslagen (1993:1617) (OL) ha. Dess bestämmelser
utgör tydliga konkretiseringar av inskränkningsmöjligheterna i RF 2:12-
14. I OL stadgas t.ex. att tillstånd krävs för att få hålla vissa samman¬
komster. Där anges vidare polisens befogenheter att ställa villkor på sam¬
mankomster samt de möjligheter som finns att inställa, upplösa och för¬
bjuda sådana. Även polislagen (1984:387) har betydelse för den reella
omfattningen av skyddet för församlingsfriheten. I lagen anges bl.a. de
regler som behandlar polismans befogenhet att använda våld och tvång
för att upprätthålla den allmänna ordningen. Detta har betydelse för
denna studie, eftersom polisen ibland omhändertar mötesdeltagare och
demonstranter som stör den allmänna ordningen.

Regleringen i OL och polislagen behandlas inte som ett självständigt
analysobjekt. Kapitlet innefattar bl.a. därför ingen studie av förvaltnings¬
praxis. Syftet är i stället enbart att undersöka hur bestämmelserna i dessa
lagar överensstämmer med den tolkning av grundlagens krav som fram-

1
Vogel har i Omhändertagande enligt 13 § Polislagen, FT 1991 s. 71 ff., gjort en genom¬

gång med samma utgångspunkter.
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förts ovan.2 Analysen baseras därför på lagtext, praxis och doktrin och
tar inte hänsyn till annat material.2 Det är relationen mellan grundlagens
krav och de förvaltningsrättsliga reglerna som behandlas och analysen är
beroende av detta begränsade syfte.

Kapitlet är disponerat så att OL:s regler presenteras i den ordning som
en presumtiv utövare av mötes- och demonstrationsfriheten kommer i
kontakt med dem. De regler som gäller innan sammankomsten kommit
till stånd, t.ex. reglerna om tillstånd, behandlas först. Därefter studeras de
regler som gäller för själva mötessituationen. Slutligen berörs reglerna
som styr hur en sammankomst kan komma att avslutas.

10.2 Begreppsliga skillnader mellan RF och
ordningslagen

10.2.1 Inledning
Det finns flera begrepp som förekommer i OL som inte direkt överens¬
stämmer med grundlagens begreppsbildning. För att jämföra med RF:s
reglering är det därför nödvändigt att reda ut vilka följder denna diskre¬
pens har. OL reglerar t.ex. "allmänna sammankomster" och "offentliga
tillställningar". Grundlagsskyddet omfattar däremot flera typer av sam¬
mankomster och är inte begränsat till att endast avse de allmänna sam¬
mankomsterna.4 Har denna skillnad någon betydelse? I OL används
vidare begreppet "offentlig plats", medan grundlagen ger rätt att demon¬
strera på "allmän plats". Har detta någon praktisk betydelse?

10.2.2 Sammankomster och tillställningar
Reglerna i OL är direkt hämtade från föregångaren, lagen (1956:618) om
allmänna sammankomster (LAS); LAS gällde enligt 1 § alla sorters sam-

2 Se kapitel 7-9.
3 En studie av diciplinåtgärder m.m. mot polismän för felaktigheter i samband med demon¬
strationer skulle kanske kunna ge ytterligare information om regleringens praktiska funk¬
tion. I SOU 1996:173 redovisas i kapitel 5 en studie av olika dicipliningrepp m.m. mot
bl.a. poliser (s. 78 ff., 98 ff.)) under perioden 1987-1995. Där framgår att antalet fall där
polismän blivit föremål för åtal, avskedande, löneavdrag eller dylikt p.g.a. åtgärder i sam¬
band med sammankomster inte är särskilt stort och knappast kan utgöra underlag för några
slutsatser om tillämpningen i stort. En än större fältstudie har legat utför ramarna för detta
arbete.
4 Se avsnitt 7.4.2 och 7.4.3.
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mankomster, politiska, undervisande, konstnärliga etc. Gemensamt för
dem var att allmänheten ägde tillträde samt att de enbart till ringa del
innehöll kommersiella inslag eller ren förströelse. En demonstration eller
ett möte var enligt normalt språkbruk att betrakta som en sammankomst
enligt LAS 1 §.5 I OL är "allmän sammankomst" definierat i OL 2:1. I
begreppet ingår sammankomster som utgör demonstrationer eller annars
är utslag av opinionsyttringar, föreläsningar etc. för undervisning, religiösa
sammankomster, teater-, konsert- och biografföreställningar samt andra
sammankomster där mötesfriheten utövas. Enligt OL 2:2 skall dessutom
cirkusföreställningar jämställas med allmänna sammankomster.6 Från
allmänna sammankomster skiljs så kallade "offentliga tillställningar",
vilka enligt OL 2:3 är av en annan natur. Där ingår marknader, tivoli,
idrottsevenemang etc. Det utmärkande med dessa är inslaget av kommer¬
siella intressen och/eller frånvaron av opinionsbildande syften.

RF gör, enligt min mening, inte någon större skillnad på samman¬
komster p.g.a. deras innehåll.7 Vid en första anblick synes visserligen
mötesfriheten i RF 2:1 omfatta endast sammankomster för upplysning,
meningsyttring osv. Detta är dock en alltför förenklad bild. Eftersom
mötesfriheten är att anse som en del av yttrandefrihetens skydd för
uttryck för tankar, åsikter och känslor omfattas fler teman.s Tolkningar
som vill utesluta möten av viss karaktär från mötesfrihetens skydd har
inte beaktat denna koppling till yttrandefriheten i tillräcklig utsträckning.

Ett kommersiellt intresse kan därför inte omedelbart diskvalificera ett

möte från att betraktas som allmän sammankomst. RF måste nämligen
anses skydda även yttranden (och därför möten) med kommersiella
syften.9 Det faktum att ett möte har nöjeskaraktär kan inte heller automa¬
tiskt medföra att detta förlorar sitt grundlagsskydd. Många yttranden kan
vara både roande och uttrycka åsikter eller känslor. Detta gäller t.o.m.
dansmusik. Grundlagsskyddets ändamål omfattar inte bara samhälls-
nyttiga aspekter, utan även de som tar sikte på yttrandefrihetens individ-

5 Se t.ex. SOU 1985:24 s. 279 f.

6Prop. 1992/93:210 s. 68 f. Då konserter, teater- och biografföreställningar ansetts som all¬
männa sammankomster befanns även cirkusföreställningar uppvisa sådana likheter med
dessa att de borde jämställas. Detta innebar inte att cirkusföreställningar i sig skulle falla
in under RF:s skydd, bara att de skulle jämställas med sådana sammankomster som gjorde
det. Se även Persson/Rosenberg/Åberg s. 69 f.
7 Se avsnitt 7.4.4.
8 Se även Strömberg, Speciell förvaltningsrätt 31 som framhåller att möten och demonstra¬
tioner kan betraktas som särskilda former för utövning av yttrandefriheten och informa¬
tionsfriheten.
9 Se avsnitt 7.3.3 och 9.2.5.
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centrerade funktioner.10 Detta talar för att även möten som inte är direkt
värdefulla för demokratin eller för samhället som helhet också omfattas
av rättighetsskyddet.11

I tysk rätt har vi sett att man haft liknande problem som i vårt land med
att skilja de riktigt skyddsvärda sammankomsterna från de mer spekula¬
tiva. Ren underhållning har där inte ansetts falla inom mötesfrihetens
skydd. Undantag görs dock för underhållning med politiskt eller liknande
syfte. Vad som skall anses utgöra sådant syfte är inte klarlagt och diskus¬
sion pågår om det lämpliga i den förhärskande uppfattningen.12 I USA
undantas inte möten av kommersiell eller annan natur från rättighets¬
skyddet. Saken är snarare den att staten inte behöver leva upp till riktigt
lika höga krav vad gäller skälen för ingrepp när dessa sker i kommer¬
siella sammanhang.13 Detta har bl.a. lett till att fackföreningsmöten, som
primärt syftar till att främja deltagarnas ekonomiska intressen, inte
ansetts lika skyddsvärda som "rent" politiska möten. Inom ramen för
skyddet av yttrandefrihet och mötesfrihet i Europakonventionen görs inte
skillnad mellan kommersiella yttranden och andra yttranden per se}*
Däremot är det fullt möjligt att skydda kommersiella yttranden sämre än
andra yttranden, varför den svenska regleringen av möten med kommer¬
siella syften som offentliga tillställningar troligen inte hindras av kon¬
ventionen.

Erfarenheterna från dessa rättssystem visar dock att det är svårt att dra
en konsekvent och hållbar gräns mellan kommersiella tillställningar och
andra sammankomster. Vidare framgår att en sådan gräns kanske inte all¬
tid heller är helt lämplig. I OL visar särregleringen av cirkusföreställ¬
ningar tydligt på samma problematik. De likheter som finns mellan olika
typer av sammankomster (t.ex. teater och cirkus) rättfärdigar inte sakligt
en åtskillnad mellan dem. Därför har också ett likartat skydd för dessa
införts i OL 2:2. Mot bakgrund av att grundlagstexten inte ger stöd för en
sådan kategorisk åtskillnad samt att distinktionen vållar praktiska problem
borde den ha omprövats i samband med OL:s tillkomst.13 Så skedde inte,
varför man får säga att grundlagens skydd av sammankomster av olika
karaktär inte kommer till uttryck i OL:s reglering, där de offentliga till¬
ställningarna ges en sämre ställning än de allmänna sammankomsterna.

10 Se avsnitt 6.4.
" Denna individsida i mötes- och demonstrationsfriheten är lite uppmärksammad i svensk
rätt. Petrén nämner den dock kort redan i Demonstrationsrätten, SvJT 1969 s. 10.
12 Se avsnitt 3.7.7.
13 Se avsnitt 4.3.4.
14 Se avsnitt 7.3.3.
15 Att omtolkningar av grundlagsbestämmelser kan ske inom ramen för förarbeten visas
tydligt av behandlingen av RF 2:14, se avsnitt 9.4.3.
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10.2.3 Allmänna och enskilda sammankomster

RF 2:1 skyddar i praktiken nästan alla sammankomster. OL gäller däre¬
mot, om man läser OL:s reglering e contrario, bara för allmänna sam¬
mankomster. För att en sammankomst skall vara allmän krävs enligt OL
2:1 andra stycket att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten
äger tillträde eller att den, med hänsyn till vilka villkor som uppställs för
tillträde, är jämförbar med sådan sammankomst. Som motsats till all¬
männa sammankomster står de enskilda sammankomsterna, till vilka
endast en viss skara har tillträde, t.ex. medlemmar, inbjudna osv. Styrelse¬
möten och fackklubbmöten är exempel på enskilda sammankomster. Det
finns ett problem med detta. Sammankomster som är enskilda (dvs. inte
allmänna) har inte den privilegierade ställning som OL ger de allmänna
sammankomsterna.16 Det gäller framför allt det nedan behandlade kravet
på "svårare oordning" för att upplösa sammankomsten.17 Frågan är vilka
villkor som gäller för ingrepp mot enskilda sammankomster. Skall OL:s
hänvisning till allmänna sammankomster medföra att man e contrario
kan ingripa mot enskilda sammankomster på andra och mindre krävande
grunder? Eller skall man analogisera till vad som gäller för allmänna
sammankomster också vid ingrepp mot enskilda?

Problemet har tidigare uppmärksammats av Sjöholm. Han skriver att
det finns sammankomster som omfattas av grundlagsskyddet men inte av
LAS, exempelvis för att de inte är tillräckligt stora för att kunna kallas
"allmänna sammankomster".18 Sjöholms slutsats är att angående dessa
sammankomster gällde inte LAS:s regler om tillstånd, inställande eller
upplösning.19 Frågan om vilka åtgärder som polisen faktiskt får vidta vid
enskilda sammankomster vill Sjöholm lösa genom att tillämpa allmänna
politirättsliga principer. Förhandsgranskning av plakat m.m. skall därför
kunna ske om misstanke finns att de innehåller något brottsligt.20 Åtgär¬
der som att upplösa sammankomsten menar Sjöholm kan ske om ingrep¬
pet i övrigt är förenligt med behovs- och proportionalitetsprinciperna.21
16 De omfattas visserligen inte heller av OL:s betungande föreskrifter om tillståndskrav m.m.
17 Se avsnitt 10.6.5.

ISSjöholm, När och hur får polisen ingripa s. 336. Sjöholm nämner två exempel på när
sammankomster inte skulle falla in under vad som är allmän sammankomst (enligt LAS
visserligen, men bedömningen torde vara densamma enligt OL). Det första är samman¬
komster som inte anmälts och där visserligen plakat m.m. ger uttryck för åsikter, men där
inga tal eller anföranden hålls. Det andra är när deltagarantalet är så litet, t.ex. 5-10 perso¬
ner, att sammankomsten inte kan anses som allmän.
14 Se även Persson, Allmänna ordningsstadgan m.m. s. 94 för samma synpunkt från tiden
innan 1974 års regeringsforms ikraftträdande. Persson skriver att de enskilda samman¬
komsterna får erforderligt rättsskydd genom straff- och straffprocesslagstiftningen.
20 Sjöholm s. 337.
21 Sjöholm s. 337 f.

525



Även i kommentaren till OL framförs att sammankomster som är för
små för att kallas "allmänna" skall bedömas enligt vanliga politirättsliga
regler.22 JO 1975 s. 92 illustrerar denna ståndpunkt väl. I det ärendet
omhändertog polisen fem ungdomar som tänkte demonstrera, eftersom
man befarade ordningsstörningar. JO fann att eftersom det var så få delta¬
gare i demonstrationen var den inte "allmän" i LAS mening. Vidare avvi¬
sade JO en analog tillämpning av LAS regler, varför LAS:s stränga reg¬
ler om upplösning m.m. inte kunde tillämpas. Polisen kunde motivera sin
åtgärd med stöd av 3 § lagen om tillfälliga omhändertaganden (LTO).23
Sundberg-Weitman har påpekat att förarbetena till RF tycks utgå från att
reglerna om allmänna sammankomster kan tillämpas analogt på demon¬
strationer.24 Synpunkten tycks dock inte ha uppmärksammats i OL eller
dess förarbeten.25

1 tysk rätt har problemet med sammankomster som faller utanför den
förvaltningsrättsliga regleringen också uppmärksammats. Man har där
förespråkat antingen att analogisera med de regler som gäller för all¬
männa sammankomster eller att falla tillbaka på allmänna politirättsliga
regler.26 Det senare synsättet förefaller ha fått visst stöd av domstolarna,
men kritiseras i doktrinen som systematiskt och logiskt ohållbart. Det ger
nämligen de mer ofarliga enskilda sammankomsterna sämre skydd än de
allmänna sammankomsterna. I USA gör man inte skillnad på stora och
små sammankomster. Yttrandefrihet och mötes- och demonstrations¬
frihet är där inte separerade, utan ingår i en vidare uttrycksfrihet, freedom
ofexpression.27

Den problematik som Sjöholm m.fl. behandlat är fortfarande relevant
efter OL:s tillkomst. Enligt OL 2:1 utgör varje sammankomst där mötes¬
friheten utövas "allmän sammankomst". Detta får väl anses betyda att det
dels skall vara en sammankomst och dels ett möte för att en allmän sam¬

mankomst skall vara för handen. "Allmän sammankomst" har också
anknutits till utövandet av demonstrationsfriheten. OL 2:1 stadgar att
sammankomster som utgör demonstrationer är "allmänna sammankoms¬
ter". Även detta skall sannolikt förstås som att något måste vara både
sammankomst och demonstration för att vara "allmän sammankomst".28
Ett deltagarkrav på fem till tio personer har vidare ansetts föreligga för

22 Persson/Rosenberg/Åberg s. 60.
23 Motsvaras idag av 13 § polislagen.
24 Sundberg-Weitman, Saklighet och godtycke s. 110 f. med hänvisning till SOU 1975:75
s. 192.
23 Persson/Rosenberg/Åberg s. 61 f.
26 Se avsnitt 3.6.3.
27 Se avsnitt 2.3.2.
28 Persson/Rosenberg/Åberg s. 61 f.
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att en sammankomst skall kunna vara allmän.29 Någon särskild definition
av enbart "sammankomst" tycks inte finnas inom förvaltningsrätten, men
det kan påminnas om att tre personer ansetts kunna utgöra en "samling" i
straffrättslig mening.30

Vidare måste påpekas att RF:s mötesfrihet gäller just "sammankoms¬
ter". RF anses skydda även sammankomster med så få deltagare som två
eller tre personer.31 När OL 2:1 stadgar att sammankomster, som är
demonstrationer eller som omfattas av mötesfriheten, också är "allmänna
sammankomster", bör detta rimligen innebära att också mycket små sam¬
mankomster utgör "allmänna sammankomster".

Konsekvensen är att OL:s regelsystem blir tillämpligt på möten och
demonstrationer som hittills ansetts falla utanför ordningslagstiftningen.
Poängen med detta är att ingrepp mot enskilda sammankomster, t.ex.
sammankomster med fem till tio deltagare, inte kan ske med stöd av all¬
männa politirättsliga regler. Detta innebär t.ex. att polisen vanligen inte
får ingripa med stöd av 13 § polislagen, eftersom ett ingrepp skulle med¬
föra att sammankomsten de facto upplöstes. Situationen i JO 1975 s. 92
kan därför inte heller upprepas, eftersom fem ungdomar som demonstre¬
rar utgör en allmän sammankomst, mot vilken ingrepp endast får ske
med stöd i OL. Sammanfattningsvis menar jag att sammankomster som

vanligtvis inte skulle anses som "allmänna sammankomster" trots allt är
att beteckna som sådana. Detta beror främst på hänvisningen till mötes¬
friheten i OL 2:1 och det faktum att RF:s mötesfrihet i sig inte är begrän¬
sad till möten av viss storlek.

10.2.4 Allmän och offentlig plats
Begreppet "allmän plats" har också viss betydelse för demonstrations¬
frihetens omfattning.32 RF 2:1 begränsar demonstrationsfriheten till all¬
männa platser. Även reglerna om delegation av ordningsreglering enligt
RF 8:7 p. 5 gäller för ordningen på allmän plats. Det finns också vissa
brott, med anknytning till mötes- och demonstrationsfriheten, som endast
kan begås på allmän plats. Enligt OL erfordras tillstånd för möten och
demonstrationer på "offentlig plats" Problemet är nu främst att söka
avgöra hur OL:s "offentlig plats" förhåller sig till RF:s "allmän plats".
RF:s begreppsbestämning befanns ovan vara missvisande. Min uppfatt-

29 Se JO 1975 s. 92, Persson/Rosenberg/Åberg s. 62, Sjöholm s. 336.
30 RH 1981:197.
31 Se avsnitt 7.4.2.
32 Se avsnitt 7.5.5.
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ning är att hänvisningen till "allmän plats" i RF 2:1 inte har någon egentlig
begränsande effekt på möjligheterna att utöva demonstrationsfriheten.33
OL:s begreppsbildning kan därför utformas relativt fritt och utifrån de
särskilda syften som ligger bakom regleringen.

Det politirättsliga begreppet "allmän plats" anknöts till plan, vilket gav
det ett snävt tillämpningsområde.34 Flera områden, som i plan inte var
angivna som allmänna platser, var till sin funktion mycket lika de all¬
männa platserna. Det gällde olika typer av torg, parkeringsplatser m.m.35
Under förarbetena till OL fann man att dessa platser borde behandlas på
samma sätt som de "riktiga" allmänna platserna. En utvidgning kom där¬
för att ske i OL 1:2, när begreppet "offentlig plats" ersatte "allmän plats"
som anknytningsmoment till bestämmelserna om tillstånd m.m. "Offent¬
lig plats" omfattar, förutom de platser som tidigare ansågs vara "allmän
plats", också innergårdar o.dyl. i så kallade storkvarter, samt inomhus-
torg, parkeringsplatser, osv. i den mån dessa verkligen används av all¬
mänheten.36

Ett område kan däremot inte anses vara använt för allmän trafik om

det bara i mycket liten utsträckning faktiskt används av allmänheten.
Exempelvis har detta bäring på gång- och cykelvägar inom ett villa¬
område, som endast undantagsvis används av andra än de närmast boende.
Med denna definition kan dock "spontana" vägar över tomtmark, som
med tomtägarens uttryckliga eller tysta medgivande används för mera
intensiv gång- eller cykeltrafik, vara offentliga platser enligt ordnings¬
lagen. När det gäller parkeringsplatser kan de som inte redan faller in
under OL:s begreppsbildning vara offentliga platser om de är avsedda för
allmänheten. Parkeringar i anslutning till affärscentra, idrottsanlägg¬
ningar osv. är alltså att betrakta som offentliga platser. Däremot faller ett
litet antal kundparkeringar utanför en enskild butik utanför begreppet,
liksom en boendeparkering.

1 kommentaren till OL sägs att "offentlig plats", trots utvidgningen i
förhållande till LAS och AOst, inte avser skogspartier m.m.37 Detta
synes vara en naturlig avgränsning, eftersom de särskilda ordningshän¬
syn som OL skall befrämja inte aktualiseras i skog och mark. Tillstånds¬
kravet syftar t.ex. till att undvika konflikter och de faror som kan uppstå i
samband med möten och demonstrationer.38 Det är med detta ordnings-

33 Se avsnitt 7.5.5.
,J Persson/Rosenberg/Åberg s. 45 ff.
35 Särskilda problem i praxis hade uppstått kring de s.k. innetorgen, se JO 1970 s. 38.
36

Prop. 1992/93:210, s. 58.
,7 Persson/Rosenberg/Åberg s. 47.
38 Prop. 1992/93:210 s. 73 f.
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upprätthållande syfte i åtanke som omfattningen av "offentlig plats"
utformats. Det är därför som betydelsen begränsats till platser där sär¬
skilda besvär kan uppstå om möten eller tillställningar tillåts. Samman¬
komster i skogspartier framstår ur denna synvinkel som ringa besvärande
för samfärdsel eller för andra enskilda. Skäl saknas därför att underkasta

sammankomster på sådana platser ett tillståndskrav och därmed också att
beteckna dem som "offentliga platser".

Sammanfattningsvis kan sägas att jag inte funnit något konstitutionellt
problem med att låta OL ha en egen och från RF fristående begreppsbild¬
ning i detta avseende. Begreppet "offentlig plats" anknytning till platser
som faktiskt frekventeras av någon större del av allmänheten synes väl
motiverad, proportionellt i förhållande till sitt ändamål och som tillräck¬
ligt precist för att undvika godtycke eller rättsosäkerhet.

10.3 Tillstånd

10.3.1 Inledning
Tillståndsförfarandet har stor praktisk betydelse för de enskildas möjlig¬
het att begagna sig av sin rättighet på den plats och vid den tidpunkt de
själva vill det. I detta avsnitt skall tillståndsförfarandet granskas. Jag
skall söka koppla denna reglering till RF:s skydd av mötes- och demon¬
strationsfriheten och visa på hur dessa regler förhåller sig till varandra.
Tillståndskravet finns stadgat i OL 2:4 och lyder:

4 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan till¬
stånd anordnas på offentliga platser.

Tillstånd att anordna offentlig tillställning krävs även i annat fall, om det
är fråga om offentliga danstillställningar, tivolinöjen, marknader eller lik¬
nande nöjestillställningar eller tävlingar eller uppvisningar i motorsport
eller professionell brottning. Om det kan ske utan fara för ordning och
säkerhet eller för trafiken, får emellertid anordnaren befrias från skyldig¬
heten att söka tillstånd enligt detta stycke för tillställning av visst slag. Ett
beslut om befrielse får förenas med villkor.

En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 eller en cirkus¬
föreställning får hållas utan tillstånd, om den med hänsyn till det väntande
deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de
anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning
och säkerhet eller för trafiken.
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Den första frågan för detta avsnitts del är om tillståndskravet överhuvud¬
taget är förenligt med RF:s skydd av mötes- och demonstrationsfriheten.
Den andra frågan är vem som kan söka tillstånd och hur detta förhåller
sig till RF:s regler. Det tredje frågan är hur dessa tillstånd får se ut och
vilka villkor som får knytas till dem och om denna reglering uppfyller
RF:s krav. Den fjärde frågan berör handläggningen och hur kostnads¬
ansvaret får fördelas. Den femte och sista frågan är hur undantagen i
andra och tredje stycket förhåller sig till grundlagens krav.

10.3.2 Tillståndsförfarandets förenlighet med grundlag
Syftet med tillståndskravet kan sägas vara att se till att ordningsmakten
har kontroll över sammankomster så att konflikter kan undvikas och
omvärlden inte störs i onödan.39 Enligt tidigare gällande LAS fick till¬
stånd endast vägras av hänsyn till trafiken eller den allmänna ordningen.
Denna reglering ansågs stå i överensstämmelse med RF:s bestämmelse i
2:14 och garanterade att inte andra än objektiva hänsyn togs vid besluten
om tillstånd. Tillståndsförfarandet är i stort sett oförändrat i ordnings¬
lagen, trots att yttrandefrihetsutredningen (YFU) kom med förslag om att
avskaffa tillståndskravet och ersätta detta med ett anmälningsförfarande
kombinerat med möjlighet att ställa vissa villkor.40

YFU föreslog också ett förbud mot tillståndskrav i grundlag.41 Försla¬
get mötte dock ett flertal invändningar. Främst gällde det farhågor om att
fler ordningsstörningar skulle bli följden av en förändring.42 Att ta bort
tillståndssystemet befarades kunna motverkade ett fritt nyttjande av
mötes- och demonstrationsfriheten. Dessa synpunkter gavs avgörande
vikt i propositionen. Av betydelse synes också ha varit att innebörden av
det föreslagna systemet (anmälningskrav och kompletterande villkor) i
praktiken låg nära tillståndsförfarandet.43

Det är intressant att jämföra YFU:s förslag med tysk och amerikansk
rätt. Förslaget liknade nämligen i allt väsentligt det system som tillämpas

39 Prop. 1992/93:210 s. 73 f.
40SOU 1983:70 s. 104 f.

4lSOU 1983:70 s. 102.
42 Se prop. 1986/87:151 s. 73 och SOU 1985:24 s. 349 f., slutsatsen får utläsas motsatsvis
av motiven. Polisens befogenhet att vägra tillstånd har enligt ordningsstadgeutredningen
bidragit till det smidiga utövandet av mötes- och demonstrationsfriheten. Skulle befogen¬
heten inte finnas följer att utövandet också skulle bli mindre smidigt. Notera att det inga¬
lunda förelåg en samstämmig kritik mot yttrandefrihetsutredningens förslag, några
remissinstanser var positiva, andra inte.
43 Prop. 1986/87:151 s. 74, prop. 1992/93:210 s. 74.
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i Tyskland.44 Art. 8 GG förbjuder uttryckligen ett system med tillstånds¬
krav, medan VersG innehåller en anmälningsplikt, villkorsmöjligheter
och också vissa befogenheter att förbjuda sammankomster. Systemet har
fungerat väl och anses, p.g.a. den statsrättsliga proportionalitetsprinci-
pen, vara den enda möjligheten att reglera mötesfriheten. Man menar att
ett tillståndssystem skulle medföra större bördor för de enskilda, utan att
vara nödvändigt för att bevara ordning och säkerhet. I USA tillämpas
inget enhetligt system i hela landet. Supreme Court har funnit tillstånds¬
förfaranden vara tillåtna så länge de är utformade på ett sätt som inte tar
hänsyn till innehållet i yttranden eller ger utrymme för godtycke.45 Man
kan kanske säga att man i USA ser på tillståndsregler på samma sätt som
vi i Sverige betraktar s.k. ordningsföreskrifter.46 De är godtagbara om de
är snävt utformade, neutrala i förhållande till de yttranden som regleras
och tillvaratar allmänna intressen av viss vikt.

I OL 2:4 stadgas om ett krav på tillstånd. I andra stycket krävs också
tillstånd för vissa typer av sammankomster, även om de sker på platser
som inte är offentliga. Andra typer av sammankomster än de uppräknade
omfattas dock inte av tillståndskravet. Vi kan konstatera att många områ¬
den som faktiskt frekventeras av allmänheten undantagits från begreppet
"offentlig plats".47 Det gäller skog och mark, liksom badplatser, frilufts¬
områden m.m. Innebörden av detta är att sammankomster på dessa plat¬
ser inte omfattas av tillståndskravet. Däremot kan de omfattas av en

anmälningsplikt enligt OL 2:5 andra stycket. Där sägs att en anmälnings¬
skyldighet föreligger för sammankomster och tillställningar om det p.g.a.
det förväntade antalet deltagare finns risk för att ordning, säkerhet eller
trafik hotas. Skyldigheten avser t.ex. tävlingar utomhus som väntas
samla större publik.4*

Hur förhåller sig då tillståndskravet till RF:s regler? Det finns inget
formellt hinder i grundlagen mot ett tillståndskrav, så mycket står klart.
Samtidigt ligger det mycket i den principiella invändning som YFU hade
mot tillståndskravet. Det framstår som motsägelsefullt att ge medbor¬
garna en grundlagsskyddad rättighet som de måste ha tillstånd för att få
utöva. Att ett system med anmälan och villkor i praktiken liknar ett till¬
ståndssystem är inget starkt argument mot avskaffandet av tillståndssys¬
temet, tvärtom. Eftersom samma ändamål kan uppnås genom ett mindre

44 Se ovan avsnitt 3.6.
45 Se avsnitt 4.6.2.
46 Se avsnitt 9.3.
47 Se ovan 10.2.4.
48 Persson/Rosenberg/Åberg s. 94 f.
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ingripande system borde detta vara att föredra. En sådan ordning överens¬
stämmer dessutom bättre med kravet i andra stycket RF 2:12 om att
inskränkningar i fri- och rättigheter skall ske med minsta möjliga ingrepp
i den enskildes frihet.49

Ytterligare ett argument som YFU anförde till stöd för sitt förslag var
att det minskade risken för godtyckliga bedömningar. Häremot invändes
att ett krav på anmälan med möjlighet att ställa villkor liknade tillstånds¬
kravet så pass att någon praktiskt skillnad knappast stod att finna.50 Även
här gäller enligt min mening samma sak som ovan. Om effekterna av två
alternativa regleringar är snarlika, men den ena är mindre ingripande än
den andra, är det förra alternativet att föredra.

Argumentet att ett avskaffande av tillståndskravet skulle kunna mot¬
verka själva mötes- och demonstrationsfrihetens syften motsägs också av
de tyska erfarenheterna. Ett argument som vägde tungt var att ett anmäl¬
ningssystem ansågs utesluta möjligheten att i förväg förbjuda samman¬
komster.51 Det tyska systemet innehåller dock just en sådan mekanism.52
Där får ordningsmakten förbjuda sammankomster vid omedelbar fara för
allmän säkerhet och ordning. Man kan således väl tänka sig att ha en
anmälningsplikt och en befogenhet för polisen att i vissa fall kunna för¬
bjuda anmälda sammankomster.

Till sist har vi argumentet att tillståndsförfarandet trots allt visat sig
vara ett väl fungerande system. Tillstånd vägras ytterst sällan och detta
förklaras med polisens "dolda kraft" att vägra tillstånd om en överens¬
kommelse inte kan nås.53 Man kan visa på att tillståndssystemet medför
få ordningsstörningar och konfrontationer mellan t.ex. olika demonstra¬
tioner eller möten.54 Särskilt angeläget anses detta vara om demonstratio¬
nerna omfattar olika åsiktsriktningar. Dessa argument vilar, enligt min
mening, på bräcklig grund. Resonemanget ser ut så här: Tillståndssyste¬
met är inget hot mot mötes- och demonstrationsfriheten eftersom det
fungerar väl. Att det fungerar väl beror i sin tur på att polisen ytterst kan
påtvinga de sökande sin vilja genom att vägra tillstånd eller förbjuda
sammankomsten. Jag vill mena att detta inte utgör särskilt starka bevis
för systemets förträfflighet ur konstitutionell synvinkel.

Frågan är nämligen om alla verkligen är nöjda eller om de i stället är

49SOU 1983:70 s. 104 har en liknande anknytning till RF:s proportionalitetsprincip.
5(1

Prop. 1986/87:151 s. 74, prop. 1992/93:210 s. 74.
5lSOU 1983:70 s. 103 f.
52 Se avsnitt 3.7.5.
53 Prop. 1986/87:151 s. 73, prop. 1992/93:210 s. 74, Persson/Rosenberg/Åberg s. 80 f.
54

Prop. 1992/93:210 s. 73, Persson/Rosenberg/Åberg s. 80.
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övertygade om det meningslösa i att klaga?57 Attityderna tycks hårdna
när det gäller sammankomster som medför bråk eller oordning. Kostna¬
derna för bevakningen har skjutit i höjden och många sammankomster
hålls av sådana grupper som allmänheten inte uppfattar som särskilt
skyddsvärda. Ur mötes- och demonstrationsfrihetens synvinkel är utveck¬
lingen oroande. Tillståndsförfarandet kan i värsta fall hjälpa till att genom¬
driva det som i amerikansk rätt kallas hecklers veto, dvs. bråkstakars möj¬
lighet att stoppa fredliga sammankomster genom förstörelse och våld.56

Dessutom speglar tillståndssystemet en slagsida för ordningsintresset i
tänkandet kring mötes- och demonstrationsfriheten. Det uppfattas som
positivt att demonstrationer med olika åsiktsriktningar kan hållas isär och
inte konfronteras med varandra. Det minskar riskerna för bråk. Det är

negativt om medborgarna offentligt kan stöta ihop med sina menings¬
motståndare och visa sitt ställningstagande direkt och konkret. Lite till¬
spetsat kan sägas att det ur ordningssynpunkt är bäst om yttrandefriheten
begagnades i slutna rum eller endast bland redan "frälsta". Där ställer
den inte till med oreda eller förargar någon. Om demokratin bl.a. bygger
på ett offentligt samtal, på att åsikter bryts mot varandra och att människor
står för sina åsikter, är det kanske inte eftersträvansvärt att söka undvika
konfrontation mellan olika åsikter. Åsikter måste konfronteras med var¬

andra för att opinionsbildningen skall fungera. Det är våldsam fysisk
konfrontation som man vill undvika. Det är en annan sak.57 Ett tillstånds¬

system som inte bara syftar till att undvika bråk, utan också till att und¬
vika varje konfrontation mellan olika åsiktsriktningar, är inte väl fören¬
ligt med RF:s syn på mötes- och demonstrationsfriheten.

Sammanfattningsvis vill jag mena att tillståndssystemet inger en del
konstitutionella betänkligheter. Regleringen framstår som onödigt ingri-

55 Det faktum att polismyndighetens beslut normalt inte överprövas medför paradoxalt nog
att det inte kan kontrolleras om allt står rätt till vid tillståndsprövningen. Av 134 ärenden
angående allmänna sammankomster vid Uppsala polismyndighet under 1995 överklaga¬
des två beslut. Båda dessa gällde kostnadsansvar för vakthållning och inte saker som villkor
eller (helt eller delvis) avslag på ansökan. I minst 1/3 av ärendena hade polismyndigheten
beslutat på annat sätt än vad ansökan avsåg. Oftast gällde det dock ändring av en tid eller
plats i samband med ansökan om att få hålla fem eller fler sammankomster. Detta kan kan¬
ske förklara att ingen klagar, eftersom man i stort sett är nöjd med besluten.
56 Se avsnitt 4.5.2.
57 Häremot kan invändas att erfarenheten talar för att bråk blir följden om man låter olika
åsiktsriktningar konfronteras i det öppna. Jag menar att ett sådant argument måste bygga
på en överdrift. Alla konfrontationer mellan åsikter leder inte till bråk, något som t.ex.
visas av de olika "valstugor" som de politiska partierna brukar sätta upp i centrala delar av
tätorter under valtider. Det tycks inte uppstå bråk i någon större utsträckning kring dessa.
En annan sak är att extrema åsikter kan locka vissa enskilda till våldsamma reaktioner.
Detta torde knappast utgöra normen för hur människor i vårt land reagerar på åsikter som
inte överensstämmer med deras egna.
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pande eftersom komparationen med tysk rätt visat att ett system med
anmälningsplikt och villkor kan fylla de behov ordningsmakten har. Med
hänsyn till kravet på proportionalitet i RF 2:12 synes OL 2:4 vara olämp¬
ligt utformad.

10.3.3 Vem kan söka tillstånd?

Såväl fysiska som juridiska personer kan söka tillstånd. Tillståndssyste¬
met är naturligtvis främst avsett för fysiska personer.58 Det föreligger
dock inget hinder för att en juridisk person söker tillstånd att anordna all¬
män sammankomst.59 Någon åldersgräns finns inte för den som söker
tillstånd. Det är den allmänna rättshandlingsförmågan som avgör om till¬
stånd kan sökas. Enligt praxis är åldern bara en av flera relevanta fakto¬
rer när det gäller att bedöma tillståndssökarens person.60 När det gäller
fysiska personer anses dock en minimigräns finnas för anordnare. Då OL
innehåller straffbestämmelser måste anordnaren också vara i straffbar
ålder, dvs. 15 år.61

Det ekonomiska ansvaret är betydelsefull i detta sammanhang. Detta
ansvar åvilar den underårige själv då han uppges som tillståndssökare
och anordnare. Vilken ekonomisk förmåga den underårige har kommer
då att vara av vikt i tillståndsärendet. Någon noggrannare kontroll av
sökandens solvens i tillståndsärenden kan naturligtvis inte komma i
fråga, men i fall där ansökan rör tillställning som är att betrakta som
näringsfång finns skäl att vidta viss kontroll. Enligt FB 15:13 får handel
eller näring, som inte får drivas utan tillstånd av offentlig myndighet, ej
bedrivas av omyndig utan att överförmyndarens samtycke har inhämtas.
Polismyndighet har i vissa fall alltså att efterforska om sådant samtycke
föreligger innan tillstånd ges. 1 övrigt finns ingen fast linje för ärenden
med underåriga. Hänsyn till anordnarens förmodade förmåga att svara
för ordning och säkerhet vid sammankomsten har dock angetts vara en
utgångspunkt. Sammankomstens storlek och karaktär i övrigt får sedan i
en helhetsbedömning tillsammans med anordnarens ålder avgöra om
denna kan ges tillstånd.62
5S Många juridiska personer ansöker visserligen om tillstånd, politiska partier, föreningar
m.m. Som framgår nedan förutsätts dock även då att en fysisk person går att göra ansvarig,
t.ex. vad gäller straffansvar, skadestånd m.m.
S9Se t.ex. JO 1971 s. 69, vilket redovisas nedan.
60 JO 1971 s. 69, observera att avgörandet är från tiden innan vi hade grundlagsskyddade
rättigheter i Sverige.
61 JO 1971 s. 69, resonemanget, som gällde LAS, är enligt min mening direkt överförbart
till OL.
62 JO 1971 s. 69
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Juridiska personer kan söka tillstånd att ordna sammankomst. Befull-
mäktigade företrädare för den juridiska personen skall i dessa fall stå
som anordnare, så att ansvar kan utkrävas om ordningsföreskrifter etc.
överträds.63 Vad avser anordnarens rättshandlingsförmåga kan även
underåriga ombud för juridiska personer företräda denna. Dock poäng¬
teras att det måste anges vem eller vilka som företräder dem i egenskap
av anordnare så att det straffrättsliga ansvaret kan utkrävas också i dessa
fall. När det gäller ideella föreningar utgör dessa juridiska personer i de
fall de har ett namn, stadgar och styrelse eller motsvarande.64 Inget hin¬
drar alltså att en förening anlitar en underårig som företrädare. En omyn¬
dig kan nämligen som ombud företa bindande rättshandlingar för huvud¬
mannens del.65 I fall med juridiska personer står denna för de ekono¬
miska åtaganden som kan aktualiseras, varför det faktum att ansökaren är
underårig inte behöver tillmätas större vikt ur ekonomisk synvinkel.

Hur förhåller sig detta till RF:s regler? Man kan konstatera att grund¬
lagen inte heller innehåller några explicita regler om vid vilken ålder
man helt och fullt innehar sina grundlagsrättigheter. Således sägs inget
om när man kan anordna eller delta i möten och demonstrationer. Jag har
ovan menat att det i det närmaste är meningslöst att söka ange en fast
gräns för rätten att utöva de fri- och rättigheter som det här är fråga om.66
Även mycket unga kan ha ett berättigat intresse av att förmedla sina åsik¬
ter. En begränsning i ett särskilt fall av rätten att anordna sammankoms¬
ter för unga deltagare kan vanligen motiveras av hänsyn till ordning och
säkerhet eller trafiken och därmed vara förenlig med RF:s krav.

Det kostnadsansvar som kan drabba en underårig anordnare är inget
stort problem. Förmyndaren står för ersättningskrav riktade till den
underårige, precis som vanligt.67 Straffansvaret är då en värre stötesten.
Som sagts ovan anses att anordnare måste vara i straffbar ålder. Argu¬
mentet för detta är att OL innehåller straffbestämmelser för anordnare.

Enligt min mening är detta argument ganska svagt. Inga straffregler till-
lämpas på underåriga.68 Att straffbestämmelser inte tillämpas på under¬
åriga är därför inget som är utmärkande för just ordningsregleringen.
Straffbestämmelserna i fråga blir inte "onyttiga" bara för att det finns en
grupp som de inte är tillämpliga på. Att hålla fast vid straffbarheten som
kriterium för möjligheten att stå som anordnare, är mycket tveksamt ur

63 JO 1971 s. 69.
64 Hemström, Organisationernas rättsliga ställning s. 45.
65 Walin, Föräldrabalken s. 315 f.
66Se avsnitt 7.2.3.
67 Se FB 9 kap.
68 Här finns ett vikarierande straffansvar för vårdnadhavare, se Jareborg, Brotten I s. 223 f.
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konstitutionell synvinkel. En grupp av tolvåringar, som vill hålla en all¬
män sammankomst i protest mot nedskärningar i skolan eller i fritids¬
verksamheten, skulle inte kunna göra detta utan en vuxen som tar på sig
att vara anordnare. Detta är inte förenligt med RF:s mötes- och demon¬
strationsfrihet, som inte är begränsad till någon särskild ålder.69

10.3.4 Villkorade tillstånd

Polismyndigheten kan enligt andra stycket OL 2:16 förena tillstånd med
vissa villkor. Dessa villkor skall enligt OL 2:11 meddelas tillsammans
med tillståndsbeslutet. I realiteten är denna befogenhet en av de mest
verksamma polisen har när det gäller att styra utövandet av mötes- och
demonstrationsfriheten. OL 2:16 medger att polisen ställer de villkor
som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet vid sammankoms¬
ten eller tillställningen. Detta innefattar bl.a. villkor om tid, plats, säker¬
hetsanordningar, belysning och inhägnad.70 Villkor kan även utfärdas för
sammankomster som är befriade från tillståndskravet.71 I dessa fall får
villkoren meddelas anordnaren i särskild ordning, eftersom det inte kan
ske med tillståndsbeslutet. Villkor som meddelats med stöd av OL 2:16
får inte medföra onödiga kostnader eller onödiga försvåranden av möj¬
ligheterna att hålla sammankomst eller tillställning. De skall alltså vara
proportionerliga.72 Villkorade tillstånd synes vara vanliga.73

Inom tysk rätt har uppställandet av villkor ibland jämställts med för¬
bud.74 Villkor gäller nämligen med ett underliggande hot som motiverar
stor försiktighet. Uppställandet av villkor får inte innebära att någon de
facto berövas sin mötes- och demonstrationsfrihet. Därför får inte polisen
uppställa sådana villkor som t.ex. att sammankomst får hållas men på tid
eller plats där ingen eller mycket få kan förväntas uppmärksamma denna.
Detta vore direkt stridande mot mötes- och demonstrationsfrihetens syften;

64 Se avsnitt 7.2.3.
7(1 Persson/Rosenberg/Åberg s. 132.
71 Persson/Rosenberg/Åberg s. 131.
72 Exempel på olika bedömningar av villkors proportionalitet finns i regeringsbeslut från
1991-05-30 och 1993-01-21 (se Persson/Rosenberg/Åberg s. 135 f.). Fallen gällde villkor
att vid danstillställningar måste ny biljett lösas för återinträde för den som passerat ut från
tillställningen. I det förra fallet accepterade regeringen villkoret såsom väl motiverat
medan man kom till motsatt resultat i det senare fallet, där villkoret befanns vara alltför
allmänt och inte bevisligen ägnat att främja ordning och säkerhet.
73 Jag företog under 1996 en stickprovskontroll av tillståndsprövningen vid Uppsala polis¬
myndighet. Av totalt 134 ärenden om tillstånd för allmän sammankomst i Uppsala under
1995 var nästan alla förenade med villkor. De flesta av dessa villkor handlade om att ej
blockera entréer samt om det antal personer som fick delta i sammankomsten.
74 Se avsnitt 3.6.5.
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att möjliggöra offentliggörandet av åsikter, tankar och känslor. Villkoren
får inte bli ett sätt att kringgå grundlagsskyddet.

Från svensk praxis finns en del att hämta beträffande villkor kring
sammankomster och tillställningar.75 I regeringsbeslut från 1991-11-21
underkände regeringen vissa villkor som ställts för en hungerdemonstra¬
tion. Bland annat gällde det villkor att demonstrationen tillfälligt kunde
avbrytas om trafik- eller ordningsstörningar uppkom. Detta stod inte i
överensstämmelse med regleringen i dåvarande 10 § LAS (jfr OL 2:22-
24). Villkor, som uppställer andra och mindre stränga krav på när polisen
får upplösa sammankomst än vad OL medger, är ogiltiga. Av regerings¬
beslut av 1993-11-18 och 1993-11-29 framgår att tämligen långtgående
villkor angående tid och plats accepterats. De avsåg ansökan om att från
Sergels torg få anordna en demonstration för att sedan i Kungsträdgården
få hålla allmän sammankomst. Polismyndigheten fattade tre olika beslut
i ärendet. Det intressanta i detta sammanhang är det beslut där tillstånd
medgavs med villkor att mötet var stillastående och hölls på Norra Ban-
torget. Därefter återkallade polismyndigheten sitt tillstånd helt, vilket
överklagades. Regeringen biföll överklagandet och fastställde i stället
polismyndighetens tidigare beslut med hänvisning till det starka intresse
som finns i ett demokratiskt samhälle att upprätthålla mötes- och demon¬
strationsfriheten. Utformningen av beslutet godtogs, eftersom polismyn¬
digheten p.g.a. tidigare oroligheter ansågs ha fog för sina villkor.

1 regeringens beslut, som i och för sig framstår som rimligt, diskuteras
inte mötesdeltagarnas intresse av att kunna välja plats och sätt att nå ut
med sitt budskap. Här kan jämföras med det man i tysk rätt kallar mötes¬
deltagarnas självbestämmande.76 Grundtanken är att mötesdeltagarna
själva bestämmer över tid och plats för sin sammankomst samt att ord¬
ningsmakten inte skall kunna minska mötens opinionsbildande funktion
genom att förlägga dem till oattraktiva platser eller tider. Villkor m.m. får
inte medföra att syftet med offentliga meningsyttringar helt förfelas.
Hänsynen till mötes- och demonstrationsfriheten kräver enligt regerings¬
beslutet att mötet får hållas, däremot inte att det får hållas där det av

mötesdeltagarna uppfattas som mest attraktiv. Beslutet visar också att
ändringar i anordnarens planer kan vara mycket långtgående utan att
detta uppfattats som ett problem för utövandet av mötes- och demonstra¬
tionsfriheten.

1 dom från länsrätten i Malmö 199477 medgavs tillstånd att hålla sam¬
mankomst, dock med långtgående villkor. Ansökan gällde en manifesta-

75 Regeringsbesluten finns återgivna i Persson/Rosenberg/Åberg s. 135 f. och 91 f.
76 Se avsnitt 3.4.9 om s.k. Gestaltungsfreiheit.
77 Målnr Ö 4620-94, 1994-08-30.
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tion vid Tegnérplatsen i Lund under kvällstid som av polismyndigheten
medgivits med villkor att den hölls på annan plats och i dagsljus. Läns¬
rätten medgav tillstånd men förenade detta med vissa villkor. Länsrätten
konstaterade bl.a. att sammankomsten hade lång tradition och att dess
karaktär av hyllning till Karl XII var oförändrad. Rätten fann därför att
ansökans angivande av plats borde tillgodoses. Ifall bråk förväntades
fann länsrätten att polisen medelst bl.a. avspärrningar borde vara kapabel
att förebygga allvarligare konsekvenser. Länsrätten fann vidare att det
fanns skäl att villkora tiden för sammankomsten. Skälet var de befarade

ordningsstörningarna och svårigheterna att lagfora de som begår brott
om sammankomsten sker i mörker. Därför gavs tillstånd att hålla sam¬
mankomsten under dagtid på den plats som ansökan angav.

Domen är enligt min mening väl balanserad. Mot bakgrund av de all¬
varliga ordningsstörningar som erfarenhetsmässigt uppstått i samband
med denna typ av sammankomster framstår det som förståeligt att man
inte velat ge anordnarna helt fria händer. Hänsynen till anordnarens val
av plats och dennas traditionella betydelse kommer också väl till
uttryck.78 Att valet av tid inte accepteras är onekligen en inskränkning av
mötes- och demonstrationsfriheten. Den synes dock proportionerlig mot
bakgrund av den riskprognos som kunde uppställas i just detta fall. Faran
för att brott skulle begås i samband med sammankomsten måste ha kunnat
betecknas som mycket stor och tillräckligt konkret. Som sådan uppfyller
den också RF 2:14 krav på att inskränkningar skall vara hänförliga till
konkreta faror för ordning och säkerhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att man med stöd av OL kan utfärda
långtgående villkor för utövandet av mötes- och demonstrationsfriheten.
I Tyskland finns en möjlighet att ställa villkor på anordnare av samman¬
komster. Dessa villkor måste vara preciserade och får inte innebära att
sammankomstens syfte motverkas.79 I USA får också villkor av olika
slag uppställas i enlighet med reglering av tid, plats och beteende vid
utövandet av First Amendments rättigheter. De befogenheter som ord¬
ningsmakten ges måste dock vara snävt utformade, dvs. så preciserade
och konkretiserade som möjligt, och tillgodose ett viktigt allmänt

RO
intresse.

RF innehåller inget explicit krav, utöver en tämligen urvattnad legali-
tetsprincip i RF 1:1, på att normerna skall vara särskilt precisa.81 I den

78 Se även JO 1986/87 s. 116, där JO angav tradition som ett kriterium som kunde påverka
tillståndsfrågan.
79 Se avsnitt 3.6.5.
80 Se avsnitt 4.6 och 4.8.3.
81 Se avsnitt 8.2.
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utsträckning ett krav på bestämdhet kan ställas upp har det allmänt
ansetts särskilt tillämpligt i straffrättsliga sammanhang. Enligt min
mening måste ett effektivt grundlagsskydd för rättigheter anses innefatta
ett krav på bestämdhet när det gäller rättighetsbegränsningar.82 Detta
krav kan i princip sägas överensstämma med det straffrättsliga bestämd¬
hetskravet.

Mot denna bakgrund framstår regleringen i OL 2:16 som alltför obe¬
stämd. Att de villkor "som behövs" kan uppställas, sätter inga gränser i
sig för polisens befogenhet. Det avgörande är polisens bedömning av
behovet av villkor. Denna slutsats kan dock modifieras. Ser man OL 2:16
i samband med proportionalitetsprincipen finner man att möjligheten att
ställa villkor begränsas m.h.t. de ändamål som skall uppnås. Dessa är att
upprätthålla ordning och säkerhet. Villkoren måste alltså utformas så
minimalistiskt som möjligt, för att inte i onödan inskränka mötes- och
demonstrationsfriheten. Dessutom måste villkoren gälla just upprätthål¬
landet av ordning och säkerhet och inte ha annan grund. Detta följer av
RF 1:9:s krav på saklighet i beslutsfattandet. Vidare begränsas, enligt
min mening, möjligheten att utfärda villkor av syftena bakom mötes- och
demonstrationsfriheten. Villkor får inte ha den praktiska effekten att de
helt fråntar en demonstration dess offentliga karaktär. De är då förtäckta
förbud och skall behandlas som sådana.83

Sammanfattningsvis kan sägas att befogenheten att ställa villkor på
anordnandet av sammankomster är väl omfattande. Det borde vara möj¬
ligt att mer precist ange vilka villkor som typiskt sett förekommer och
markera att andra villkor endast kan tillåtas i särskilda fall. Som jag visat
ovan gäller polismyndighetens villkor ofta tiden eller platsen för sam¬
mankomsten, att den inte får blockera tillfarter, att ordningsvakter måste
finnas närvarande samt antalet deltagare i sammankomsten. Redan dessa
preciseringar gör bestämmelsens tillämpningsområde klarare. Hänsyn till
proportionalitet, saklighet och mötes- och demonstrationsfrihetens ända¬
mål sätter visserligen gränser för det godtycke en vagt utformad befogen¬
het som denna kan medföra, men förutsebarhetsskäl talar enligt min
mening för att söka uppnå en mer bestämd utformning av lagtexten.

10.3.5 Handläggning och kostnader m.m.

Polismyndigheten är tillståndsmyndighet enligt OL 2:8. Enligt OL 2:6
gäller att ansökan om tillstånd att hålla allmän sammankomst eller

82 Se avsnitt 8.2.3.
82 Se avsnitt 10.6.
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offentlig tillställning skall lämnas in i god tid före sammankomsten.84
Om möjligt skall den lämnas in en vecka innan. Beslut med anledning av
sådan ansökan skall enligt OL 2:11 meddelas skyndsamt. För att preci¬
sera dessa bestämmelser måste man studera praxis. Då OL:s regler över¬
ensstämmer med motsvarande regler i LAS 5-6 §§ är praxis gällande
dessa bestämmelser fortfarande av intresse.

JO 1975 s. 82 gällde en ansökan som lämnats in samma dag som man
avsåg att ha en sammankomst. JO ansåg att en första prövning borde ha
skett redan denna dag, då ärendet var brådskande. Av detta kan utläsas att
de tidsgränser som angivits i lagen inte är absoluta. Flexibilitet och
anpassning till den specifika situationen får anses vara det som skall
prägla myndighetens handläggning. Att OL:s tidsfrister överskrids utgör
inte skäl för att underlåta en skyndsam handläggning, så att beslut kan
fattas innan den aktuella sammankomsten sker. Detta är inte enbart vik¬

tigt för de enskilda tillståndssökarna utan även för polisens vidare hante¬
ring av frågan. Föreligger ett negativt tillståndsbeslut har polisen enligt
OL 2:22 rätt att upplösa sammankomsten. Det är därför i alla parters
intresse att ansökningar behandlas. Om ansökan inte hinner behandlas i
tid är uppfattningen den att detta ligger sökanden till last. Sammankoms¬
ten får inte hållas och anordnaren kan straffas om så ändå sker.85

I tysk rätt gäller ett formellt krav på en i stort sett formlös anmälan 48
timmar före sammankomsten.86 Detta krav gäller inte för sammankoms¬
ter som inte kan efterkomma det, s.k. spontan- och blixtsammankomster.
Mötesfrihetens grundlagsskydd medför att man i tysk politirätt tolkat de
förvaltningsrättsliga reglerna kring anmälningsplikten författningskon-
formt. Spontana sammankomster undantas helt från kravet på anmälan,
medan s.k. blixtsammankomster (sammankomster som sammankallats
med mycket kort varsel) omfattas av ett anmälningskrav om det är möj¬
ligt att hinna med detta.

RF påverkar inte direkt de olika tidsfrister som ställts upp i OL. Indirekt
framgår att det inte kan vara förenligt med mötes- och demonstrationsfri¬
heten att hålla strikt på tidsfristerna. Utövandet av en viktig medborgerlig
rättighet kan inte enbart bero på huruvida man inom viss tid kommit in
med en tillståndsansökan. I den meningen kan man nog tala om att JO-
avgörandet ovan kan ses som uttryck för en författningskonform tolkning
av tidsfristsreglerna. Syftet med tidsfristen är att ge polismyndigheten

84 Ett ytterligare krav finns, nämligen att en ansökningsavgift skall betalas, se avgiftsför¬
ordningen (1992:191) 11 § (senast ändrad 1995:687). Betalas inte avgiften skall ansökan
avvisas.
85 Persson/Rosenberg/Åberg s. 97.
86 Se avsnitt 3.6.4.
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möjlighet att tillvarata ordnings- och säkerhetsintressen på bästa sätt.
Detta får inte bli ett självständigt hinder för utövandet av mötes- och
demonstrationsfriheten, särskilt inte om inga hinder annars föreligger.

Detta anknyter till vad som gäller vid spontana sammankomster eller
sammankomster med mycket kort varsel där handläggningen inte hinner
bli klar innan tiden för sammankomsten. Enligt OL är dessa samman¬
komster otillåtna eftersom de saknar tillstånd.87 Anordnaren kan straffas
med böter eller fängelse enligt OL 2:29. En lösning som den tyska vore
här att föredra. Är sammankomsten av ett sådant slag att tillståndsansökan
inte kunnat lämnas in tidigare än vad som skett, kan det förhållandet inte
gärna få medföra att sammankomsten är otillåten. Det vore att inskränka
en grundlagsskyddad rättighet mer än vad som synes vara rimligt.88 Ger
RF 2:14 överhuvudtaget utrymme för att straffa en försumlig anordnare, i
fall som inte medfört konkret fara för ordning, säkerhet eller trafik? Att
straffa vederbörande är, även med det snäva synsätt som förarbetena till
RF propagerar, en begränsning av dennes rättighet.89 Saknar bestämmel¬
sens tillämpning uppenbart stöd i RF 2:14 torde straff inte kunna utdömas.

OL 2:6 stadgar att ansökan om tillstånd skall ske skriftligt. Motivet till
detta krav är att man velat undvika tveksamheter om vilka omständig¬
heter som skall beaktas vid tillståndsprövningen.90 Även här är tysk rätt
av intresse. Där är anmälan formlös så länge som den kan tas till proto¬
koll och dokumenteras av myndigheten. Exempelvis går ett telefonsam¬
tal bra.91 Det centrala är att få riktig information om förestående sam¬
mankomster. Regleringen i OL bör inte motverka att så sker, även om
informationen inkommer på ett sätt som inte, från myndighetens syn¬

punkt, är det bästa eller mest bekväma. Svenska myndigheter skall vanli¬
gen dokumentera muntliga uppgifter i andra sammanhang.92 Detta borde
kunna ske även i tillståndsärenden. Redan i motiven till LAS uttalades att

det inte kunde uteslutas att ansökan i brådskande fall gjordes muntligt
och sedan bekräftades skriftligen 93 Liksom tidsfristen bör kravet på skrift-

87 Persson/Rosenberg/Åberg s. 97.
88 Se även Vogel, FT 1991 s. 75 för samma uppfattning.
89 Se avsnitt 8.3.
90 Persson/Rosenberg/Åberg s. 97. Enligt motiven till LAS ansågs muntlig ansökan inte
tillräckligt p.g.a. vikten av att riktiga uppgifter lämnades redan från början, se prop.
1956:143 s. 189. Uppgifterna i sig torde inte bli mer eller mindre riktiga beroende på hur
de lämnas. En annan sak är att ett skriftligt förfarande väsentligt underlättar bevisningen
av vilka uppgifter som lämnats.
91 Se avsnitt 3.6.4.
92 Se förvaltningslagen 4, 7 och 15 §§.
91

Prop. 1956:143 s. 190, se även Persson s. 121.
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lighet således tolkas mindre strikt till förmån för den grundlagsskyddade
mötes- och demonstrationsfriheten. Att någon några timmar före en sam¬
mankomst ringer in uppgifter om densamma måste vara bättre än att
polisen inget får veta. En grundlagskonform tolkning av skriftlighets-
kravet i OL leder, enligt min mening, till att detta inte upprätthålls strikt.

Enligt OL 2:7 skall uppgift lämnas om namn, adress och telefon. Sam¬
mankomstens art och utformning samt tiden för densamma skall också
framgå. 1 detta anses ingå att platsen för sammankomsten skall anges.94
Polismyndigheten har enligt OL 2:9 möjlighet att begära in komplette¬
rande uppgifter. Denna möjlighet innebär dock inte att myndigheten kan
granska innehållet i vad som skall framföras vid en sammankomst. All
förhandsgranskning är uttryckligen förbjuden i OL 2:9.95 I RÅ 1963:43
fastslog RegR principen att all förhandsgranskning av tal el.dyl. var otill-
låten. Avgörandet gav uttryck för den vikt som lades vid församlingsfri¬
heten.96 I överensstämmelse med denna princip kunde inte heller för¬
handsgranskning av plakat eller banderoller ske lagligen.97 Här kan jäm¬
föras med tysk rätt, där bestämmelserna liknar de svenska, t.ex. skall
sammankomstens tema anges.98 Även i USA är förhandsgranskning av
innehållet i yttranden i princip förbjuden.99

Fastighetsägare har ofta intresse av hur deras mark nyttjas och vill
utöva kontroll däröver. Även stat och kommun har starka intressen av att

mark nyttjas på visst sätt och inte på något annat, t.ex. vad gäller vägar

94 Persson/Rosenberg/Åberg s. 99. Det framstår som något anmärkningsvärt att man i lag¬
texten inte tagit med en så viktig sak som angivande av plats. Då bristfälliga uppgifter har
till följd att handläggningen försenas och eventuellt alltså tiden för sammankomsten kom¬
mer så nära att denna inte kan hållas, framstår det som olyckligt att det inte av lagtexten
framgår vilka krav som ställs på ansökan. Särskilt olyckligt är detta då straffansvar följer
på att ha hållit en sammankomst utan tillstånd, en situation som kan uppstå ifall förse¬
ningar i handläggningen orsakas av denna oklarhet.
95 Förbudet vilar på äldre praxis, se NJA 1911 s. 268 samt JO-avgörandena JO 1968 s. 337
och JO 1966 s. 491.
96 Polismyndigheten hade i detta fall förbjudit medförandet av tre banderoller i ett demon¬
strationståg på 1 maj. Banderollerna var mycket kritiska till regimen i Sydafrika.
97 Jfr också JO-fallen 1966 s. 491, 1968 s. 337 och 1969 s. 85. Där var i det första och sista
fallet fråga om polisens omhändertagande av banderoll p.g.a. att dess innehåll bedömdes
som brottsligt. 1 det mellanliggande fallet var fråga om förhandsgranskning av plakat. När
det gäller omhändertagande av plakat är slutsatsen av fallen att så kan ske om de är uppen¬
bart brottsliga till innehållet. I dagens läge torde dock ingen av de två plakaten anses som
brottsliga, texten var "Franco-mördaren" i det första fallet och "Störta Franco" i det andra.
Dessa torde omfattas av RF 2:1 yttrandefrihet.
98 Se avsnitt 3.6.4.
99 Se avsnitt 4.6.2 och 4.6.3.
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och torg. Dessa intressen har dock inte föranlett någon reglering i OL.100
Som nämndes inledningsvis reglerar OL bara de aspekter av mötes- och
demonstrationsfriheten som har med ordningen att göra. Markägaren har
i stället vanligen att själv ta till vara sina intressen. Av JO 1971 s. 67
framgår en del av de synpunkter som därvidlag gör sig gällande. Polisens
prövning av tillståndsfrågan skall ske utifrån ordningssynpunkt. När det
gäller platser som ägs av det allmänna, dvs. stat eller kommun och enligt
plan brukas för allmän samfärdsel gör sig inte heller några andra syn¬

punkter än dessa gällande vid tillståndsprövningen.
Om det rör mark vilken primärt används för andra ändamål än sam¬

färdsel, måste även andra hänsyn tas. Skulle t.ex. marken användas för
skol- eller sjukvårdsändamål kan medgivande av den myndighet som

disponerar marken krävas, för att få hålla sammankomst på platsen.101 I
dessa fall bör, enligt JO, polismyndigheten antingen själv, ex officio,
höra den berörda myndigheten om deras inställning i tillståndsfrågan,
eller i beslutet medtaga en erinran om att även medgivande från den dis¬
ponerande myndigheten krävs. JO förordar det första alternativet, efter¬
som tillståndsfrågan i så fall avgörs i ett sammanhang och således under¬
lättar för ansökaren. Det senare förfarandet liknar det tyska förfarandet,
som utmärks av koncentration av alla beslut gällande sammankomsten
till ett och samma tillfälle.102 Detta underlättar onekligen för den enskilde
och är därför att föredra. Vad gäller mark, som används för allmän sam¬
färdsel (och således är offentlig plats) men ägs av enskild, kan dennes
medgivande vara erforderligt, för att få hålla möte på platsen. I sådana
fall anser JO inte att det är polismyndighetens uppgift att efterforska
markägarens inställning. Alternativet med en erinran i själva beslutet bör
i stället användas.103

100 Detta är inte helt korrekt. I 3 kap. OL regleras hur allmänna platser m.m. får nyttjas och
vilka begränsningar som kan införas i allmänt intresse. Dessa bestämmelser får dock
regelmässigt vika om de kommer i konflikt med mötes- och demonstrationsfriheten. Se
Persson/Rosenberg/Åberg s. 193 ff. och 226 ff.
101 Här återkommer de svårigheter som staten som ett eller flera rättssubjekt vållar, se även
kap. 9, not 146. En myndighet kan inte fatta beslut om en annan myndighets fastigheter.
Då behandlas de som olika rättssubjekt, fast de i strikt mening båda är stat eller kommun
(eller i vart fall det allmänna) och därför bör betraktas som ett rättssubjekt. För mig fram¬
står detta som något motsägelsefullt, även om praktiska skäl finns för uppdelningen.
102 Se avsnitt 3.6.2.
101 Se även JO 1974 s. 100, där det starkt framhålls att en sådan påminnelse inte får utfor¬
mas så att den kan tas som ett villkor för tillståndets giltighet.
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Vad kan då en markägare göra om denne inte gett tillstånd eller inte
ens tillfrågats? I JO 1975 s. 82 II nu hölls ett möte utanför ett varuhus
vars ägare också ägde fastigheten som mötet hålls på. Mötet hade till¬
stånd. I tillståndet fanns en punkt av vilken framgick att det var nödvän¬
digt att erhålla tillstånd från markägaren i de fall sammankomsten hölls
på enskilds mark. JO yttrade att platsen var en allmän plats i LAS
mening. Marken var vidare ägd av enskild och enligt tillståndsbeslutet
skulle denne ha tillfrågats. Vidare konstaterades att grundlagen inte ger
skydd mot andra enskilda. I övrigt skyddas markägaren endast av civil-
och straffrättsliga regler i de fall tillstånd inte medgivits. Brottet egen¬
mäktigt förfarande i BrB 8:8 kan t.ex. begås av den som olovligen vistas
på någons fastighet och på så sätt bryter dennes besittning. Vid privat¬
rättsliga konflikter mellan markägaren och de som nyttjar fastigheten
mot dennes vilja är polisen förhindrad att ingripa på någon av parternas
sida så länge inte brott begås.105 Eventuella skadeståndsanspråk kan
däremot riktas mot mötesdeltagare som olovligen vistats på enskilds
mark, förutsatt att ekonomisk skada uppstått.

Det kan väl utifrån dessa fall konstateras att markägare egentligen inte
har en särskilt stark ställning. De behöver inte ens kontaktas av polisen
innan tillstånd ges. Nyttjas marken endast tillfälligt, såsom fallet oftast är
vid möten och demonstrationer, kan endast undantagsvis något göras för
att förhindra detta. Polisen saknar möjligheter att ingripa om inget brotts¬
ligt eller ordningsstörande förekommer. Skadeståndsanspråk torde därför
vara det enda (och inte särskilt attraktiva) alternativet för en enskild mark¬
ägare vars besittning tillfälligt bryts av demonstranter eller mötesdeltagare.

Ordningslagen ger i 2:26 möjlighet att avkräva den som i vinstsyfte
anordnar en offentlig tillställning eller allmän sammankomst ersättning
för polisens kostnader för den ordningshållning som föranleds av arrange¬
manget. Bestämmelsen skall ses i samband med OL 2:11. Där stadgas att
polismyndigheten i beslut om tillstånd skall ange det högsta belopp som
anordnaren kan komma att tvingas betala. Regleringen innebär ett brott
med tidigare reglering, som av principiella skäl undvikit att lägga ett
kostnadsansvar på enskilda för allmänna sammankomster.106 Föredra¬
ganden fann dock i motiven till OL att det var rimligt att anordnaren i
vissa fall, när det gällde sammankomster i vinstsyfte och med stor
publiktillströmning, bar viss del av ordningsmaktens kostnader.107 Dess-

104 Fallet tas upp även i genomgången om polisens befogenhet att upplösa sammankomster,
se avsnitt 10.5.3.
105 Se även JO 1975 s. 99.
106

Prop. 1979/80:17 s. 19 f.
107 Prop. 1992/93:210 s. 95.
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utom ansågs det ligga i linje med budgetpolitiska strävanden att avgifts-
belägga vissa av polisens tjänster.108

Det är enligt förarbetena rent kommersiella intressen som skall vara

grunden för att kostnadsansvar skall få läggas på anordnaren.109 Exempel
på sådana är pop- och rockgalor. Det bör enligt föredragande statsråd inte
föreligga några avgörande svårigheter för polisen att avgöra när en sam¬
mankomst anordnas i vinstsyfte."0 Lagtexten tycks här ha blivit något
olyckligt utformad. Kommersiellt intresse och vinstsyfte behöver inte
vara samma sak. Ett vinstsyfte kan i sig bottna i andra än kommersiella
intressen, som fallet är med t.ex. pop- och rockgalor till förmån för olika
nödställda grupper i världen. Det verkar således som den springande
punkten i resonemanget är det kommersiella intresset, inte vinstsyftet."1
Ideella föreningar undantas också enligt OL 2:26 andra stycket från
ersättningsskyldigheten, vilket talar för denna tolkning.

En utgångspunkt vid regleringen av kostnadsansvaret var att detta inte
mötte hinder i RF. Så befanns vara fallet i förarbetena till en reform av

regleringen av ordningshållningen vid offentliga tillställningar i början
av 1980-talet."2 Det är också till detta man hänvisar i förarbetena till

ordningslagen. Är detta en riktig bedömning? Liknande frågor har prö¬
vats i amerikansk rätt och ett kostnadsansvar har där accepterats om det
varit preciserat. Detta av förutsebarhetsskäl och för att undvika godtycke.
Man har dock betonat risken för att ett kostnadsansvar kan utgöra ett för¬
dolt sätt att förhindra vissa sammankomster och därför ställer höga krav
på administrationen av dessa frågor."3 I tysk rätt tycks däremot kost¬
nadsansvar i denna form saknas.

Synpunkterna från amerikansk rätt synes mig ha bäring också på
svenskt rätt. Det framstår som väsentligt att kostnadsansvar enbart åläggs
i fall där det oundgängligen är motiverat och att det görs på ett sätt som

108 Man kan tycka att detta uttalande är tämligen uppseendeväckande. På ena sidan står en
grundlagsskyddad fri- och rättighet, på den andra sidan står en finansiellt ansträngd stats¬
förvaltning, polismyndigheterna. På ett principiellt plan kan man tycka att det är olämpligt
att använda sig av en "brukaren betalar "-modell vid tillhandahållandet av polisiära "tjäns¬
ter". De uppgifter som polisen har ligger nämligen inte enbart i den kostnadsansvariges
intresse. De är ett allmänt intresse. Polisens finansieras av skattemedel och det synes
olämpligt att söka dryga ut den kassan genom diverse avgifter för det skydd polisen till¬
handahåller medborgarna.
109

Prop. 1992/93:210 s. 95.
110

Prop. 1992/93:210 s. 95.
Prop. 1992/93:210 s. 95. Vad gäller vinstsyfte tycks detta begrepp vara behäftat med

stor vaghet. Se Mattsson, Beskattningen av handelsbolag s. 51 f. och Nial, Svensk associa¬
tionsrätt s. 32 ff.
112 Prop. 1979/80:17 s. 19.
113 Se avsnitt 4.6.3.
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är någorlunda lika över hela riket. Det krävs preciserade riktlinjer för att
hindra skönsmässiga och godtyckliga bedömningar. Sådan vägledning sak¬
nas dock."4 RF 1:9 uppställer som vi sett ovan krav på att medborgarna
behandlas lika inför lagen och skall skydda mot godtycke. OL 2:26 ger inte
tillräckligt goda garantier för detta, trots förarbetsuttalanden om att regle¬
ringen skall tillämpas restriktivt."5 Än så länge synes visserligen dessa
intentioner hålla, men lagstiftningen garanterar inte att så förblir fallet."6

10.3.6 Undantag från tillståndskravet: gatuteater och gatumusik
OL 2:4 innehåller två undantagsregler. I andra stycket stadgas att offent¬
liga tillställningar som inte hålles på offentlig plats kan undantas från till¬
ståndskravet."7 Bestämmelsen är tänkt att tillämpas restriktivt, vilket
enligt motiven innebär att undantag endast skall medges då det kan ske
utan fara för ordning och säkerhet.118 Ur konstitutionell synvinkel finns
inte mycket att anföra mot undantagsregeln, som synes vara väl motive¬
rad. Möjligen kan påpekas att motivuttalandet om restriktiv tillämpning
verkar tvetydigt. Det är svårt att tänka sig att medge undantag överhuvud¬
taget i fall då fara för ordning och säkerhet eller trafik föreligger. Vari
restriktiviteten, utöver detta, skall bestå synes vara oklart. I kommentaren
till OL framhålls i stället att det är en självklar förutsättning för befrielse
från tillståndskravet att detta kan ske utan ordnings- eller säkerhetspro¬
blem och kravet på restriktivitet läggs till efter detta självklara krav."4

Det andra undantaget i OL 2:4 tredje stycket är då mer intressant. Där
undantas sammankomster för framförande av konstnärliga verk samt cir¬
kusföreställningar från tillståndskravet. Särskilt intressant är undantaget
för de konstnärliga sammankomsterna. Konstnärliga sammankomster där
deltagarantalet är litet och som därför inte vållar några ordningsproblem
är undantagna från tillståndskravet. Undantaget är enligt förarbetena
främst riktat till gatuteater och gatumusik.120 Vad som framstår som
anmärkningsvärt är att samma undantag inte gäller för politiska samman-

114 Avgiftens storlek bestäms av 3 § förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevak¬
ning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.
115 Prop. 1992/93:210 s. 95.
116 Vid min undersökning av polismyndigheten i Uppsalas tillståndsärenden enligt OL fann
jag att man under 1995 lagt kostnadsansvar på 2 av 134 arrangörer. I det ena fallet gällde
det en större konsert, det s.k. "rocktåget", se länsrättsdom 1995-09-19 målnr 1817-95. I
det andra fallet gällde det en större gårdsfest, där levande musik framfördes, se länsrätts¬
dom 1995-06-02, målnr 1219-95. Båda fallen var tveklöst "kommersiella".
117 Se även Persson/Rosenberg/Åberg s. 82.
118

Prop. 1979/80:17 s. 31 f.
114 Persson/Rosenberg/Åberg s. 82.
120 Prop. 1982/83:9 s. 169, prop. 1992/93:210 s. 74, Persson/Rosenberg/Åberg s. 84 f.
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komster som sakligt sett uppfyller dessa krav. I utredningsförslaget till
undantaget fanns inte något särskiljande mellan olika typer av samman¬
komster, det omfattade alla sammankomster som inte kunde förväntas
medföra fara för ordning och säkerhet.121 Lagrådet fann utredningsför¬
slaget betänkligt då det inte preciserade vilka sammankomster som var
befriade från tillståndskravet. Man fann det vara en alltför stor osäker¬
hetsfaktor att lägga på den enskilde att bedöma om en planerad samman¬
komst skulle dra stor eller liten deltagarkrets.122

Lagrådet omformulerade därför regeln till att endast gälla musikaliska
verk, något som regeringen sedan ändade till konstnärligt verk för att
närmare anknyta till RF.122 Några principiella skäl emot att man regle¬
rade denna typ av möten speciellt kunde lagrådet inte se, medan ett tungt
vägande skäl, förutsebarheten, talade för det.124 Man bör observera att
regeringen godtog lagrådets synpunkt, men samtidigt vidhöll att man
principiellt inte borde skilja mellan olika typer av små sammankomster.
Då frågan inte var tillräckligt utredd fann regeringen att man i avvaktan
på en helhetslösning borde utforma bestämmelsen i nära anslutning till
lagrådets förslag.125

I Tyskland finns ett liknande undantag i § 17 VersG, men det riktar sig
mot atypiska sammankomster som religiösa tåg och folkfester.126 Sär¬
behandlingen har ansetts godtagbar då den tolkas författningskonformt.
Den strider inte mot författningens likhetsprincip eftersom den är inte en
särbehandling av lika möten.127 De möten som regleras i § 17 VersG har
inte kommunikativ potential, något övriga möten har. I USA finns samma
konstitutionella likhetsprincip, equal protection, i Fourteenth Amend-
ment. Att särskilja skyddet mellan olika typer av möten på det sätt som
sker här i Sverige torde knappast vara konstitutionellt godtagbart där.128

Är då denna särbehandling konstitutionellt godtagbar i Sverige? I RF
1:9 står att allas likhet inför lagens skall beaktas av domstolar och för-

121 Prop. 1982/83:9 s. 35 och 129 f. Obeservera att utredningen där uttryckligen avvisar
modellen att endast undanta gatumusik etc. från tillståndskravet. På s. 130 sägs: "Några
som helst sakliga skäl för en sådan skillnad i regleringen av olika typer av sammankoms¬
ter kan enligt utredningens mening inte anföras."
122 Prop. 1982/73:9 s. 166 f.
123 Prop. 1982/73:9 s. 168 f.
124 Prop. 1982/73:9 s. 167.
125 Prop. 1982/73:9 s. 169.
126 Se avsnitt 3.6.7.
127 Den svåraste frågan vid tillämpningen av en likhetsprincip är var man skall lägga gene-
ralitetsnivån. Med vad skall man jämföra, alla möten, alla möten utomhus, osv.? Se även
avsnitt 2.7.3.
128 Se avsnitt 2.3.5. och 4.6.2.
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valtningsmyndigheter. Lagstiftaren finns inte nämnd där och omfattas
därför inte av principen.1291 RF 1:2 står att allas lika värde skall respek¬
teras och detta programstadgande gäller också lagstiftaren. Här finns nog
den enda statsrättsliga grunden för att kritisera undantagsbestämmelsen i
OL 2:10 tredje stycket. Det är onekligen en svag grund. När det gäller
förutsebarhetsaspekterna, som för lagrådet var de avgörande, kan sägas
att dessa inte är mindre problematiska för gatumusiker och dylika artis¬
ter. Även de har problem med att veta hur många som sluter upp kring
deras framförande. Denna aspekt tas inte upp i lagrådets yttrande.

Man kan förstå en viss osäkerhet kring en nyordning som denna, men
när det tio år senare var dags att reformera regleringen synes det märkligt
att man inte i linje med förarbetsuttalandena från 1983 utvidgade kretsen
av undantagna sammankomster. Om systemet fungerat väl för de konst¬
närliga framställningarna tyder detta på att förutsebarhetsprolemen inte
var av så svår karaktär som lagrådet fruktande, vilket i sin tur tyder på att
även andra sammankomster kan omfattas av undantaget. Har undantaget
å andra sidan inte fungerat väl i praktiken är detta skäl för att avskaffa
den särbehandling som konstnärliga sammankomster åtnjuter.

Sammantaget anser jag att tiden är mogen för att utsträcka undantags¬
regeln såsom ursprungligen var avsett. Ett konstitutionellt argument för
detta är att proportionalitetsprincipen kräver att ingrepp inte är mer långt¬
gående än nödvändigt. Har det visat sig att små sammankomster kan
undantas från tillståndskravet utan störningar i ordning och säkerhet krä¬
ver proportionalitetsprincipen att så sker för alla små sammankomster.

10.4 Vägran av tillstånd

10.4.1 Inledning
Polismyndigheten kan enligt OL 2:10 vägra tillstånd på tre grunder. För
det första om det är nödvändigt med hänsyn till ordning och säkerhet vid
sammankomsten. För det andra om det är nödvändigt med hänsyn till
trafiken och för det tredje för att motverka epidemi. Dessa rekvisit skall
läsas mot bakgrund av RF 2:14. De är en snarast ordagrann uppräkning
av de ändamål som enligt RF kan motivera en begränsning av mötes- och
demonstrationsfriheten. Dessa tre godtagbara skäl för att vägra tillstånd
är uttömmande och kan inte utsträckas av hänsyn till t.ex. rättvis fördelning

129 Detta beror på att man inte velat införa en långtgående likhetsprincip i svensk statsrätt
av rädsla att binda lagstiftarens händer i fråga om t.ex. beskattning, se prop. 1975/76:209
s. 98 f.
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av platser, tillståndsmyndighetens arbetsbelastning m.m. Detta illustreras
väl i JO 1982/83 s. 95. Där fann JO att riktlinjer som tilldelade sökanden
sex torgmöten per år inte var förenliga med tillståndsprövningen. Denna
skall ske utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall och det finns därför
inte utrymme för generella begränsningar av antalet sammankomster per
sökande. Det ligger i tillståndsförfarandets natur att varje ansökan skall
prövas för sig mot de rekvisit som medger avslag.

Något som i sammanhanget bör uppmärksammas är att man i Sverige
inte valt att sammanföra alla relevanta bedömningar till en och samma
myndighet och till ett beslut, såsom i Tyskland (den s.k. koncentrations¬
grundsatsen).130 Detta innebär att en tillståndsprövning enligt OL inte
utesluter att annan myndighets prövning kan leda till annat resultat. I
propositionen till OL framhålls att det är ett rättssäkerhetskrav att detta
förhållande klart framgår av lagtexten.131 Däremot diskuterar man inte
den, för den enskilde, sällsynt krångliga ordningen att tvingas söka och
sammanställa olika myndighetsbeslut, för att veta om man har rätt att
utöva mötes- och demonstrationsfriheten eller ej. Här finns, enligt min
mening, anledning att se över systemet.

10.4.2 Ordning och säkerhet
Begreppen "ordning och säkerhet" har i OL inte erhållit någon närmare
bestämning.132 I förarbetena anförs enbart att bestämmelsen motsvarar
den tidigare gällande 3 § LAS och att den utformats i nära anslutning till
innebörden av RF 2:14.133 Bestämmelsen i 3 § LAS ändrades i samband
med antagandet av den nya RF. I motiven till den ändringen framgår att
bestämmelsen var avsedd att tillämpas restriktivt.134 Konstitutionsutskot¬
tet anförde också att uttrycket "allmän ordning" förekom i flera olika lag¬
textsamlingar och därigenom till viss del kunde avgränsas till sitt inne¬
håll samt att det var svårt att i lagtext närmare precisera alla situationer
som avsågs med uttrycket.135

I förarbetena till OL behandlas frasen "allmän ordning och säkerhet"
mer ingående endast i samband med en diskussion om tillståndspröv¬
ningen för offentliga tillställningar.136 Buller från t.ex. högtalaranlägg¬
ningar eller pyrotekniska artiklar omfattas av begreppet "ordning och

130 Se avsnitt 3.6.2.
131

Prop. 1992/93:210 s. 174.
132 Se även avsnitt 9.4.2.
133

Prop. 1992/93:210 s. 249.
134

Prop. 1974:35 s. 114, KU 1974:21 s. 23.
135 KU 1974:21 s. 23.
136 SOU 1985:24, s. 325.
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säkerhet". Vidare kan estetiska hänsyn tas, affischering i känslig stads¬
miljö och även affischering av sådan karaktär att trafikanter störs, faller
in under frasen. Denna bestämning av "allmän ordning och säkerhet" ger
intrycket att detta är mycket omfattande.137 Man kan kanske mot bak¬
grund av den restriktiva syn på tillståndsprövningen som ovan nämnts
säga att denna vida bestämning av begreppen inte gäller för OL 2:10.

I litteraturen finns begreppsbildningen behandlad av bl.a. Sjöholm i
samband med dess användning i de äldre polisförfattningarna och då sär¬
skilt i samband med den s.k. politirättsliga generalklausulen.13* När han
behandlar mötes- och demonstrationsfriheten framhåller Sjöholm att
rekvisiten "allmän ordning och säkerhet" i samband med tillståndspröv¬
ningen kommit att tillämpas så att tillstånd endast vägras i fall där det fun¬
nits anledning att anta att sammankomsten hade upplösts ifall den genom¬
förts.139 Även Bodin/Rylander har tagit upp frågan om betydelsen av "all¬
män ordning" utan att närmare kunna ange en bestämd betydelse av detta
begrepp.140 Detta otydliga tillämpningsområdet för rekvisiten "ordning
och säkerhet" är av förutsebarhetsskäl olyckligt, samtidigt som det inte
direkt främjar en likartad rättstillämpning i landet som helhet. Intrycket
stärks av polisrättsutredningens konstaterande att det inte går att generellt
ange vad som avses med begreppet "störande av allmän ordning".141

1 kommentaren till OL har det befunnits lättare att räkna upp de gånger
man inte får vägra tillstånd än då man får det, dvs. en negativ definition
av ordning och säkerhet. Således står klart att endast förväntade orolig¬
heter i omgivningarna av en sammankomst i samband med denna inte
utgör grund för att vägra tillstånd.142 Att bråk eller sammanstötningar med
motdemonstranter eller dylikt förväntas är inte heller grund för att vägra
tillstånd. Sådana problem får lösas med utnyttjande av extraordinära
polisinsatser.143 Kring denna avvägningsproblematik finns en del praxis
som i vart fall delvis kan sägas utfalla till mötes- och demonstrationsfri¬
hetens fördel.144 Tillstånd tycks sällan vägras, men förenas i stället med
tämligen långtgående villkor för att undvika de problem man befarar.145
137 Se NJA 1989 s. 308 för en mycket vid bestämning av uttrycket allmän ordning.
138 Dåvarande 2 § polisinstruktionen, motsvarande regel finns nu i 1 och 2 §§ polislagen
(1984:387). Se Sjöholm s. 23 ff.
139 Sjöholm s. 331.
140 Bodin/Rylander s. 26 ff.
141 SOU 1993:60 s. 189.
142 Persson/Rosenberg/Åberg s. 105 f.
143 Persson/Rosenberg/Åberg s. 106.
144 Se t.ex. regeringsbeslut 1993-09-23, 1993-11-18 och 1993-11-29 (återgivna i Person/
Rosenberg/Åberg s. 90 ff.).
145 Se ovan 10.3.4 om villkorade tillstånd.
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Bilden är dock inte entydig. Av JO 1991/92 s. 52 framgår t.ex. att polis¬
myndigheten där vägrat tillstånd för demonstration i form av en vaka
utanför den amerikanska ambassaden med hänvisning till säkerhetsskäl.
Vilka dessa skäl skulle ha varit framgår inte av beslutet, inte heller om
faran var konkret eller ej.

Rekvisiten i OL 2:10 har utformats med RF 2:14 i åtanke.146 Det är då
inte orimligt att förutsätta att de i vart fall inte skall ha en mer omfattande
innebörd än dessa. Ovan har konstaterats att man bör tolka begreppen
"ordning och säkerhet" i RF 2:14 restriktivt.147 Fara för ordningen bör då
innebära konkret fara för brottsliga handlingar, dvs. en fara som kan rea¬
liseras i den omedelbart förestående framtiden. Detta ligger också nära
lösningarna i tysk och amerikansk rätt. 1 tysk rätt finns inte ett motsva¬
rande tillståndssystem, men sammankomster kan förbjudas av polisen
om de utgör en omedelbar fara för säkerhet och ordning.148 Detta innefat¬
tar ett krav på konkret fara. Vidare är det intressant att notera att brott inte
nödvändigtvis utgör en störning av säkerhet och ordning. 1 USA är
samma åtgärder begränsade av förekomsten av en klar och påtaglig
fara.149 Skrik, oväsen, estetiska hänsyn eller rent abstrakta farhågor om
mer eller mindre kända faror i en obestämd framtid kan, enligt min
mening, inte utgöra grund för inskränkningar i mötes- och demonstra¬
tionsfriheten. För att OL 2.10 skall stå i god överensstämmelse med RF
är det nödvändigt att inskränka möjligheterna att vägra tillstånd på grund
av fara för ordning och säkerhet till fall då denna fara är konkret och
består i utförandet av brottsliga gärningar.

Förväntade störningar av ordning och säkerhet kan enligt OL 2:10 leda
till förvägrat tillstånd. I förarbetena till OL har man anslutit sig till en
tolkning av RF 2:14 som möjliggör att bestämmelsens krav på att stör¬
ningarna skall ske "vid sammankomsten" också innefattar störningar
som uppkommer i dess närhet.150 I Tyskland och USA är det endast
under extrema omständigheter tillåtet att ingripa mot sammankomster
p.g.a. utomstående faror för ordning och säkerhet. Det handlar typiskt

146 Prop. 1992/93:210 s. 249.
147 Se avsnitt 9.4.2.
148 Se avsnitt 3.6.5 och 3.6.6. Notera att man i tysk rätt inte kan förbjuda eller upplösa en
sammankomst enbart med hänsyn till ordningen, det avgörande rekvisitet är säkerheten.
Jämfört med svensk rätt kan påpekas att vårt ordningsbegrepp till omfång och innehåll
mera liknar det tyska säkerhetsbegreppet, som även det är mycket omfattande. Ordnings¬
begreppet spelar i tysk rätt ingen självständig roll då det anknyter till konventioner och
moraluppfattningar som styrs av samhällets majoritet.
149 Se avsnitt 4.4, särskilt 4.4.4.
150

Prop. 1992/93:210 s. 80 f., se avsnitt 9.4.3 för en genomgång av tolkningsprohlema-
tiken kring RF 2:14.
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sett om rena nödsituationer.151 I USA har man inte velat ge arga åskådare
möjlighet att stoppa i övrigt fredliga möten och träffande beskrivit feno¬
menet som hecklers veto, dvs. ungefär bråkstakarnas veto. Ett sådant
veto har kategoriskt avvisats.

Jag har ovan anfört att den tolkning som ligger bakom OL:s reglering i
denna del inte är tillräckligt väl underbyggd.152 Jag menar att RF 2:14:s
"vid sammankomsten" måste tolkas som ett krav på att störningarna i
fråga i vart fall har sitt ursprung i sammankomsten. Skeenden i samman¬
komstens omgivning, som inte deltagarna i sammankomsten kan kontrol¬
lera, kan inte innebära att fredliga utövare av mötes- och demonstrations¬
friheten berövas möjligheten att träffas och göra sig hörda. Det viktiga är
att poängtera att OL 2:10 med hänsyn till RF 2:14 inte kan utgöra grund
för att vägra tillstånd på grund av ordningsstörningar som uppstår i sam¬
mankomstens närhet, eller som en direkt följd av den, om störningarna
inte kommer från sammankomsten utan från utomstående.

Den "nya" tolkningen av RF 2:14 i förarbetena till OL får inte leda till
att ordningsstörningar som har sitt ursprung utanför sammankomsten
medför vägrade tillstånd, förbud eller upplösningar. Ordalydelsen i OL
2:10 kan av detta skäl anses som mindre lyckad, då den faktiskt antyder
att just detta är möjligt.153 Inte heller i Sverige bör skyddet för utövare av
mötes- och demonstrationsfriheten vara beroende av vad andra gör, annat
än i rena undantagsfall.

Sammanfattningsvis menar jag att rekvisitet "ordning och säkerhet"
vid tillståndsprövning enligt OL 2:10 bör tolkas som innefattande ett
krav på konkret fara för brottsliga gärningar. Dessa förväntade gärningar
skall vidare ha sitt ursprung i den tilltänkta sammankomsten. Tillstånds¬
prövningen skall inte i sig vara beroende av omgivningens gillande eller
ogillande. Endast i situationer där nöd eller nödliknande skeenden upp¬
står, eller kan förväntas uppstå, får faktorer som inte härrör sig från sam¬
mankomsten själv beaktas.

151 Se avsnitt 3.6.6, 4.5.2 och 4.5.3.
152 Se avsnitt 9.4.3.
153 Persson/Rosenberg/Åberg (s. 105) påpekar att tillstånd kan vägras inte enbart med hän¬
syn till ordning och säkerhet vid själva sammankomsten, utan också om sammankomsten
kan förväntas orsaka ordnings- eller säkerhetsproblem i dess omedelbara omgivning. Utta¬
landet tycks bekräfta mina betänkligheter om OL 2:10:s utformning. Uttalandet mildras
dock (s. 105 f.) då det sägs att det endast undantagsvis kan komma i fråga att vägra till¬
stånd på grund av oroligheter i närheten av en sammankomst. Om detta tolkas som nödlik¬
nande situationer så ligger min uppfattning om vad grundlagen kräver och kommentarens
synsätt nära varandra. Lagtexten ger dock inte uttryck för denna restriktivitet.
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10.4.3 Trafik och epidemi
Trafikhänsyn kan tyckas utgöra en relativt klar prövningsgrund. Med trafik
avses dock mer än enbart fordonstrafik. Hänsyn skall t.ex. tas även till
gångtrafikanter. Vid prövning av tillståndsansökan mot trafikintressen
gäller vanligen att de senare kan tillgodoses genom avspärrningar och
omdirigering av trafik.154 Detta innebär att trafikintressen inte annat än
undantagsvis kan leda till att tillstånd vägras. På samma sätt som vid
prövningen av fara för ordning och säkerhet måste det vara fråga om
konkreta faror för att vägra tillstånd. Dessa får dessutom inte vara av allt¬
för bagatellartad karaktär eller alltför kortvariga. Ett sådant synsätt ligger
väl i linje med den betydelse som RF kan anses lägga i "hänsyn till trafi¬
ken" i RF 2:14.155

Även anknytningen till reglerna för upplösning av sammankomst i OF
2:23 talar för en restriktiv tolkning av denna grund för att vägra tillstånd.
I OF 2:23 krävs "allvarlig störning av trafiken" för att en sammankomst
skall få upplösas. Det är rimligt att samma bedömningsgrund är vägle¬
dande i tillståndsfrågan. Att vägra tillstånd för att viss trafikstockning
kan förutses eller för att fotgängare kan ha vissa problem med att ta sig
fram i centrala delar av en tätort kan inte komma i fråga.156

Ett alternativ till att vägra tillstånd i fall där polisen befarar trafikpro¬
blem är att förlägga sammankomsten till en annan plats/gångväg än den
sökta. Bodui/Rylander uttryckte vid 70-talets mitt oro för att ordnings-
och trafikbegreppens vaghet därvidlag skulle kunna ge utrymme för
åtskilligt godtycke.157 Man framhöll bl.a. att trafikhänsyn tycktes ha åbe¬
ropats som skäl att vägra eller ändra ansökningar om tillstånd, fastän de
reella skälen till besluten syntes vara mer betingade av sammankomster¬
nas teman. Denna fara finns i princip kvar också idag. Risken för god¬
tycke minskar dock om polismyndighetens beslut är väl motiverade och
den enskilde kan överklaga och få en förnyad prövning av ärendet.158

154 Persson/Rosenberg/Åberg s. 107.
155 Se avsnitt 9.4.1.
156 Se t.ex. regeringsbeslut 1991-05-31 där överklagande av nekat tillståndsbeslut bifölls.
Regeringen fann att vissa hinder i fotgängartrafik inte var av den karaktären att de motive¬
rade nekat tillstånd. Se även regeringsbeslut 1979-12-13.
157 Bodin/Ryländer s. 27 f och 44.
158 Vid min schematiska genomgång av Uppsala polismyndighets tillståndsärenden fanns i
akterna endast trafikpolisens slutliga bedömning av en ansökan med, dvs. om den mötte
hinder eller ej. Ingenstans framgick vilka sakskäl som motiverat ett visst ställnings¬
tagande, ett förhållande som gör det svårt att angripa ett beslut.
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Den överprövning av polismyndighetens beslut som kan ske kompense¬
rar således delvis för denna inneboende vaghet i begreppsbildningen.159

10.4.4 Besvär och straff

Lagrådsremissen i lagstiftningsärendet kring OL innehöll ett förslag där
besvärsrätten var mer inskränkt än vad som tidigare gällt i LAS och
AOst. Länsstyrelse och sedan regering var tidigare instans för den som
ville föra talan mot polisens beslut. Ordningsstadgeutredningens förslag
innebar i denna del att besvärsrätten inskränktes till att omfatta endast

prövning i länsstyrelse. Förslaget fick kritik av lagrådet, som drog upp de
utgångspunkter som borde vara avgörande för bedömningen av behovet
av överprövning.

Den första av dessa synpunkter var att domstolsprövning normalt skall
ske i frågor som kan förväntas vara särskilt betydelsefulla för den
enskilde.160 Än starkare gör sig denna synpunkt gällande när prövningen
har tydligt inslag av rättslig bedömning. Särskilt betonade lagrådet att
när den enskildes civila rättigheter och skyldigheter enligt Europakon¬
ventionens Artikel 6 aktualiseras bör domstolsprövning alltid stå till
buds.161 Institutet rättsprövning, enligt lagen (1988:205) om rättspröv¬
ning av vissa förvaltningsbeslut, kunde enligt lagrådet inte användas som
ett argument för att avstå från att ge möjlighet till vanlig domstolspröv¬
ning. Rättsprövningen var enligt lagrådet att betrakta som en tillfällig
lösning i avvaktan på ordinära besvärskanaler.162 Lagrådsremissen gav

möjlighet till domstolspröving i endast två ärendegrupper; ersättnings¬
skyldighet och återkallelse av tillstånd. Begränsningen av besvärsrätten
innebar att överprövning av vitesförelägganden, beslut att avslå ansökan
om tillstånd samt förbud av sammankomster inte kunde prövas av domstol.

159Polismyndigheten kan även vägra tillstånd med hänsyn till faran för att allmänheten
skall ådra sig en epidemi. Med epidemi avses de sjukdomar som enligt smittskyddslagen
(88:1472) utgör anmälningspliktiga sjukdomar och som framgår i en bilaga till den lagen.
Det finns dock ett undantag, nämligen de veneriska sjukdomarna. Dessa utgör visserligen
anmälningspliktiga sjukdomar men anses inte omfattats av OL.s epidemibegrepp, se Pers¬
son/Rosenberg/Åberg s. 129 och avsnitt 9.4.4.
16,1 Prop. 1992/93:210 s. 393.
161

Prop. 1992/93:210 s. 393.
162 Numera är rättsprövningslagen permanentad, något som ger intryck av en viss uppgi¬
venhet inför problemen med besvärsrätten inom förvaltningen. Se Wahlgren, Några pro¬
vokativa funderingar kring förvaltningsprocessen, FT 1995 s. 203, Warnling-Nerep, Skall
rättsprövningslagen "skrotas"?, FT 1996 s. 1, Wahlgren, Ytterligare kommentarer kring
rättsprövningslagen, FT 1996 s. 127.
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Lagrådet kom till slutsatsen att förslaget innebar en alltför snävt avgränsad
besvärsrätt.163

Tysk oeh amerikansk rätt innehåller ganska vidsträckta möjligheter att
få till stånd en rättslig prövning av huruvida konstitutionella aspekter
iakttagits i samband med mötes- och demonstrationsfriheten. I USA
handlar det vanligen om överklaganden i normal ordning. Dessa kan
slutgiltigt hamna i Supreme Court, vars uppmärksamhet på konstitutio¬
nens krav är stor.164 I tysk rätt är det oftare fråga om s.k. författnings¬
besvär, dvs. enskilda klagomål till den tyska författningsdomstolen.165
Där kan frågan om grundrättigheterna iakttagits vid beslut i samband
med utövandet av mötes- och demonstrationsfriheten prövas.

1 propositionen godtog regeringen lagrådets synpunkter. En vid besvärs¬
rätt tillkommer därför de enskilda enligt OL 2:28. Alla polismyndig¬
hetens beslut i ärenden om allmänna sammankomster och offentliga till¬
ställningar kan överklagas till domstol. Första instans är länsrätt med
sedvanlig instansordning därefter. I propositionen framhölls att då den
rättsliga bedömningen endast skall ta hänsyn till ordning och säkerhet
behövs inte politiska hänsyn tas i dessa ärenden. Att regeringen togs bort
som besvärsinstans innebar därför inte att rättssäkerheten åsidosattes.166
Eftersom OL saknar regler om när besvären skall ha lämnats in, gäller
enligt 23 § förvaltningslagen (1986:223) (FL) en besvärstid på tre
veckor. Besvären skall vidare lämnas skriftligen till polismyndigheten
som i samband med rättidsprövningen skall ompröva sitt beslut (24 och
27 §§ FL).

Frågan är då vem som kan klaga på polismyndighets beslut i tillstånds¬
frågor enligt OL. Det finns inte någon särskild praxis på området för
besvärsrätt över polismyndighets beslut, utan allmänna regler om
besvärsrätt gäller. FL ger enligt 22 § besvärsrätt till den som saken angår
och som fått ett negativt beslut. Svårigheten att bestämma en krets av

l<v1
Prop. 1992/93:210 s. 393. Detta konstaterande gjordes bl.a. utifrån att ärenden om till¬

stånd för allmänna sammankomster ytterst gällde den enskildes möjlighet att nyttja de
grundlagsskyddade opinionsfriheterna. Till detta lades att beslut i tillståndsärenden ofta
kunde ha stor personlig eller ekonomisk betydelse för den enskilde. Näringsfriheten, vilken
är en av Europakonventionens civila rättigheter, kommer t.ex. att beröras av polismyndig¬
hetens beslut. Inslaget av rättslig bedömning i dessa ärenden torde, enligt lagrådet, vara
väsentligt och sammantaget gav detta skäl för domstolsprövning i alla typer av ärenden
som rör tillstånd, förbud, förläggande m.m. Eftersom det skulle vara svårt, kanske omöj¬
ligt, att urskilja någon särskild ärendegrupp där detta behov av domstolsprövning gjorde
sig mindre kännbart föreslog lagrådet att överprövning i domstol borde bli möjlig för hela
denna grupp av ärenden.
164 Se avsnitt 2.5.3.
165 Se avsnitt 2.4.3.
166 Prop. 1992/93:210 s. 183 ff.
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besvärsberättigade framgår dock av praxis. I RÅ 1978 ref2:37u17 befanns
en bostadsrättsförening, belägen i ett grannhus till fastighet där offentlig
tillställning anordnades, ha besvärsrätt över polismyndighetens ti 11-
ståndsbeslut. RegR:s majoritet anförde att det av motiven till 22 § FL
framgick att besvärsrätt bör begränsas till dem vars intressen det varit
möjligt att beakta vid sakens prövning.

Vidare framhöll RegR att det i förarbetena till AOst inte fanns angivet
vilka hänsyn polismyndigheten får ta vid tillståndsprövningen. I stället
angavs att myndigheten hade en ganska fri prövningsrätt. Även olägen¬
heter för närboende genom buller eller annat kunde komma i fråga som
faktorer i denna bedömning. RegR fann att polismyndigheten vid sin
prövning haft att beakta de närboendes berättigade intressen. Beslutet
skulle av samma skäl anses ha angått föreningen på sätt som avses i 22 §
FL och föreningen hade därmed besvärsrätt. Fallet ger visst stöd för slut¬
satsen att besvärsrätt även tillkommer parter som på samma sätt berörs
av anordnadet av allmänna sammankomster. Fastighetsägare kring ett
torg, boende i närheten av ett demonstrationstågs marschväg m.fl torde
därför kunna komma i fråga.168

I förhållande till det grundlagsfästa skyddet för mötes- och demonstra¬
tionsfriheten synes lösningen med en vidsträckt besvärsrätt väl avvägd.
Besvärsrätten är ett utomordentligt viktigt inslag i ett praktiskt verksamt
rättighetsskydd. Endast på så sätt kan medborgarna få sitt grundlags¬
skydd konkretiserat. OL:s besvärsbestämmelse måste anses fylla denna
uppgift. I sammanhanget bör dock påpekas att trots att alla beslut enligt
OL kan överklagas så ger detta, när det gäller t.ex. upplösning eller
inställelse av sammankomst, inte ett fullgott skydd. Tillfället för sam¬
mankomsten är redan över och för anordnaren och deltagarna är skadan
skedd, även om det visar sig att beslutet var felaktigt. Även en långt¬
gående besvärsrätt framstår i det sammanhanget som otillräcklig.

Det allmännas skadeståndsansvar kunde då kanske uppväga denna
svaghet? Enligt skadeståndslagen (1972:207) 3:2 är stat och kommun
ersättningsskyldiga endast i fall där myndighetsutövning lett till person-,

167 Fallet gällde Akademiska föreningen Pireus fastighet (ett studenthus) i Malmö där det
under ett flertal år, med tillstånd, hållits offentliga danstillställningar. I beslut 1977 bevil¬
jade polismyndigheten tillstånd att vid tre tillfällen hålla offentlig tillställning i Pireus. En
bostadsrättsförening, belägen i en grannfastighet, och en enskild person besvärade sig
över tillståndsbeslutet.
168 Jfr dock Regeringsbeslut 1983-10-13 (återgivet i Person/Rosenberg/Åberg s. 172), där
besvärsrätt inte ansågs föreligga för ägare till fastighet varpå annan erhållit tillstånd att
anordna offentlig tillställning. Då RegR numera är högsta instans i tillståndsfrågor finns
enligt min mening skäl att utgå från att den lösning som valdes i RÅ 1978 2:37 speglar
gällande rätt med avseende på besvärsrätten. Se även RÅ 1980 2:13, där det också gällde
störande verksamhet som påverkade grannar och där besvärsrätt medgavs.
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sak- eller ren förmögenhetsskada. Då anordnare av sammankomster ofta
lider skada som enbart är av ideell natur omfattas besluten inte av det all¬
männas skadeståndsansvar.169 Någon särskild ansvarsregel, såsom vid
frihetsberövande, finns ej, varför denna väg att få rättelse är stängd. Kon¬
sekvensen är att den enskilde som berörs av ett felaktigt beslut av denna
typ sällan kan få någon typ av rättelse. Tjänstemans straffansvar enligt
BrB 20:1 ändrar inte denna bild, eftersom det inte hjälper den enskilde.

Anordnare som inte sökt tillstånd kan enligt OL 2:29 straffas med
böter eller fängelse högst sex månader. Samma sak gäller om samman¬
komsten hålls trots att tillstånd inte medgivits eller då sammankomsten
hålls i strid med meddelade villkor. Att lämna felaktiga uppgifter till
polismyndigheten är också straffbart. OL 2:29 innehåller som synes en
stor mängd straffbestämmelser som sanktionerar uppsåtliga eller oakt-
samma brott mot ordningslagstiftningen. Den som straffas enligt OL
2:29 är anordnaren, dvs. den som på ett påtagligt sätt har inflytande över
verksamhetens bedrivande och utformning.170 Flera personer kan vara att
anse som anordnare om de alla haft ett sådant bestämmande inflytande.
Straff utgår, som vi sett, oavsett om brottet begåtts uppsåtligt eller oakt-
samt. Detta kan anses vara ett förtydligande av gällande praxis på områ¬
det.171

Det är värt att uppmärksamma att de straffrättsliga sanktionerna skärp¬
tes väsentligt i och med OL:s tillkomst. Vad som är särskilt anmärknings¬
värt är att straffbestämmelser som enligt den gamla ordningen endast
gällde AOst, och således offentliga tillställningar, numera också träffar
allmänna sammankomster. Uppseendeväckande är också att det i såväl
utredning som proposition uttalades att fängelse inte bör komma i fråga i
straffskalan.172 På grund av remisskritik kom fängelse dock med i den
slutgiltiga versionen av straffbestämmelsen.177

Vad kan då sägas om dessa straffbestämmelser utifrån en jämförelse
med tysk och amerikansk rätt? Där finns likartade bestämmelser. 1 USA

169 Bengtsson, Det allmännas ansvar s. 14 f., 47 ff. och 73 ff. Det finns naturligtvis sam¬
mankomster där det kan tänkas uppstå ren förmögenhetsskada på grund av t.ex. felaktig
rättstillämpning. Jag tänker då främst på fall där sammankomsten har ett ekonomiskt syfte
eller delsyfte, t.ex. en insamling för något, och där den upplöses på oriktiga grunder.
170 Persson/Rosenberg/Åberg s. 173.
171 Persson/Rosenberg/Åberg s. 176 med hänvisning till SvJT 1961 rf s. 13.
172 SOU 1985:24 s. 247, Prop. 1992/93:210 s. 190.
177

Prop. 1992/93:210 s. 268. Remisskritiken gick i korthet ut på att med endast böter i
straffskalan så kan inte RB:s regler om husrannsakan tillämpas, vilket sin tur innebär att
förverkande av ersättning som uppburits till följd av brott mot OL vanligen inte kan
genomföras. Även av straffvärdesynpunkt ansåg föredraganden efter remissomgången att
det var värdefullt att kunna döma till fängelse vid grova överträdelser av OL:s bestämmelser.
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accepteras straffregler generellt, om de fyller Fourteenth Amendments
krav på likabehandling och förutsebarhet och inte i övrigt strider mot
konstitutionen.174 I tysk rätt finns i § 26 VersG en bestämmelse liknande
den svenska, som ger bötesstraff eller sex månaders fängelse, för anord-
nare eller ledare som håller sammankomst utan anmälan eller i strid mot

förbud. Straffstadgandet tolkas dock författningskonformt och gäller
bl.a. inte spontana sammankomster.175 I tysk doktrin har också framförts
att kraven på anordnare borde lättas upp vid mycket stora sammankoms¬
ter, t.ex. massdemonstrationer. Den tyska författningsdomstolen har inte
godtagit ett undantag för anordnares ansvar enbart för att sammankoms¬
ten är mycket omfattande.176 Skälet är främst intresset av att kunna ta ut
vissa avgifter samt etablera en kontakt mellan polismyndighet och sam¬
mankomstens deltagare.

Angående OL 2:29:s förhållande till RF finns endast några kommen¬
tarer att göra. Vissa sammankomster som skyddas av RF är till sin natur
sådana att de inte kan föregås av ansökan om tillstånd. Det gäller t.ex.
spontana sammankomster 1 vissa fall finns därför behov av att, liksom i
tysk rätt, tolka straffregeln grundlagskonformt, dvs. i ljuset av RF:s reg¬
lering. I den mån det förekommer en eller flera anordnare vid spontana
sammankomster kan de inte rimligen straffas för bristande tillstånd.177
Enligt min mening skulle en annan tillämpning motverka syftena med
mötes- och demonstrationsfriheten i alltför stor utsträckning. Dessutom
vore det straffrättsligt oacceptabelt. Som Jareborg framhåller: "En lag
som kräver det omöjliga är irrationell."178

Att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar behandlas
på samma sätt i straffrättsligt hänseende är kanske inte att förvåna. Reg¬
lerna för de två företeelserna är ofta snarlika även i övriga hänseenden.
Som nämnts ovan förekom fängelsestraff tidigare endast i AOst. I denna
mening utsträcktes straffansvaret i och med OL:s tillkomst in på grund-
lagsskyddat område.179 Fast det av förarbetena till OL framgår att de
strängare straffen främst är riktade mot företeelser som vanligen kopplas
ihop med offentliga tillställningar så framgår detta inte av straffstadgandets

174 Se avsnitt 2.3.5 och 2.3.6.
175 Se avsnitt 3.6.4.
176 BVerfGE 69 315 (s. 358 f.).
177 Nu är det kanske i praktiken sällan så att någon anordnare står att finna i samband med
spontana sammankomster, varför behovet av författningskonform tolkning kan vara för¬
sumbart.
178 Jareborg, Straffrättens gärningslära s. 56.
179

Jag menar för min del att också de offentliga tillställningarna kan anses omfattas av
grundlagsskyddet, se avsnitt 7.4.4. Även med gällande, mer snävt avgränsade synsätt,
kommer dock straffbarheten att utsträckas till företeelser som omfattas av RF:s skydd.
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ordalydelse.180 Här synes en reell straffskärpning skett på ett grundlags-
skyddat område utan att det tilldragit sig särskilt mycket uppmärksam¬
het. Enligt min mening finns anledning att se över detta närmare. Oakt-
samma brott mot tillståndskravet när det gäller allmänna sammankoms¬
ter bör kanske inte straffas eller straffas mildare när det gäller politiska
apellmöten än vid tivoli- eller tävlingsverksamhet. Mötes- och demon¬
strationsfriheten talar i vart fall för att behandla brott i samband med
utövandet av denna mildare än vad annars är fallet.

Sammanfattningsvis kan sägas att OL ger en vidsträckt rätt att besvära
sig över polismyndighetens beslut i tillståndsfrågan. Kretsen av besvärs-
berättigade omfattar inte bara part, utan också sådana som direkt berörs
av beslutet, t.ex. grannar eller andra närboende. Några andra effektiva
instrument för att rättsligt bestrida ett felaktigt beslut i tillståndsfrågan
finns knappast. Skadeståndsreglerna kan ha betydelse, men begräns¬
ningen till att inte ge ersättning annat än vid sak-, person- eller ren för¬
mögenhetsskada avgränsar möjligheterna att gå denna väg för många
grupper som endast lider ideell skada. Tjänstefelsreglerna är inte heller
den enskilde sökanden till större nytta när felet väl är begånget. Straff¬
bestämmelserna i OL har visats vara tämligen omfattande och jag menar
att de bör tillämpas restriktivt, särskilt i samband med spontana samman¬
komster där ansvarig anordnare inte kan förekomma.

10.5 Förnyelseförbud

10.5.1 Inledning
Polismyndigheten har enligt OL 2:25 möjlighet att förbjuda allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar som visat sig medföra ord¬
ningsstörningar. Rent praktiskt synes detta förutsättas ske i samband med
ett beslut att upplösa sammankomsten eller tillställningen, men tillämp¬
ningen av denna befogenhet verkar mycket begränsad, varför det är svårt
att uttala sig med säkerhet i frågan. Historiskt vilar denna möjlighet på
1868 års ordningsstadga, vars 13 § femte stycket angav att polismyndig¬
het i vissa fall kunde förbjuda förnyelse av tillställningar. I LAS åter-

l80Prop. 1992/93:210 s. 268 där det framgåratt införandet av fängelse i straffskalan främst
avsåg att möjliggöra husrannsakan och därigenom förverkande av ersättning som uppbu-
rits för den olovliga sammankomsten/tillställningen. Dock framhölls även att straffvärdet i
sig motiverade ett fängelsestraff vid allvarliga överträdelser mot bestämmelserna.
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fanns denna reglering i 11 §. Det kan noteras att förbudsbefogenheten
utökats något i OL jämfört med i LAS.

Förnyelseförbudet innefattar ett antal frågeställningar av intresse.
Under vilka förutsättningar får ett förnyelseförbud tillämpas? Enligt
vilka kriterier skall behovet av ett förbud bedömas? Vad menas med kra¬
vet på att det skall vara fråga om en sammankomst eller tillställning av
"samma slag"? Är regleringen konstitutionellt godtagbar?181

10.5.2 Förutsättningar för förbud och betydelsen av fareprognoser
Förbud av förnyelse av allmän sammankomst får ske i två fall. För det
första om det vid en tidigare sammankomst av samma slag uppkommit
svårare oordning, avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning
av trafiken. Dessa rekvisit överensstämmer med vad som gäller för förut¬
sättningarna för att upplösa sammankomster.182 Det handlar alltså till stor
del om att göra en fareprognos. För det andra kan en allmän samman¬
komst för framförande av konstnärligt verk förbjudas om det vid tidigare
sammankomster visat sig uppstå allvarliga ordningsstörningar vid sam¬
mankomsten eller i dess omedelbara närhet p.g.a. ljud eller på annat sätt.
Detta stadgande är en motsvarighet till det om framföranden av konstnär¬
liga verk och möjligheterna att upplösa sådan sammankomst. Som sådant
är det främst riktat mot konserter och gatumusik. Det senare har vållat en
del svårigheter vid tolkningen av reglerna i LAS.183

När det gäller offentliga tillställningar kan förbud mot förnyelse ske

1X1 Det bör noteras att även andra typer av förbud kan aktualiseras vid utövandet av mötes-
och demonstrationsfriheten, särskilt sådana som beslutats av länsstyrelser och kommuner
genom lokala ordningsstadgor eller i annan ordning. OL 3:8 ger en sådan befogenhet. Vad
som angår oss i dessa sammanhang är bl.a. regler för penninginsamling, affischering och
användandet av högtalare. Beträffande penninginsamling och banderoller i samband med
allmänna sammankomster undantas dessa från ordningsstadgans räckvidd. Polisens pröv¬
ning vid tillståndsansökan är tillräcklig, se Persson/Rosenberg/Åberg s. 229. För affische¬
ring och begränsningar av användning av högtalarutrustning gäller att ordningsregler för
dessa måste överensstämma med RF 2:1 och TF, se RÅ 1991 ref 21. De får således endast
ta hänsyn till ordning och säkerhet och inte till innehållet i yttrandena. Föreskrifter i lokal
ordningsstadga måste vidare vara utformade med tillräcklig exakthet för att det skall gå att
tillämpa föreskriften och övervaka efterlevanden av den, se RÅ 1992 ref 75. Även andra
kommunala beslut kan komma att faktiskt begränsa möjligheterna att utöva mötes- och
demonstrationsfriheten. I t.ex. RÅ 1986 ref 108, där gatumusik begränsats till vissa tider
och till inte fler än två personer, med stöd av 14 § hälsokyddslagen, fann RegR att det var

fråga om beslut i enskilt fall och att det, då beslutet inriktades på sanitära olägenheter, inte
var att betrakta som en begränsning av mötesfriheten. Se även avsnitt 8.2.2 och 8.3.3.
Dylika lokala beslut skall dock inte behandlas närmare här.
182 Se avsnitt 10.6.
183 Se SOU 1985:24 s. 284 ff„ prop. 1992/93:210 s. 78 ff.
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om det förekommit någon lagstridig handling, oordning, fara för de när¬
varande eller allvarlig störning av trafiken. Här kan särskilt pekas på att
lagbrott, i motsats till vad som gäller vid allmänna sammankomster, kan
motivera ett förbud. Den typ av lagstridiga handlingar som vanligen faller
under denna bestämmelse torde vara narkotikaförsäljning eller olaglig
rusdrycksförsäljning, dobbleri etc.184 1 kommentaren framhålls att det
skall gälla i lag förbjudna handlingar som kränker ett offentligt
intresse.18? Det är vidare värt att notera att det vid förbud av offentliga
tillställningar inte krävs att oordningen varit svår eller faran avsevärd.
Det räcker med "vanlig" oordning eller fara.

Det är svårt att dra några slutsatser om vad som rent konkret krävs för
att regeln om förnyelseförbud skall kunna tillämpas. Klart torde vara att
den skall tillämpas restriktivt.186 Det skall alltid föreligga starka skäl
innan en så ingripande åtgärd vidtas. Rent praktisk torde det åligga polis¬
myndigheten att söka lösa ordningsproblematiken genom ordningsföre¬
skrifter och liknande. Först därefter kan förbud komma i fråga. Det är
detta som avses i bestämmelsens andra stycke, där det också talas om
mindre ingripande åtgärder i förebyggande syfte.

Möjligheten att göra en korrekt riskbedömning spelar en central roll i
en bestämmelse av denna karaktär. Under remissomgången innan LAS
antogs framhöll överståthållarämbetet att förbudsbefogenheten vad gäller
sammankomster utomhus gällde förhållanden som med ett visst mått av
säkerhet kunde överblickas.187 Man var därför positiv till en vidgad befo¬
genhet, som också omfattade sammankomster som hölls för första
gången. Denna uppfattning delades dock inte av föredraganden, som
fann skäl att utmönstra en sådan långtgående förbudsbefogenhet ur för¬
slaget, eftersom den förhandsbedömning som krävdes ansågs vara allför
vansklig.188

Bodin/Ryländer påpekade redan 1974 att bestämmelsen, som den slut¬
ligen utformades i LAS, förutsätter en vansklig bedömning och inbjuder
till godtycke.189 Jag menar att samma omdöme kan fällas om den snarlika
regleringen i OL. Regleringen förutsätter att polisen bedömer faran av att
det uppstår oordning eller begås brott om en liknande sammankomst
hålls. Att detta är svårt synes vara uppenbart. Det faktum att regeln tycks

1X4 Persson s. 154, Persson/Rosenberg/Åberg s. 147.
185 Persson/Rosenberg/Åberg s. 160.
186 Persson/Rosenberg/Åberg s. 160. Se även Persson s. 162 som uttalar att motsvarande
bestämmelse i då gällande LAS bör tillämpas med stor försiktighet.
187 Prop. 1956:143 s. 220.
188

Prop. 1956:143 s. 176 f.
189 Bodin/Rylander s. 55.
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användas mycket sparsamt, i vart fall vad gäller allmänna sammankoms¬
ter, stödjer också en kritisk hållning. Mot bakgrund av de befogenheter
som polisen har att i samband med oroligheter antingen omhänderta
enskilda bråkstakar eller i slutänden upplösa sammankomsten, menar jag
att behovet av denna befogenhet synes vara litet. Även möjligheterna att
vägra tillstånd eller ställa villkor i samband med tillstånd minskar det
praktiska behovet av denna befogenhet. När det gäller offentliga tillställ¬
ningar kan behovet vara starkare, men även där menar jag att möjlig¬
heterna att vägra tillstånd, ställa villkor, inställa eller upplösa samman¬
taget bör vara tillräckliga för att garantera ordning och säkerhet.

10.5.3 Tidigare sammankomst
Vad som avses med uttrycket "tidigare sammankomst av samma slag"
utvecklas inte alls, vare sig i förarbetena till OL eller dess föregångare. I
kommentaren till OL uttalas att detta måste bedömas utifrån omständig¬
heter i det enskilda fallet.140 Om anordnaren är densamme skall detta till¬
mätas stor vikt. Flera intressanta frågor aktualiseras. Kan man förutom
anordnaren hänga upp bedömningen på deltagarna? Om samma del¬
tagare förväntas, innebär det att samma händelseförlopp kan vara att
vänta? Kan samma plats vara en annan faktor av betydelse? Sker sam¬
mankomsten på samma plats kan polisen ibland förvänta sig att samma

ordningsproblem följer. Kan samma tema också utgöra en faktor att ta
hänsyn till? Ett tema som en gång lett till ordningsproblem kan naturligt¬
vis göra det igen.

Låt oss börja med anordnaren och eventuella bakomliggande intres¬
sen. Är det ur opinionsfrihetssynvinkel acceptabelt att en anordnare av
allmänna sammankomster stämplas som "ordningsfara" även för fram¬
tida fall? Svaret på denna fråga måste bli nekande. Det är inte godtagbart
att utesluta en viss person (fysisk eller juridisk) från möjligheterna att
anordna allmänna sammankomster. Det skulle strida mot hela andan
bakom rättighetsregleringen om ordningsmakten kunde välja ut vissa
personer och frånta dem en grundlagsskyddad rättighet. Anordnaren
behöver inte vara skyldig till att en tidigare sammankomst lett till svårare
oordning eller dylikt. Även om oordningen haft med anordnaren att göra,
är det inte acceptabelt att förhindra denne att hålla sammankomster i
framtiden. Man kan inte veta hur en förnyad sammankomst kommer att
te sig. Enligt min mening kan man därför endast i extrema fall, t.ex. då
anordnare uttalat att målsättningen med sammankomsten är att upprepa

140 Persson/Rosenberg/Åberg s. 160.
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en tidgare ordningsstörning, basera ett förbud för förnyelse av samman¬
komst på dennes person. Exempel på sådana fall kan vara uttalanden av
anordnaren som inte lämnar tvivel om att sammankomstens syfte är att
skapa bråk. 1 alla andra fall måste det även till ett beaktande av andra
faktorer för att aktualisera förnyelseförbudet.

Kan man med stor säkerhet förvänta sig att en grupp deltagare, som
erfarenhetsmässigt orsakar svårare oordning, kommer att delta i sam¬
mankomsten, kan detta vara avgörande för att godta ett förnyelseförbud.
I praktiken är detta dock sällan användbart, eftersom polisen inte kan för¬
väntas ha sådan noggrann uppsikt över potentiella mötesdeltagare annat
än i undantagsfall.

Kan man säga att förbudet av förnyade sammankomster kan ha att
göra med den fysiska plats där sammankomsten tänkt hållas? Platsen har
stor betydelse för polisens möjligheter att upprätthålla ordningen, liksom
den vanligtvis också har stor betydelse för mötesdeltagarnas syften.191
Att platsen måste kunna påverka behovet av ett förnyelseförbud torde stå
klart. Valet av plats kan dock inte få vara ensamt bestämmande för beho¬
vet av ett förnyelseförbud.

En annan faktor av betydelse i detta sammanhang är temat för sam¬
mankomsten. Förekomsten av sammankomster med teman som man av

erfarenhet vet leder till ordningsstörningar, t.ex. nynazistiska demonstra¬
tioner, kan motivera ett förnyelseförbud. Även här gäller att temat i sig
inte ensamt kan vara bestämmande för om beslut om förnyelseförbud
skall fattas eller ej. Samma tema på annan tid eller plats, med andra del¬
tagare, etc., behöver inte leda till samma oroligheter som tidigare tillfällen.

För att nå större säkerhet i denna fråga bör de ovan nämnda faktorerna,
anordnare, deltagare, plats och tema samspela. I kombination med var¬
andra kan dessa faktorer få leda till förnyelseförbud, eftersom de då
ömsesidigt förstärker bilden av ett hot mot ordning och säkerhet som är
mer än bara spekulation. Samma tema, anordnare och deltagare kan t.ex.
vara skäl nog för att fatta beslut om förnyelseförbud.

En fråga som inte tycks vara behandlad någonstans, kanske för att den
är självklar, är hur länge ett förnyelseförbud gäller. Förbudet är ett nega¬
tivt förvaltningsbeslut, det kan överklagas och vinner annars laga kraft.
Gäller det således framgent, eller kan det sägas ha en inbyggd tidsaspekt,
som gör det inaktuellt efter viss tid? Det framstår som helt orimligt att ett
förnyelseförbud skall gälla obegränsad tid framöver, särskilt som det
endast kan överklagas i tre veckor. Frågan är, något tillspetsat, om någon

191 Se JO 1986/87 s. 116 för påpekande av vikten att få hålla sammankomst på den plats
som man avsett.

563



som håller en sammankomst av samma slag som fem år tidigare för¬
bjöds, kan straffas för detta?

I amerikansk rätt finns exempel på fall där liknande förbud haft
mycket lång effekt, upp till tio år.192 I svensk rätt har förbudet såvitt jag
kan förstå inte negativ rättskraft, dvs. inget hindrar att ny ansökan om
tillstånd sker. Myndigheten är då skyldig att företa en ny materiell pröv¬
ning och kan inte enbart hänvisa till förbudet.193 Skulle en sammankomst
hållas utan att ha föregåtts av ny tillståndsansökan menar jag att kravet
på proportionalitet kräver att polisen också då gör en förnyad prövning
av förbudets aktualitet. För det fall att de omständigheter som ursprung¬
ligen föranledde förbudet inte längre är för handen, skall inte förbudet
anses gälla.194

10.5.4 Förnyelseförbudets förenlighet med RF
Förnyelseförbudet är svårt att förena med RF:s grundlagsskydd för
mötes- och demonstrationsfriheten. Att förbjuda sammankomster som
inte påbörjats eller ens planerats är att hemfalla åt ren spekulation om
abstrakt fara i framtiden. Utövandet av grundlagsskyddade rättigheter
bör inte begränsas med hänsyn till mer eller mindre rationellt grundade
förväntningar om framtida händelseförlopp. Det lämnar, enligt min
mening, för mycket makt till förvaltningen. Jag har ovan argumenterat
för att begränsningsgrunderna i RF 2:14 innefattar ett krav på konkret
fara, något som det ytterst sällan kan bli fråga om när det gäller förnyelse¬
förbud.195

Den åtskillnad som görs i OL 2:25 mellan allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar går tillbaka på den åtskillnad som görs i
motiven till RF om skyddet av s.k. rena nöjestillställningar.196 Enligt min
ovan framförda mening är uppdelningen av grundlagsskyddet mellan all¬
männa sammankomster och offentliga tillställningar olycklig. Däremot

192 Se avsnitt 4.7.3, fallet U.S. v. Albertini, där det gällde en man som av den militära myn¬
digheten förbjudits att vistas på en flygplats, men som under en "öppen dag" nio år efter
förbudets utfärdande deltog i en demonstration inne på området i fråga. Han straffades för
brott mot förbudet.
192 Se Sundberg, Allmän förvaltningsrätt s. 198 ff., Strömberg, Allmän förvaltningsrätt
s. 73 f.

194Sundberg s. 200 skriver angående förvaltningsakts rättskraft "(...] så länge de förhål¬
landen, av vilka förvaltningsakten bestämts, äro i det väsentliga desamma som vid aktens
företagande, får akten anses fortfarande bindande [...]." Motsatsvis följer att om omstän¬
digheterna ändrats så har beslutet inte längre bindande verkan.
195 Se avsnitt 9.4.2.
196 Se avsnitt 7.4.4.
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menar jag inte att redan det faktum att båda dessa företeelser i princip
kan tänkas omfattas av grundlagsskyddet i sig omöjliggör skillnader som

går att motivera med stöd i RF 2:12 och 14. Till denna fråga vill jag åter¬
komma nedan i samband med upplösning m.m., där den har större prak¬
tisk betydelse.11,7 Praktiskt är regleringen i OL 2:25 olämplig för att den
lämnar många frågetecken. Dels kring hur bedömningen om framtida
fara skall gå till, där det föreligger en osäkerhet som kan ge utrymme för
skönsmässigt godtycke. Dels vad gäller vad som skall avses med sam¬
mankomst av samma slag, där också en risk för godtycke föreligger.

Förbudsbefogenheten överensstämmer inte heller särskilt väl med de
grundprinciper som vanligen styr polisens agerande. Farhågor och spekula¬
tioner om faror som kan realiseras i framtiden är normalt inte grund för
polisen att ingripa. Det krävs vanligen en konkret koppling mellan faran
och dess förverkligande.198 Restriktivt använd innebär bestämmelsen
ungefär detta. Det är också så bestämmelsen är tänkt att användas, vilket
accentueras av andra styckets påpekande av att mindre ingripande åtgär¬
der skall ha visat sig otillräckliga.199 Bestämmelsen utformning ger enligt
min mening intryck av att t.ex. en fredlig sammankomst kan förbjudas
p.g.a. de våldsamma reaktioner som tidigare sammankomster av det slaget
gett upphov till. Man kan i frågasätta det lämpliga i en ordning som i
annat än nödfall godtar att en våldsam omgivning skall få tysta dem som
utan våld möts eller demonstrerar. Jag är därför tveksam till bestämmel¬
sen som helhet.200

Förnyelseförbudet synes vara en synnerligen obestämd reglering och
kan därför i frågasättas också ur legalitetssynvinkel. I amerikansk rätt
skulle en dylik regel kunna anses vara ogiltig p.g.a. sin vaghet, void for
vagueness,201 Regeln ger ingen eller mycket liten förutsebarhet samtidigt
som den ger möjlighet till omfattande begränsningar i rätten att utöva en
fundamental konstitutionell rättighet. Dessa skäl talar för att granska
regeln strängt. Man kan också i frågasätta om det ingrepp regeln innebär
är proportionellt, särskilt mot bakgrund av att befogenheten så sällan
används. Befogenheten framstår inte som nödvändig för att polisen skall
kunna klara av sina uppgifter i samband med sammankomster och till¬
ställningar. Båda dessa invändningar mot förnyelseförbudet har konstitu-

197 Se avsnitt 10.6.
198 Se t.ex. SOU 1993:60 s. 103.

'"Persson/Rosenberg/Åberg s. 160.
200 En tveksamhet som polisen tycks dela. Polismyndigheterna i Uppsala och Lund hade,
vid förfrågan per telefon våren 1997, aldrig, såvitt var känt, använt bestämmelsen.
201 Se avsnitt 2.3.6.
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tionell grund i RF 2:12.202 Enligt min mening bör förnyelseförbudet
övervägas ånyo. Kanske kan man då finna att skäl inte längre föreligger
för att bevara denna befogenhet.

10.6 Upplösning m.m.

10.6.1 Inledning
Vid en sammankomst eller tillställning, eller omedelbart dessförinnan,
kan det uppstå ett behov av att inställa eller upplösa sammankomsten/
tillställningen p.g.a. bråk eller dylikt. Vilken av dessa åtgärder som man
väljer beror främst på när man upptäcker de omständigheter som föran¬
leder åtgärden. Upptäcks de innan sammankomsten börjat, kan den
inställas. Uppträder problemen först efter att sammankomsten tagit sin
början kan den i stället upplösas. För det praktiska utövandet av grund¬
lagens mötes- och demonstrationsfrihet är det av avgörande betydelse under
vilka omständigheter som dessa åtgärder kan aktualiseras. Åtgärderna har
en ingripande karaktär och deras tillämpning konkretiserar hur långt skyd¬
det för mötes- och demonstrationsfriheten sträcker sig i svensk rätt idag.

OL 2 kap. 22-24 §§ anger de konkreta förutsättningar som ger polis¬
myndigheten befogenhet att upplösa en allmän sammankomst. Bestäm¬
melserna lyder i här relevanta delar:

22 § Polismyndigheten får inställa eller upplösa en allmän sammankomst
eller offentlig tillställning som hålls i strid med ett beslut som innebär
avslag på en ansökan enligt 6 § eller i strid med en föreskrift enligt 15 §
eller ett förbud enligt 25 §.

23 § Polismyndigheten får utöver vad som sägs i 22 § upplösa
1. en allmän sammankomst om det uppkommer svårare oordning vid

själva sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara
omgivning eller om sammankomsten medför avsevärd fara för de närva¬
rande eller allvarlig störning av trafiken.

2. en offentlig tillställning, om det vid den förekommer något som strider
mot lag eller om den medför oordning, fara för de närvarande eller allvarlig
störning av trafiken.

I OL 2:24 stadgas också att dessa åtgärder inte får vidtas utan att man
först prövat mindre ingripande metoder. Bestämmelserna motsvaras av

202 Se avsnitt 8.2.3 och 8.4.4.
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10-11 §§ LAS i den äldre ordningslagstiftningen och innehåller jämfört
med denna inte några större nyheter. Den praxis som utvecklas kring
10 § LAS torde därför fortfarande ha betydelse. Praktiskt sett innebär
denna reglering att upplösning är den vanligare åtgärden, eftersom polisen
genom villkor m.m. ofta kan undvika att inställa sammankomsten helt.

I detta avsnitt skall först behandlas frågan vad som egentligen menas
med att "upplösa" en sammankomst eller tillställning. Därefter skall den
praktiskt viktiga frågan om vad som skall anses utgöra ingrepp mot en
enskild deltagare och vad som utgör ingrepp mot sammankomsten som
sådan beröras.203 Därefter behandlas de skäl för inställelse och upplös¬
ning som anges i OL 2:22, de s.k. formella grunderna. Efter dessa analy¬
seras de materiella grunderna i OL 2:23. Frågan om farhågor om stör¬
ningar i framtiden behandlas särskilt.

10.6.2 Vad är att "upplösa" en sammankomst?
OL 2:22-23 ger polisen befogenhet att inställa eller upplösa samman¬
komster och tillställningar. Vad innebär det då att inställa eller upplösa en
sammankomst? Att "inställa" är att stoppa en händelse i förväg. Det
medför inga större oklarheter. Det praktiskt svåra begreppet här är "upp¬
lösa". I vissa fall kan man i frågasätta om sammankomsten upplösts eller
om det är något annat som skett. Om sammankomsten omslutes på alla
sidor av polisen, så att den inte längre kan ses och ej heller förflytta sig,
är den då upplöst? Eller om polismyndigheten beordrar deltagarna att
flytta sig, vad gäller då? I tysk rätt är saken klarare. Utövare av mötes-
och demonstrationsfriheten har s.k. gestaltningsfrihet, vilket innebär att
de inte kan flyttas eller inneslutas m.m. utan att detta ses som ett ingrepp
i deras frihet.204 Ett sådant ingrepp kan vara likvärdigt med att upplösa
sammankomsten.

Svensk rätt är mindre tydlig på denna punkt. Vanligtvis går en upplös¬
ning till så att polisen beordrar sammankomsten att upplösas på ett eller
annat sätt. I värsta fall kan detta ske rent fysiskt. Andra sätt kan dock
tänkas. 1 JO 1992/93 s. 62 kom t.ex. tingsrätten fram till att polisens
åtgärd att stänga in ett demonstrationståg och avlägsna deltagarna i mindre
grupper innebar att detta upplösts.205 Fallet antyder en relativt vidsträckt

203 Frågan är viktig därför att mötes- och demonstrationsfriheten inte gäller åtgärder som
riktas enbart mot den enskilde. Dessa skall inte bedömas enligt ordningslagen, utan i stället
efter de straffprocessuella reglerna 27 kap. RB och reglerna om omhändertagande i polis¬
lagen.
204 Se avsnitt 3.4.9 och 3.6.6.
205 JO 1992/93 s. 62 (s. 67).
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syn på vad som konstituerar en upplösning. NJA 1989 s. 308 ger dock en
delvis annan bild. Fallet gällde en allmän sammankomst som blockerade
en väg. Deltagarna vägrade flytta på sig när de av polis uppmanades göra
detta. HD fann att polisen haft befogenhet att utfärda s.k. skingrings-
befallning för upprätthållandet av ordningen och att demonstranterna haft
att åtlyda denna. De som inte gjorde detta kunde dömas för ohörsamhet
mot ordningsmakten enligt BrB 16:3. 1 målet konstateras att svårare
oordning inte förelåg, konkret fara för brottslig handling, närmast då
egenmäktigt förfarande enligt BrB 8:8, var dock överhängande.

För den här aktuella frågan är JustR:et Muncks särskilda yttrande
intressant: "Att polisen i förevarande fall uppmanade deltagarna i folk¬
samlingen att lämna området för att byggnadsarbetena skulle kunna utföras
kan emellertid inte innebära att polisen upplöst den allmänna samman¬
komsten." Hur Munck når denna slutsats framgår dock inte. Man kan
visserligen mena att det stod demonstranterna fritt att fortsätta demon¬
strera, bara de gjorde det någon annanstans. Sammankomsten skulle då
inte vara upplöst, bara flyttad. Detta synsätt är dock problematiskt. Poli¬
sen behöver i så fall nästan aldrig upplösa en sammankomst. Det räcker
med att be deltagarna flytta på sig och när de vägrar kan de gripas. På
detta sätt kan OL:s kvalificerade skydd för mötes- och demonstrations¬
friheten kringgås.

Bara om man inte tar mötesdeltagarnas val av tid och plats som en
integrerad del av själva sammankomsten kan HD:s synsätt förklaras.
Eftersom valet av tid och plats för en opinionsyttring spelar en avgörande
roll för möjligheterna att sprida ett budskap kan, enligt min mening, inte
ett ingrepp av polismyndigheten som förändrar detta betraktas annor¬
lunda än att den sammankomst deltagarna påbörjat upplöst. I stället har
den ersatts med möjligheten att påbörja en annan sammankomst, på en
annan plats. Denna möjlighet finns alltid och är inte beroende av polisens
anvisningar. Slutsatsen är, enligt min mening, att man måste se till de
faktiska effekterna av polisens agerande. En befallning, riktad till en all¬
män sammankomst, att omedelbart lämna ett område, kan inte gärna vara
något annat än en upplösning av densamma.

I OL 2:24 stadgas att de åtgärder som polisen vidtar med stöd av OL
2:22-23 måste föregås av försök att nyttja mindre ingripande åtgärder.
Detta är en konkretisering av proportionalitetsprincipen i RF 2:12 och
den allmänna förvaltningsrättsliga proportionalitetsprincip som sedan
länge ansetts gälla.206 Ett ingrepp i en fri- och rättighet skall inte vara mer
långtgående än vad som är nödvändigt med hänsyn till de mål man vill
nå med åtgärden. Principen finns också lagfäst i 8 § polislagen. Ingen av

206 Se avsnitt 8.4.4.
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de i detta avsnitt behandlade reglerna får, under normiala omständigheter,
vara ett förstahandsalternativ. Detta innebär att i stället för att inställa
eller upplösa en sammankomst skall ordningsmakten först beakta möjlig¬
heterna att ändra plats eller tid för sammankomsten eller färdväg för
demonstrationståget samt möjligheterna att ställa särskilda villkor.

I JO 1991/92 s. 52 exemplifieras detta av JO med uttalandet att "upp¬
lösandet av en allmän sammankomst får tillgripas endast i sista hand
sedan andra åtgärder för att upprätthålla ordningen har prövats. Några
sådana åtgärder förekom inte [...]. Det kan därför i frågasättas om beslu¬
tet att upplösa demonstrationen var lagligen grundat."207 I samband med
detta finns också anledning att anknyta till de allmänna förvaltningsrätts¬
liga reglerna om kommunikation i anslutning till beslut, se FL 17 §. I
samband med mötes- och demonstrationsfriheten bör tillämpningen av
denna bestämmelse betyda att polismyndigheten anstränger sig för att i
samråd med mötesdeltagare finna andra, mindre ingripande lösningar än
de som behandlas i detta avsnitt.

När det gäller dessa mindre ingripande åtgärder är det av betydelse att
också de håller sig inom gränserna för vad mötes- och demonstrations¬
friheten tillåter. I JO 1996/97 s. 89 var fråga om det rättsenliga i att poli¬
sen tvingat en demonstration att ta viss väg. JO fann där att den möjlighet
som polisen har att genom avspärrningar styra sammankomsters färdväg
var mycket begränsad. Detta gäller både för sammankomster som avviker
från en angiven färdväg och sammankomster där den tilltänkta färdvägen
är okänd. 1 OL saknas rättsligt stöd för dylika åtgärder och det stöd som
finns i 13 § polislagen och i de straffprocessuella reglerna gäller endast
vid ingrepp mot enskilda deltagare. En avspärrning är ett ingrepp mot
demonstrationen som sådan och kan endast företas med stöd av lag.
Sådant lagstöd saknas idag.208

Polisen inneslöt också demonstrationen under en kortare tid, varefter
denna splittrades och upphörde. Någon rättslig grund för upplösning
förelåg inte och något beslut om att upplösa sammankomsten fattades ej.
Att demonstrationen upphörde tycks ha berott på att polis och demon¬
stranter inte kunde komma överens om vilken färdväg demonstrationstå¬
get skulle ta. JO konstaterar att avspärrningarna hindrade demonstran¬
terna att gå mot de områden där de ville demonstrera, samt att detta fick
till följd att demonstrationen inte fullföljdes.209 JO tar inte upp om detta
agerande i sig är att likställa med en upplösning, vilket väl får tolkas som

207 JO 1991/92 s. 52 (s. 60).
208 1 skrivande stund föreligger dock ett lagförslag som innebär att polisen får rätt att
avspärra vissa områden och ge order att följa viss anvisad väg.
209 JO 1996/97 s. 89 (s. 94).
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att JO inte anser så vara fallet. Annars hade polisen rimligen kritiserats
också i detta avseende.

I redan nämnda JO 1992/93 s. 62 spärrade polisen av vägen framför
och bakom ett demonstrationståg, så att det kom ett bli instängt. Efter
viss väntan slussades demonstranterna ut i mindre grupper. JO väckte
åtal mot det ansvariga polisbefälet. Tingsrätten, som visserligen friade
den åtalade, skriver i domskälen att de vidtagna åtgärderna får anses
innebära att demonstrationen upplösts. Att demonstrationen upplöstes i
och med att deltagarna omhändertogs torde vara oomtvisterligt. En något
mer långtgående tolkning av tingsrättens dom skulle vara att redan åtgär¬
derna att avspärra vägen framför och bakom sammankomsten var att
betrakta som en upplösning. Mest sannolikt är nog ändå att tingsrätten
avsåg att omhändertagandet av deltagarna var det avgörande kriteriet för att
sammankomsten skulle anses som upplöst.

Att innesluta demonstranter skulle alltså falla utanför vad som anses

vara en upplösning. Detta ger en möjlighet till att kringgå de snäva befo¬
genheter OL ger polisen i samband med sammankomster. Jag menar att
befogenhet (implicit, som i dagens läge, eller explicit i framtiden) att
spärra av väg eller anvisa färdväg måste användas med yttersta försiktig¬
het, så att den inte blir ett medel att kringgå de annars rigorösa reglerna
kring ingrepp mot sammankomster.

Sammanfattningsvis menar jag att åtgärder som att spärra av vägar
eller befallningar om att flytta sig eller ta viss väg kan likställas med upp¬
lösning, i vart fall om de är mer omfattande till tid eller rum. Bedöm¬
ningen av om så verkligen är fallet i ett enskilt fall kan vara svår. Om
sådana åtgärder omöjliggör sammankomstens syfte eller i allt väsentligt
framstår som ett sätt att kringgå de strikta reglerna om upplösning i OL
2:23 menar jag att man bör kunna anse dem som upplösningar. Polisens
agerande i NJA 1989 s. 308, JO 1992/93 s. 62 och JO 1996/97 s. 89 har
enligt min mening denna karaktär.

10.6.3 Ingrepp mot sammankomst och mot enskild
Reglerna i OL gäller enbart för ingrepp mot sammankomster och tillställ¬
ningar som sådana. Ordningsmakten kan därför ingripa mot enskilda del¬
tagare på annan grund, t.ex. brottsmisstanke. Dessa andra ingrepp sker då
enligt andra regler, straffprocessuella eller politirättsliga. Det rör sig
främst om gripanden enligt RB 24:7 och omhändertaganden enligt 13 §
polislagen (1984:387). Redan en kort genomgång av JO-praxis visar att
dessa regler har stor betydelse för det praktiska utövandet av mötes- och
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demonstrationsfriheten.210 Problemet med dessa befogenheter är att de
ger vissa möjligheter att påverka sammankomster och tillställningar, utan
att formellt sett ingripa mot dem. Det finns kort sagt en risk att OL:s
rigorösa regler till skydd för mötes- och demonstrationsfriheten kringgås.

Problemet illustreras väl av JO 1975 s. 82 II. Där tillkallade en mark¬

ägare polis för att köra iväg oönskade demonstranter. Då mötesdeltagarna
inte efterkom polisens uppmaningar att avbryta mötet beordrades polis¬
befälet på plats att söka kontakt med ledaren för sammankomsten och
förklara för denne att mötet inte kunde fortsätta. Sammankomstens
ledare medtogs av polisen till en plats i närheten av polisstationen, där
situationen förklarades för denne. När ledaren förts bort avbröts sam¬

mankomsten självmant av deltagarna. JO konstaterade att det inte kunde
råda någon tvekan om att det var bortförandet av sammankomstens
ledare som ledde till att denna avbröts. Ingripandet kunde därför inte för¬
stås som något annat än ett upplösande av sammankomsten. Då ingen
oordning eller fara förlegat saknade ingripandet laglig grund.

Redan i förarbetena till RF:s rättighetskapitel påpekades de svårig¬
heter som gränsdragningen mellan ingrepp mot sammankomster och mot
enskilda ger upphov till.2" Som riktmärke anlade man där synsättet att
en åtgärd som motiverades enbart av att någon deltog i en sammankomst
också skulle anses vara ett ingrepp i mötes- och demonstrationsfriheten.
Tillfälliga omhändertaganden (13 § polislagen), straffrättsligt motiverade
ingrepp (främst BrB 16:1-3) m.m. skulle däremot inte anses som riktade
mot sammankomsten, utan mot den enskilde.

Även i förarbetena till OL uppmärksammas denna känsliga gränsdrag¬
ningsfråga, men enbart i samband med åtgärder vid framföranden av

gatumusik. Föredraganden uttalade att ett ingripande mot en enskild
gatumusikant ju får till följd att mötet faktiskt upplöses.212 Därefter dis¬
kuterades möjligheterna att ingripa straffrättsligt mot gatumusikanter
som begår brott, t.ex. förargelseväckande beteende eller ofredande (BrB
16:16 och 4:7). Enligt min mening måste denna diskussion förstås så att
ingrepp mot enskild mötesdeltagare vars faktiska effekt är att mötet upp¬
löses, såsom t.ex. när en talare eller en musikant omhändertas, får ske vid
brottsmisstanke.212 Synsättet verkar ligga i linje med förarbetsuttalandena
till RF:s regler.

Synsättet tycks dock gå stick i stäv med den reformering av skyddet av

210 Se t.ex. JO 1970 s. 92, 1979/80 s. 64, 1981/82 s. 91, 1991/92 s. 64, 1992/93 s. 62.
211 Prop. 1975/76:209 s. 144, se även SOU 1975:75 s. 306.
212 Prop. 1992/93:210 s. 262.
212 Se prop. 1992/93:210 s. 262. Samma uppfattninger ger JO uttryck för i JO 1981/82
s. 91. Se även Persson/Rosenberg/Åberg s. 153.
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församlingsfriheten som vidtogs i början av 1970-talet.214 Då avskaffa¬
des nämligen möjligheten att upplösa allmänna sammankomster enbart
av det skälet att det företogs handlingar som stred mot lag under sam¬
mankomsten. Regleringen återfinns nu i OL 2:23 första stycke punkt 1,
där det, till skillnad från vad som gäller för offentliga tillställningar enligt
punkt 2, framgår att endast svårare oordning osv. utgör grund för att upp¬
lösa sammankomster. Är orsaken till ett ingrepp mot en gatumusikant att
dennes beteende kan karakteriseras som t.ex. förargelseväckande bete¬
ende, skulle, enligt det synsätt som JO ovan anlagt och som förarbetena
till OL också anslutit sig till, detta vara att anse som en upplösning av
sammankomsten i fråga. Regleringen av polisens möjligheter att ingripa i
dessa fall synes mig därför vara begränsad till de situationer där stör¬
ningen utgör "svårare oordning", varför ett ingrepp mot gatumusiker av
den typ som diskuterades i förarbetena till OL synes strida mot bestäm¬
melserna i samma lag.216

Slutsatsen är att man vanligen kan falla tillbaka på straffrättsliga regler
för att ingripa mot enskilda som begår brott i samband med samman¬
komster. Undantaget från detta är fall då ett ingrepp skulle medföra en
faktiskt upplösning av sammankomsten. Jag menar att polisen då bör
avvakta tills omständigheterna är sådana att ingrepp kan ske med stöd av
OL eller tills sammankomsten avslutats och då ingripa. Är det t.ex. fråga
om en ficktjuv som härjar bland deltagarna hindrar inget att polisen
ingriper. Är det däremot fråga om en talare som vid sitt anförande börjar
uttala vad som kan misstänkas utgöra t.ex. hets mot folkgrupp finns skäl
att avvakta och om möjligt lagfora talaren efter avslutat anförande.
Annars finns en risk att sammankomsten de facto avbryts p.g.a. polis¬
ingreppet. Bedömer man dock att brottsligheten inte kommer att upphöra
finns skäl att upplösa sammankomsten eftersom de brottsliga handling¬
arna kan anses utgöra "svårare oordning". En viss restriktivitet torde i
vart fall vara nödvändig vid användandet av straffprocessuella befogen¬
heter för att försäkra sig om att den grundlagsskyddade mötes- och
demonstrationsfriheten inte träds förnär.

Det är nu mycket vanligt att ingrepp sker mot demonstranter på andra
grunder än brottsmisstanke. Polisen har befogenhet att omhänderta

214
Lag 1970:226. prop. 1970:125 s. 61 f.

215 Prop. 1992/93:210 s. 262.
216 Samma slutsats tycks dras av Wennergren, Demonstrationsfrihet och civil olydnad
s. 114, fastän inte så tillspetsat som i fallet med gatumusiker. Jfr Sjöholm s. 329 som uttalar
att avskaffandet av befogenheten att upplösa sammankomst p.g.a. brott inte skall uppfattas
som att polisens allmänna befogenheter att ingripa mot brott och ordningsstörning berörs.
Polisen har enligt Sjöholm fortfarande befogenhet och skyldighet att ingripa i dessa fall.
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enskilda p.g.a. ordningsstörningar med stöd av polislagens 13 § andra
stycket. Åtgärden får tillgripas endast i sista hand eller då annan åtgärd
redan från början framstår som utsiktslös. Ett sådant omhändertagande
kan riktas mot en deltagare i en sammankomst eller tillställning, utan att
sammankomsten eller tillställningen som sådan anses beröras.217 Några
JO-ärenden kan exemplifiera bestämmelsens tillämpning.

JO 1979/80 s. 64 gällde en demonstration där vissa av deltagarna
hindrade ett skolbygge genom att ockupera en avspärrad byggarbetsplats.
Polisen omhändertog därvidlag en del av ockupanterna. JO uttalade med
anknytning till RF:s förarbeten att ingrepp mot enskilda inte får ske
enbart p.g.a. att dessa deltar i en demonstration. I detta fall förelåg dock
en besittningskränkning, varför JO fann att omhändertagandena skett
lagligen.218 1 JO 1991/92 s. 64 omhändertogs en grupp ungdomar med
stöd av 13 § polislagen. De var alla på väg till en motdemonstration och
greps strax innan de kom fram. JO fann att polisen inte hade stöd för att
ungdomarna betett sig ordningsstörande, att polisen inte kunde använda
13 § polislagen mot en grupp som helhet, utan måste göra individuella
prövningar för varje omhändertagande, att risken för ordningsstörning
måste vara konkret och inte bara en möjlig händelseutveckling samt att
inga mildare åtgärder vidtagits innan man tillgrep omhändertaganden.
Även andra felaktigheter påpekades i JO:s kritiska yttrande.

Även andra politirättsliga regler kan ge stöd för ingrepp mot deltagare
i sammankomster. Sjöholm framhåller att begränsningarna i polisens
befogenheter att agera gentemot sammankomster "självfallet inte berör
polisens allmänna åligganden och befogenheter att ingripa mot brott eller
andra störningar av den allmänna ordningen"219. I JO 1977/78 s. 93 hade
polisen, med stöd av den allmänna regeln om polisens uppgifter i dåva¬
rande 2 § polisinstruktionen (nuvarande 1 och 2 §§ polislagen), omhän¬
dertagit ett antal demonstranters plakat. JO fann att åtgärden inte var för¬
anledd av någon brottsmisstanke, utan endast av att innehållet ansågs
kunna provocera. Åtgärden var därför att karakterisera som riktad mot
sammankomsten och inte mot de enskilda som bar plakaten.220

Enligt min mening finns det anledning att tillämpa reglerna om omhän¬
dertaganden p.g.a. ordningsstörning m.m. med försiktighet i samband

2l7SOU 1993:60 s. 202 f. och 102 f., Wennergren s. 115 f., Sjöholm s. 329 f„ Persson/
Rosenberg/Åberg s. 152 f.
218 Det bör kanske noteras att polisen redovisade åtgärderna som omhändertaganden, men
enligt JO:s utredning var de egentligen ingripanden p.g.a. misstanke om brott, dvs. gripan-
den enligt RF 24 kap. JO fann det olyckligt att bristande resurser lett till felaktigheter i
denna del.

219Sjöhom s. 329.
220 JO 1977/78 s. 93 (s. 95 f.).
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med utövandet av mötes- och demonstrationsfriheten. Att människor gör
bruk av sina opinionsfriheter måste, i ett demokratiskt samhälle, ses som
något naturligt och normalt och inte i sig som ett störande av ordningen.
Att olika besittningsrubbningar kan ske under loppet av en samman¬
komst är heller inget att förvånas över. Parkeringsplatser, privat mark och
olika tillfarter kan blockeras. En viktig distinktion i sammanhanget är
den mellan när besittningsrubbningen är helt tillfällig och när den är ett
nödvändigt och bestående inslag i sammankomsten. Med det förra avser
jag fall då sammankomsten mer av en slump kommer att orsaka vissa
besittningsrubbningar. I det senare fallet är demonstrationen avsedd att
blockera och detta är (tillsammans med publicitetssyftet) dess huvud¬
syfte. I dessa senare fall uppstår otvivelaktigen en ordningsstörning efter
viss tid.221 I de förra fallen menar jag att helt tillfälliga eller annars kort¬
variga besittningsrubbningar inte bör bedömas som ordningsstörningar.

Den praktiskt svåra frågan blir då när omhändertagande kan ske utan
att detta uppfattas som ett ingrepp mot sammankomsten eller tillställ¬
ningen. Om ordningsstörningen (eller risken därför) inte har med den
enskildes beteende att göra utan mer med budskapet som förmedlas,
måste ett ingrepp ses som riktat mot sammankomsten som sådan. Detta
ligger i linje med hur man sett på saken i förarbeten m.m. Är ingreppet
också till sin faktiska effekt sådant att sammankomsten upplöses menar
jag att det ligger nära till hands att ställa samma krav som när det gäller
direkta ingrepp mot sammankomsten. Så kan t.ex. vara fallet om ett
större antal deltagare omhändertas. Då upphör i realiteten sammankoms¬
ten i fråga, varför skäl finns för att betrakta en sådan åtgärd som riktad
mot sammankomsten och inte mot de enskilda deltagarna.

Enligt min mening bör omhändertagande på grund av ordningsstör¬
ningar endast undantagsvis komma i fråga i samband med demonstrationer
eller allmänna sammankomster.222 I de fall där ingripanden verkligen
behövs förekommer regelmässigt misstanke om brott och därför kan rätte¬
gångsbalkens regler om gripande användas. Ingripanden med stöd av
polislagens 13 § torde därför sällan vara nödvändiga i samband med
sammankomster. Även från bevissynpunkt torde en sådan lösning vara
att föredra, eftersom det kan vara mycket svårt att föra bevisning om vad

221 Ovan nämnda JO 1979/80 s. 64 kan kanske ses som ett sådant fall. Även beteendet i
NJA 1989 s. 308 hade efter ett tag kunnat betecknas som en ordningsstörning, i vart fall
senast när rekvisiten för egenmäktigt förfarande uppfyllts.
222

Wennergren s. 114 menar att omhändertagande enligt 13 § polislagen inte är tillåtet om
sammankomsten genomförs på ett lugnt och städat sätt. Endast straffprocessuella åtgärder
står därför till polisens förfogande. Jag ansluter mig i stort sett till Wennergrens uppfatt¬
ning, även om jag inte vill utesluta möjligheten ett ingrepp undantagsvis kan motiveras av
13 § polislagen.
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som egentligen var motivet bakom ett polisingripande. Föreligger miss¬
tanke om brott kan åtgärdens motiv anges mera precist och därmed vinnes
en del i rättsäkerhet för den enskilde.

10.6.4 Formella grunder för inställande och upplösning
Polismyndigheten kan inställa eller upplösa en allmän sammankomst på
tre formella grunder. Dessa anges i OL 2:22 och är väsentligen desamma
som tidigare gällde enligt LAS 10-11 §§. För det första får samman¬
komsten inställas eller upplösas om den hålls i strid mot ett vägrat till¬
ståndsbeslut (jfr OL 2:6). För det andra om det finns ett generellt förbud
mot sammankomster på grund av krig, krigsfara eller epidemi (jfr OL
2:15). Till sist kan en sammankomst inställas eller upplösas om ett det
föreligger ett förnyelseförbud (jfr OL 2:25). Inställande av samman¬
komst sker vanligen genom att polismyndigheten först kontaktar anord-
naren och försöker förmå denne att frivilligt inställa sammankomsten.
Går detta inte avspärrar polisen mötesplatsen så att mötet aldrig kan ta
sin början.223 De närmare omständigheterna kring upplösning av sam¬
mankomst återkommer jag till nedan.

Konstitutionellt är den första och den sista av dessa grunder av störst
intresse. Kravet på proportionalitet224 leder enligt min mening till att
dessa befogenheter inte kan användas mekaniskt. Att inställa eller upp¬
lösa en sammankomst enbart av det skälet att tillstånd vägrats är bara
godtagbart om sakomständigheterna inte ändrats sedan det negativa till¬
ståndsbeslutet fattades.225 1 detta ligger således en skyldighet att ompröva
beslutet. Vägrades tillstånd med motiveringen att svårare oordning kunde
förväntas och det visar sig att detta inte längre stämmer, kan inte det
negativa beslutet längre ge befogenhet att inställa eller upplösa samman¬
komsten. Visar det sig t.ex. att befarade motdemonstranter uteblir eller
att sammankomsten är mycket mindre än vad det vid tillståndsbeslutet
fanns anledning att befara medför detta att inställande eller upplösning
inte längre kan komma i fråga. Proportionalitetsprincipen kräver att
polismyndigheten väljer det handlingsalternativ som är minst ingripande,
ett krav som också framgår av OL 2:24. Om sakomständigheterna talar
emot att inställa eller upplösa en sammankomst kan inte ett tidigare fattat
beslut få motsatt effekt och medföra att polisen ingriper i onödan. Det
vore stridande mot såväl grundlag som OL:s egna bestämmelser.

Under krig eller krigsfara samt vid farsoter kan generella förbud mot

223 Persson/Rosenberg/Åberg s. 145.
224 Se avsnitt 8.4.4.
223 Polisrättsutredningen ger uttryck för samma uppfattning, SOU 1993:60 s. 193, not 1.
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sammankomster utfärdas av regeringen eller länsstyrelse. I OL skiljs
mellan förbud under krig och krigshot och förbud under epidemier.
Enligt OL 2:15 första stycket är det endast regeringen som kan besluta
om förbud p.g.a. krig eller krigsfara.226 Delegation till länsstyrelse kan
ske vad gäller förbud i fall av epidemier enligt bestämmelsens andra
stycke. OL saknar närmare reglering av när och hur regeringen får
använda sig av bemyndigandet i OL 2:15. Det är således lämnat till
regeringen att bedöma vilka begränsningar i mötes- och demonstrations¬
friheten som läget tarvar och vilka sakomständigheter som utgör krigs¬
fara.227 Dock sätter RF 2:12 och 2:14 fortfarande de yttersta ramarna för
begränsningsmöjligheterna.228

En fråga i detta sammanhang är om sådan fara för krig eller krigsfara
kan motivera ett förbud mot demonstrationer riktade mot visst land. Om
det är från detta land krigsfaran emanerar kan regeringen vilja tysta dylik
opinionsbildning för att inte "reta upp" en potentiell agressor. Här hänger
det på hur långtgående man är villig att tolka RF 2:14 och dess hänvis¬
ning till "rikets säkerhet". Ovan har rekommenderats att detta begrepp
tolkas restriktivt och endast anses omfatta konkreta faror i den omedel¬
bara framtiden.229 Detta betyder att demonstrationer mot främmande
makt inte kan anses som hot mot rikets säkerhet.

När det gäller rekvisitet epidemi hänvisas till avsnittet ovan om vägran
av tillstånd.230 Även förnyelseförbud har behandlats tidigare, varför det
utelämnas här.231

Även när det gäller de generella förbud som regeringen utfärdar i mer
eller mindre krisbetonade lägen måste enligt min mening en konkret
omprövning ske vid mötestillfället. Å andra sidan kan det inte komma i
fråga att ställa några långtgående krav på polismyndigheten i sådana
situationer. Bara när grunderna för förbudet helt uppenbart ändrats kan
omprövning leda till att inställande eller upplösning ej vidtas. Så är fallet
om t.ex. krigsfara som förelåg vid beslutstillfället helt uppenbart inte
längre föreligger, t.ex. för att regeringen officiellt låtit meddela detta.
Även de mest korrekta beslut kan behöva omprövas under nya omstän¬
digheter.

226 Statsrättsligt får bemyndigandet ses som grundat i RF 13:6, där regeringen ges möjlig¬
het att efter bemyndigande i lag medddela föreskrifter som annars borde ha lagform.
227 Krigstillstånd är mera "handgripligt" och därmed lättare att objektivt avgöra om det
föreligger eller ej. Se SOU 1972:15 s. 349 ff. Krigsfara är däremot ett utomordentligt vagt
begrepp, helt baserat på ofta hemligstämplat material och politiska bedömningar.
228 Persson/Rosenberg/Åberg s. 128.
229 Se avsnitt 9.2.2.
230 Se avsnitt 10.4.3.
231 Se avsnitt 10.5.
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Sammanfattningsvis kan sägas att det centrala för det konstitutionella
skyddet av mötes- och demonstrationsfriheten i tillämpningen av OL
2:22:s formella grunder för inställande eller upplösning av samman¬
komst är att det sker en prövning om sakomständigheterna fortfarande
rättfärdigar ett ingrepp. Polismyndigheten får inte slaviskt tillämpa ett
tidigare fattat beslut när omständigheter ändrats så att det inte längre
framstår som riktigt. RF:s proportionalitetsprincip realiseras på detta sätt.

10.6.5 Faktiska grunder för upplösning av sammankomst
Det föreligger andra möjligheter än de rent formella att upplösa samman¬
komster. Polisen kan enligt första stycket OL 2:23 alltid upplösa en sam¬
mankomst, tillstånd eller ej, om det vid denna eller i dess omedelbara
närhet uppkommer svårare oordning eller avsevärd fara vid själva sam¬
mankomsten eller i dess direkta närhet. Allvarliga störningar av trafiken
är likaledes grund för upplösning av sammankomsten. Jag har valt att
kalla dessa sakomständigheter för faktiska grunder för upplösning av
sammankomst. I OL 2:23 andra stycket anges att sammankomst för
framförande av konstnärligt verk får upplösas om sammankomsten
genom ljud eller på annat sätt allvarligt stör ordningen i dess omedelbara
närhet. Med "på annat sätt" avses t.ex. att framkomligheten hindras eller
att ingångar till bostäder eller affärer blockeras.232 Enligt OL 2:23 tredje
stycket kan allmän sammankomst för framförande av konstnärligt verk
alltid upplösas om den tid för vilken tillståndet gäller gått ut eller med¬
delade villkor inte följts. Dessa rekvisit skall nedan behandlas var för sig.

Svårare oordning
OL 2:23 innebär jämfört med tidigare gällande 10 § LAS en utvidning av
polisens möjligheter att ingripa. I LAS 10 § stadgades en rätt att upplösa
om svårare oordning uppstod vid sammankomsten. Detta tolkades mot
bakgrund av RF 2:14 som att ordningsstörningar i närheten av en sam¬
mankomst inte var skäl att upplösa densamma då de inte uppstod vid,
dvs. i, själva sammankomsten.233 Detta är inte fallet enligt ordnings¬
lagen, utan där räcker det att störningarna uppstår i sammankomstens
omedelbara omgivning. Vad som egentligen menas med "omedelbar

232 Persson/Rosenberg/Åberg s. 152.
233 Se avsnitt 9.4.3, där jag framför att RF 2:14:s "vid sammankomsten" bör tolkas som ett
krav på att ordningsstörningen har sitt ursprung i sammankomsten och att bestämmelsen
inte medger begänsningar av mötes- och demonstrationsfriheten som motiveras av andras
beteende, t.ex. utomstående som stör. Nödregler kan tillämpas i de fall deltagarna i en
sammankomst behöver skyddas från faror för liv eller hälsa.

577



omgivning" anges inte i motiven.234 Av förarbetena framgår tämligen
entydigt att det som bekymrat lagstiftaren varit möjligheterna att ingripa
mot musik i olika former. Skall man tolka "omedelbar omgivning" mot
den bakgrunden kan det omfatta stora områden. Det är inte heller lätt att
närmare ange de kriterier som utgör "svårare oordning". Inte heller här
har förarbetena något mer preciserat att säga.235

I doktrinen har Sjöholm framfört att begreppen svårare oordning och
avsevärd fara inte kan bestämmas på ett uttömmande sätt.236 Han exem¬
plifierar dock innebörden av uttrycken med situationer där demonstranter
med våldsamma medel går till angrepp mot polis eller andra, eller med
våld sätter sig upp mot polisens föreskrifter eller tillsägelser, eller med
våld försöker tränga sig in i främmande beskickningars lokaler. Bodin/
Rylander anför att det är svårt att få något klart begrepp om dessa
uttrycks innebörd, trots försök att exemplifiera.237 Wennergren anför att
demonstrationer i form av sittstrejker eller ockupationer inte kan upp¬
lösas p.g.a. svårare oordning, om de genomförs under ordnande och fred¬
liga former.238 Detta trots att gärningarna kan utgöra brott, som t.ex.
egenmäktigt förfarande eller olaga tvång.

JO kunde i JO 1991/92 s. 52 instämma i polisens bedömning att det
förhållandet att demonstranter kastade föremål på polis och byggnader
samt försökte rycka ned kravallstaket utgjorde "svårare oordning". I JO
1992/93 s. 62 demonstrerade "Unga mot Apartheid" utan tillstånd i
Stockholm. I demonstrationståget deltog ett hundratal personer och vissa
deltagare bar luvor i vilka hål klippts för ögonen och som sedan dragits
ned över ansiktet. Andra deltagare bar ryggsäckar och väskor. I täten för
demonstrationen bars en banderoll. Under tiden som tåget drog fram
genom Stockholm ropade deltagarna slagord mot Shell och joggade bit¬
vis. Efter ett tag spärrade polisen vägen både framför och bakom tåget.
TR fann i sin bedömning inte att det framkommit skäl som talar för att
svårare oordning verkligen varit för handen eller att fara för sådan varit
överhängande. Rätt att upplösa demonstrationen hade därför inte före¬
legat. Fallet kan kanske sägas beskriva en miniminivå för bedömningen
om svårare oordning föreligger eller ej.

Händelser som går att inordna under straffbestämmelserna upplopp och
våldsamt upplopp i BrB 16 kap. torde oomtvistligt utgöra också "svårare

234
Prop. 1992/93:210 s. 78 ff. och 261, prop. 1986/87:151 s. 182 f„ jfr SOU 1982:24

s. 284.
235 Prop. 1992/93:210 s. 77 f. och 261.
236 Sjöholm s. 333.
237 Bodin/Rylander s. 54.
238

Wennergren s. 114.
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oordning" i OL:s mening. I straffrättslig praxis har dock även handlingar
av betydligt lugnare karaktär befunnits utgöra brott mot den allmänna
ordningen. I tidigare nämnda NJA 1989 s. 308 hade en folksamling stört
ett vägarbete genom att sätta sig i vägen för detta. HD fann att deltagarna
därigenom stört "allmän ordning". Besittningsrubbningar kan således
anses vålla oordning. I samma fall uttalade JustR Munck att "svårare
oordning" inte förelåg enbart för att vägen blockerades eller för att poli¬
sens uppmaning inte åtföljdes. Polisen hade därför inte rätt att upplösa
sammankomsten när deltagarna uppmanades att flytta sig från vägen.239

Det kan vara av intresse att här jämföra med tysk rätt, där vi kunnat
konstatera att brott mot ordningen i sig aldrig kan rättfärdiga polisiära
ingrepp i mötes- och demonstrationsfriheten.240 Det krävs att också
säkerheten hotas för att ett ingrepp skall vara tillåtligt. I USA finns ingen
sådan klar regel. Supreme Court har godtagit hot mot allmän ordning
som grund för upplösande av sammankomst. Det avgörande är att faran
för ordningen måste vara klar och påtaglig.241 Detta innefattar både ett
krav på närhet i tiden och på en viss grovhet i ordningsstörningen.

RF:s krav i RF 2.14 för ingrepp i mötes- och demonstrationsfriheten är
relativt stränga. Bestämmelsens hänvisning till "ordning" omfattar enligt
min mening endast brottsliga handlingar, konkret fara för brott eller vad
som bör kallas "svårare oordning".242 De ovan redovisade exemplen från
praxis kan förtydliga detta. I det första fallet begick flera deltagare
brottsliga handlingar, t.ex. genom att kasta föremål på polisen. I de andra
två fallen var inget som deltagarna gjorde brottsligt. Svårare oordning
var då inte heller för handen.

Nu räcker det inte med att konstatera att brottsliga handlingar kan
anses som utgörande "svårare oordning". Som redan påpekats är det
nämligen klart att det faktum att en brottslig handling begås inte i sig ger
befogenhet att upplösa en sammankomst.243 Det brottsliga måste alltså,
för att utgöra grund för upplösning, ha med sammankomsten som sådan
att göra. Det måste vara typiskt för den situationen. Det innebär att det
faktum att en ficktjuv härjar eller att narkotika säljs under en samman¬
komst inte utgör grund för upplösning av densamma. Dessa brott är inte

2,9 Jfr ovan avsnitt 10.6.2.
240 Se avsnitt 3.6.5.
241 Se avsnitt 4.4. Obeservera dock att vilka skäl som helst inte duger för att begränsa First
Amendments mötesfrihet, i Shuttlesworth v. Birmingham 394 U.S. 147, 89 S.Ct. 935
(1969) underkände Supreme Court en reglering som tog hänsyn till bl.a. bekvämlighet,
moral och sedlighet. Ordnings- och trafikskäl är de som vanligen hållit för konstitutionell
granskning.
242 Se avsnitt 9.4.2.
243 Prop. 1970:125 s. 61 f.
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typiska för mötessituationen. De brott där möten typiskt sett utgör en fara
för de sammankomna eller omgivningen är främst vissa av brotten mot
allmän ordning i 16 kap. BrB, skadegörelse enligt 12 kap. BrB och kan¬
ske besittningsrubbningar enligt 8 kap. BrB. Andra kan säkert komma i
fråga, men dessa torde vara de mest typiska. Det är enligt min mening
först om sådana brott begås, eller om konkret fara för detta föreligger,
som en sammankomst kan upplösas med hänvisning till "svårare oord¬
ning".

Avsevärd fara
Ytterligare en grund för upplösande av sammankomst är om samman¬
komsten föranleder avsevärd fara för de närvarande. Rekvisitet "avse¬
värd fara" är praktiskt taget obehandlat i såväl förarbeten som praxis.
Bestämmelsen synes ta sikte på situationer där olyckor eller annan fara
för liv eller hälsa hotar deltagarna i sammankomsten.244 Redan det fak¬
tum att deltagarna kan komma i bråk eller skärmytslingar med menings¬
motståndare torde inte vara en sådan fara som avses i stadgandet. Det
måste röra sig om en mera "objektiv" fara, som ej har med själva opinions¬
yttringen att göra.

När det gäller detta rekvisit kan det vara klargörande att se till hur det
straffrättsliga "fare"-begreppet utformats. Fara antyder för det första rent
terminologiskt att det finns en existentiell möjlighet att något skall kunna
inträffa. Med fara i straffrättslig doktrin brukar oftast avses "konkret
fara". Detta innebär att det skall både vara existentiellt möjligt att ett
beteende leder till en viss effekt och dessutom plausibelt att så sker. Plau-
sibilitet är ett sannolikhetsbegrepp som riktar in sig på en helhetsbedöm¬
ning av ett händelseförlopp, till skillnad från probabilitet som samman¬
räknar förloppets enskilda sannolikheter.245

Fara kan dock ibland innebära en bedömning av risk eller möjlighet
till den effekt som avses, utan att detta behöver vara existentiellt möjligt.
Detta kallas ibland i straffrättslig doktrin för "abstrakt fara".246 Avser den
i OL 2:23 använda lokutionen "avsevärd fara" konkret eller abstrakt
fara? Har det i så fall någon praktisk betydelse? Avses enbart konkret
fara får polisen endast sällan upplösa allmänna sammankomster på denna

244 Persson/Rosenberg/Åberg s. 147 har exemplet att sammankomsten hålls i ett tält som
visar sig vara bristfälligt vad gäller säkerheten och därför hotar deltagarna. Samma exem¬
pel återfinns hos Sjöholm s. 334.
245 Se Jareborg, Brotten I s. 160-176.
246

Begreppet abstrakt fara har kritiserats av Jareborg i Brotten Is. 166 f. såsom otillräck¬
ligt. Abstrakt fara kan enligt Jareborg endast förstås i motsatsrelation till konkret fara och
hur långt abstraheringen kan drivas är oklart.
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grund. En sådan tolkning stärker opinionsfriheternas ställning. Om det
med "fara" i OL 2:23 avses abstrakt fara så är polisens möjligheter mer
omfattande. För denna tolkning talar intresset av att upprätthålla den all¬
männa ordningen men också att det handlar om situationer där liv eller
hälsa hotas. Att inskränka polisens möjligheter att ingripa kan i värsta
fall leda till förluster av människoliv som annars kunnat undvikas.

Även här kan en jämförelse med tysk rätt vara på sin plats. Där fram¬
hålls att om ordningsmaktens plikter kolliderar med varandra, t.ex. plik¬
ten att ge möjlighet till utövande av mötes- och demonstrationsfriheten
och plikten att skydda liv så är det senare ett högre värde.247 I tysk rätt
står vidare klart att faran måste vara konkret, den skall vara omedelbar.
Polisen har i sådana fall en plikt att skydda liv och hälsa, även om detta
innebär ingrepp i grundrättigheterna. I amerikansk rätt måste faran vara
klar och påtaglig för att motivera ingrepp, det rör sig också där om en
konkret och relativt allvarlig fara.24x

När det gäller vad som skall anses med "avsevärd fara" i OL 2:23
finns det enligt min mening två likvärdiga alternativ. Med hänsyn till att
"avsevärd fara" omfattar ett relativt litet och snävt avgränsat område av
sakomständigheter så kan "avsevärd fara" tolkas som en (abstrakt) möj¬
lighet till (risk för) skada för deltagarna i sammankomsten. Detta är
enligt min mening acceptabelt så länge som fare-bedömningen när det
gäller hot mot ordningen begränsas till att avse konkreta faror. Att faran
skall vara "avsevärd" får anses ge uttryck för att den måste röra just cen¬
trala intressen som liv och hälsa. Det får t.ex. inte röra sig om fara för
förluster av mindre ekonomiska värden. Upprätthåller man att ingripan¬
den inte får ske enbart p.g.a. att annan sammankomst hotar deltagarna till
liv eller hälsa så torde denna tolkning inte innebära någon alltför långt¬
gående inskränkning av församlingsfriheten.

Man kan mena att det är mer konsekvent att ställa ett krav på konkret
fara också vad avser detta rekvisit, precis som för "svårare oordning". I
praktiken torde valet ha ringa betydelse eftersom denna grund sällan
aktualiseras. Av det skälet kan kanske det för ordningsmakten mer gene¬
rösa farebegreppet väljas, särskilt mot bakgrund av del höga skyddsvärde
som liv och hälsa har.

247 Se avsnitt 3.656.
248 Se avsnitt 4.4.
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Allvarlig störning av trafiken
Vad "trafik" är har behandlats ovan i avsnittet om RF 2:14.249 Det räcker
att här påminna om att även fotgängare omfattas av begreppet. Av
bestämmelsen framgår att inte vilken mindre störning av trafiken som
helst skall kunna vara grund till upplösning av sammankomst, utan den
måste vara "allvarlig". Detta bör nog tolkas som att lagstiftaren velat
markera vikten av återhållsamhet vid tillämpningen av OL 2:23. 1 ord-
ningsstadgeutredningen sägs att det bara är mycket tungt vägande trafik¬
hänsyn som kan få föranleda att en allmän sammankomst upplöses.250 1
kommentaren till OL uttalas att en allvarlig störning av trafiken kan vara
för handen när demonstranter spärrar en vägbana.251

Detta skäl för att upplösa sammankomst framstår som ny och innebär
ett utvidgande av polisens möjligheter att upplösa sammankomster jäm¬
fört med förut. Vare sig i utredningens förslag eller i propositionen har
någon motivering till denna utvidgning framförts. Detta är i sig anmärk¬
ningsvärt vid lagstiftning som begränsar en fri- och rättighet. Att det
finns ett legitimt samhälleligt intresse av att förhindra allt för omfattande
trafikstörningar framgår inte minst av RF 2:14, men att att utvidgningen
skett utan argumentation för behovet av förändring tycks märkligt.252

I tysk rätt står det numera klart att enbart det faktum att en väg blocke¬
ras av demonstranter inte kan leda till att dessa är "ofredliga". Blockader
utgör inte heller ett straffbart våld och är därmed inte våldsamma eller
"ofredliga". Det krävs en viss varaktighet och en viss styrka i trafikstör¬
ningen för att den enligt tysk rätt skall kunna leda till upplösning av sam¬
mankomsten.253 I USA finns ingen federal linje i behandlingen av
demonstranter. Hänsyn till trafiken är ett av de skäl som konstitutionen
accepterar för inskränkningar i First Amendment. Det är mer fråga om

reglering av tid, plats och beteende, där det ställs något lägre konstitutio¬
nella krav än på förbud el.dyl. Gator tillhör den starkast skyddade kate¬
gorin av offentliga platser enligt den s.k. Per/7-analysen. Förbud av tra¬
fikblockader m.m. är konstitutionellt godtagbara om de är snävt utfor¬
made, innehållsligt neutrala och lämnar alternativa sätt att kommunicera
på.254
249 Se avsnitt 9.4.1.
250 SOU 1985:24 s. 355.
251 Pesson/Rosenberg/Åberg s. 147.
232 Se SOU 1985:24 s. 355 och prop. 1992/93:210 s. 261. Möjligen ses rekvisitet enbart
som ett kodifierande av praxis, men detta omnämns inte någonstans vilket lämnar läsaren i
ovisshet om vad som föranlett vad som till synes är ett utökande av polisens befogenheter.
253 Se avsnitt 3.6.6, 3.7.2 och 3.7.3.
254 Se avsnitt 4.7.2 och 4.8.2.
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Det är mot bakgrund av RF:s stadgande i RF 2:14 om begränsningar i
mötes- och demonstrationsfriheten med hänsyn till trafiken som denna
bestämmelse skall läsas. Grundlagsbestämmelsen innebär inte att varje
trafikhänsyn väger tyngre än intresset av att utöva mötes- och demonstra¬
tionsfriheten. Något grundlagsskydd för en smidigt flytande trafik finns
inte. RF måste tolkas så att det endast är trakfikhänsyn av stor vikt som
kan komma i fråga att "övertrumfa" församlingsfriheten.255 För OL
2:23:s del innebär detta att man bör vara försiktig med att låta trafiken få
överhanden. En lösning liknande den i tysk rätt kan vara värd att över¬
väga. Man bör kunna tillåta utövandet av mötes- och demonstrationsfri¬
heten även när denna hindrar trafiken. Jag menar att t.o.m. under rus¬

ningstid, när trafikstörningarna kan bli stora, väger mötes- och demon¬
strationsfriheten tyngre än trafikhänsyn. Att demonstrera i rusningstid är
ett rationellt sätt att försäkra sig om största möjliga spridning av sitt bud¬
skap. Det bör därför inte helt omöjliggöras i ett samhälle som tar opini¬
onsfriheterna på allvar.

En sådan möjlighet kan dock bara gälla under en viss period. Ju större
störningarna blir, desto kortare blir den skyddade perioden. Att blockera
en motorväg under rusningstid kan ur denna synvinkel vara acceptabelt
under en kort tid.256 Därefter kan man anse att en allvarlig störning av
trafiken är för handen. Är tillfället ett annat och lugnare utsträcks tiden
innan en allvarlig störning föreligger. På ringa trafikerade vägar kanske
det sällan kan bli tal om just allvarliga störningar av trafiken.257 Det cen¬
trala är att hänsyn till RF endast tillåter mycket tungt vägande trafikskäl
att utgöra grund för upplösning av sammankomst.255 Vad som är tungt
vägande trafikhänsyn kan inte anges uttömmande, men vid bedömningen
bör ingå hänsyn till trafiktäthet, alternativa vägar, risk för hinder av

utryckningsfordon, om endast en del av vägbanan kan blockeras m.m.
Det centrala är att inte omöjliggöra opinionsbildningen annat än då verk¬
ligt starka skäl talar därför.

255 Se avsnitt 9.4.1.
2,6 Förutsatt att det går att genomföra utan livsfara för de inblandade, något polisen kan
hjälpa till med.
2" Det förefaller svårt att karakterisera ett trafikhinder, t.ex. en sittblockad, som tvingar tre
fordon i timmen att hitta en annan väg för en "allvarlig störning av trafiken". Naturligtvis
ankommer det inte enbart på antalet fordon utan även på vikten av att dessa får komma
fram och vilka alternativa vägar som finns. Utryckande ambulans räcker kanske som
exempel på ett tillfälle då ett enda fordon som hindras kan föranleda allvarlig störning av
trafiken. Det handlar om en avvägning av antalet förhindrade och den vikt som framkom¬
ligheten har i det konkreta fallet.
258 Se även Vogel FT 1991 s. 75.
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10.6.6 Farhågor om ordningsstörningar
Befarade ordningsstörningar i framtiden kan ibland leda till ingripande
av ordningsmakten. JO har ett flertal gånger haft att bedöma åtgärder
som polisen vidtagit just för att minimera riskerna för någon form av
bråk eller ordningsstörning. I JO 1975 s. 92 var den sovjetiske minister¬
rådsordföranden Kosygin på besök i Avesta. Fem ungdomar hade sam¬
lats vid den väg Kosygin skulle färdas för att demonstrera. De medförde
tre plakat med bl.a. texten "Frihet åt Sovjets judar". Ungdomarna stoppa¬
des av polisen och fördes till polisstationen. Där kvarhölls de tills Kosygin
lämnat Avesta. Polismyndigheten uppgav som främsta skäl för omhän¬
dertagandet att det förelegat stor risk för ordningsstörningar om ungdo¬
marna tillåtits demonstrera. JO konstaterade att polisen i sin bedömning
av situationen inte tagit tillräckligt hänsyn till ungdomarnas intresse av
att få demonstrera. Inget av det som framkommit tydde på att den plane¬
rade demonstrationen skulle ha stört ordningen eller utgjort en fara för
denna.260 Polisen fick av den anledningen viss kritik.

I JO 1991/92 s. 64 gällde det högtidlighållandet av Karl XII:s döds¬
dag. Sverigepartiet hade fått tillstånd att demonstrera. Enligt tillståndet
skulle ett demonstrationståg samlas för att sedan avtåga mot Kungsträd¬
gården. Samtidigt hade tillstånd givits åt Sveriges Nationella Förbund för
kransnedläggning vid Karl XII:s staty i Kungsträdgården. Erfarenheterna
från tidigare år var att demonstrationen ledde till våldsamma samman¬
drabbningar mellan demonstranter och andra. En grupp om ca femtio
ungdomar iakttogs på Sergels torg och började röra sig mot det planerade
demonstrationståget. Polisen kunde under denna förflyttning inte iaktta
något brottsligt beteende från ungdomarna, men de sprang omkring
okontrollerat och var högljudda. Polisen hejdade därför en del av dem.
Skälet för ingripandet var att ungdomarna med all sannolikhet var på väg
för att störa demonstrationen. Som stöd för åtgärderna angavs 13 § polis¬
lagen.

JO:s bedömning gällde huvudsakligen frågan om 13 § polislagen gav
stöd för polisens ingripande. För att en åtgärd skall få vidtas enligt detta
lagrum krävs ett störande av ordningen som är av betydelse från allmän
synpunkt. Att ungdomarna var högljudda och sprang omkring okontrol¬
lerat kunde, enligt JO, inte ses som ett ordningsstörande i polislagens
mening.260 JO fann att det som tycks ha föranlett omhändertagandena

2sy Till sist konstaterade JO att det sammantaget fick anses ursäktligt att polisen, med hän¬
syn till ordnings- och säkerhetsaspekter, inte beaktat att dessa i sig inte nödvändigtvis var
ett hinder för ungdomarnas demonstrationsrätt.
260 Det var t.ex. inte uteslutet att ungdomarnas beteende orsakades av att de hade kravall-
utrustad polis springande efter sig.
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inte var vad ungdomarna gjort, utan vad som skulle kunna ha hänt mellan
dessa och deltagarna i demonstrationståget. Ingripandet framstod enligt
JO i sin helhet såsom gjort i förebyggande syfte. Sådana ingripanden är
helt i sin ordning om det föreligger en omedelbar fara för störande av den
allmänna ordningen. 13 § polislagen omfattar dock inte sådana farhågor
inför framtiden som är mer abstrakta. Stöd saknades därför för ett före¬

byggande ingripande av detta slag.
Av dessa fall kan utläsas en sträng attityd till omhändertaganden på

grund av risker för ordningsstörningar i framtiden. Konkret fara krävs i
de fall 13 § polislagen tillämpas för att upprätthålla allmän ordning. Det
räcker inte med farhågor eller förväntningar om ett visst händelseförlopp.
Att människor springer omkring eller på annat sätt förflyttar sig "okon¬
trollerat" har JO helt avvisat som grund för omhändertagande p.g.a. ord¬
ningsstörande. Denna bild förstärks ytterligare i t.ex. JO 1992/93 s. 62.
Ärendet gällde åtal mot polisbefäl p.g.a. ingrepp mot en demonstration,
där bl.a. det förhållandet att den skulle passera viss plats där det kunde
tänkas uppstå s.k. taktiska svårigheter medförde att polisen agerade.
Tingsrätten pekade på att det inte förekom någon omständighet som
utgjorde svårare oordning och inte heller någon konkret fara för ord¬
ningen som motiverade ett ingrepp med stöd av 13 § polislagen.26' Far¬
hågor om ordningsstörningar i framtiden är helt enkelt inte en acceptabel
grund för ingrepp mot sammankomster.

10.7 Sammanfattning och slutord
I detta kapitel har jag undersökt hur grundlagsregleringen av mötes- och
demonstrationsfriheten konkretiserats i den lag som detaljreglerar utöv¬
andet av församlingsfriheten, ordningslagen (1993:1617) (OL). Det har
först konstaterats att grundlagens och OL:s begreppsbildning skiljer sig
åt. Grundlagen skyddar fler typer av sammankomster och sammankoms¬
ter med färre deltagare än vad OL gör. Jag har rekommenderat en författ¬
ningskonform tolkning av OL, dvs. att grundlagsskyddet får inverkan på
OL:s tillämpning också på de sammankomster som formellt inte faller
under lagens bokstav.

Det tillståndssystem som OL uppställer har befunnits vara förenligt
med grundlagen, även om det framstår som motsägelsefullt med ett till¬
ståndskrav för att få utöva en rättighet. De undantag som OL gör från till¬
ståndskravet har kritiserats för att sakna saklig eller rationell grund.
Undantagen borde antingen avskaffas eller utsträckas, så att samman-

261 JO 1992/93 s. 62 (s. 68).

585



komster av samma slag behandlas på ett likartat sätt. Eftersom lagstift¬
aren inte är bunden vid någon konsitutionell likhetsprincip har denna kritik
inte några konstitutionella implikationer. Jag har visat att såväl fysiska
som juridiska personer kan söka tillstånd och att den sökandes låga ålder
inte är ett ensamt avgörande kriterium för att vägra tillstånd. Detta synes
väl förenligt med grundlagen, som inte anger någon åldersgräns för rättig¬
hetsinnehavare.

Tillståndsbeslutet kan förenas med villkor som till innehåll och

omfattning är oreglerade i OL. Jag menar att dessa villkor måste vara
tydligt utformade och att de måste stå i proportion till de syften de skall
tjäna. När det gäller förfarandereglerna kring ansökan om tillstånd har
framförts att dessa bör tolkas i ljuset av RF:s skydd för mötes- och
demonstrationsfriheten, vilket leder till att krav på skriftlighet m.m. inte
bör tillämpas strikt. Det kostnadsansvar som anordnare av sammankomst
kan åläggas enligt OL har kritiserats för att inte vara tillräckligt specifikt
utformat. Det förhållandet att polismyndighetens tillståndsbeslut kan
komma att behöva kompletteras med andra tillstånd har också kritiserats
såsom för den enskilde svårhanterligt och oöverblickbart.

De rekvisit som används vid tillståndsprövningen har befunnits fören¬
liga med RF:s reglering, förutsatt att de tolkas och tillämpas i ljuset av
grundlagen. En viss restriktivitet kan sägas vara nödvändig. Besvärs¬
rätten är vidsträckt i OL. Detta är särskilt betydelsefullt när t.ex. kostnads¬
ansvar läggs på enskilda för ordningshållningen vid sammankomster.
Även här finns dock visst utrymme för godtycke, eftersom kostnadsan¬
svaret fördelas på tämligen skönsmässiga grunder. Det har vidare konsta¬
terats att det finns en grupp av beslut som inte besvärsrätten påverkar
nämnvärt, nämligen beslut som omedelbart inställer eller upplöser en
sammankomst. Överklagande av ett sådant beslut ter sig onyttigt för den
enskilde, eftersom tillfället redan flytt. Inte heller kan ersättning ges i
andra fall än då ett felaktigt beslut medfört ekonomisk skada. Vid poli¬
tiska möten torde detta sällan vara fallet. För den enskilde mötesordnaren
saknas vägar att få nå rättelse, förutom JO/JK-anmälan.

OL ger också möjlighet att förbjuda förnyelse av sammankomst. Befo¬
genheten tycks användas mycket sällan, men inger ändå vissa betänklig¬
heter. Det är svårt att veta vem eller vad som skall träffas av beslutet och
det framstår också som en svår uppgift för polismyndigheten att göra den
riskbedömning som förnyelseförbudet förutsätter.

Upplösning eller inställelse av sammankomst sker på samma grunder.
Dessa kan indelas i formella grunder, t.ex. att åtgärden skall vidtas därför
att tillstånd vägrats, och faktiska grunder, där sakomständigheter vid
själva sammankomsten motiverar ett ingrepp. De formella grunderna är
beslut om vägrat tillstånd, generellt beslut om förbud av sammankomster
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p.g.a. krig eller dylikt samt beslut om förnyelseförbud. Här har framförts
att den omständigheten att sådana beslut fattats inte ensamt kan avgöra
om sammankomsten skall få bestå eller ej. Polismyndigheten bör mot
bakgrund av proportionalitetsprincipens krav tolka befogenheten så att
de förhållanden som föranlett det ursprungliga beslutet måste kvarstå vid
upplösningstillfället. Är detta inte fallet är det grundlagsstridigt att upp¬
lösa sammankomsten.

De olika grunderna för upplösande av sammankomst på det faktiska
planet har befunnits vara grundlagsenliga om de tolkas med viss restrik-
tivitet. Den fara man vill avvärja genom ett upplösningsbeslut bör enligt
min uppfattning vanligen vara konkret och nära förestående för att beslu¬
tet skall stå i god överensstämmelse med RF.

OL såsom konkretisering av grundlagens skydd för mötes- och demon¬
strationsfriheten har sammanfattningsvis befunnits innefatta såväl starka
som svaga punkter. Enligt min mening finns särskild anledning att när¬
mare överväga utformningen av befogenheten att ställa villkor, fördel¬
ningen av kostnadsansvaret och förnyelseförbudet. Dessa regler är kon¬
stitutionellt godtagbara, men lagtextens ringa vägledning kombinerat med
knapphändig praxis ger liten eller ingen förutsebarhet för enskilda. Att
tillståndskravet som sådant kan kritiseras utifrån principiella synpunkter
är i slutänden mer av ett teoretiskt problem. Jämförelsen med Tyskland
och USA har visat att behovet av kontroll av offentliga sammankomster
måste tillfredsställas och att de olika sätten att göra detta sakligt ligger
varandra nära. Här och på några andra punkter är den redovisade kritiken
mer av detalj karaktär.

Sammantaget visar dock behandlingen av OL att en konstitutionell
belysning av allmän lag ger anledning att också dra ganska specifika
slutsatser. Mötes- och demonstrationsfriheten skyddas inte bara eller ens
främst av de konstitutionella reglerna. Det är i stället i samspelet mellan
konstitutionella regler och vanlig lag som skyddet får sin verkliga
utformning.
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11 Straffrättslig konkretisering av
mötes- och demonstrationsfriheten

11.1 Inledning
I detta kapitel skall mötes- och demonstrationsfrihetens anknytning till
vissa straffbestämmelser i brottsbalken belysas. I föregående avsnitt har
specialstraffrätt i samband med OL:s regler redan berörts. Brottsbalken
straffbelägger beteenden vilka kan företas under möten eller demonstra¬
tioner. Framställningen kommer att ta sikte på bestämmelser som rör
brott vilka typiskt sett har med mötessituationen eller opinionsyttringen
att göra. En del brott förekommer vanligen i andra sammanhang, men har
under vissa omständigheter betydelse för mötes- och demonstrations¬
frihetens ställning. Så är fallet med t.ex. egenmäktigt förfarande i BrB
8:8 och förargelseväckande beteende i BrB 16:16. De flesta av de
behandlade reglerna återfinns dock i BrB 16 kap. om brott mot allmän
ordning.

Axbergers distinktion avseende straffbudens skyddsobjekt kan inled¬
ningsvis vara värd att uppmärksamma.1 Han menar att brotten mot den
allmänna ordningen i brottsbalken tjänar ett av två syften. Vissa brott är
riktade mot det som stör ordningen i en yttre, påtaglig bemärkelse.
Exempel på dessa är upplopp i BrB 16:1 och störande av sammankomst i
BrB 16:4. Andra brott riktar sig mer mot den inre, sociala ordningen.
Skyddsobjektet är en sorts moralisk ordning. Exempel på sådana bestäm¬
melser är förbudet mot skyltning med pornografiska bilder (BrB 16:11)
och förledande av ungdom (BrB 16:12). Dessa kan ses som kriminalise¬
ringar av övertramp av vad som anses vara god ton eller av moraliskt för¬
kastliga handlingar. I tysk rätt har man uppmärksammat denna koppling
mellan konventionell moral och allmän ordning och av detta dragit slut¬
satsen att hänsyn till ordningen inte ensamt kan motivera inskränkningar
i t.ex. mötesfriheten.2

1 Axberger, Tryckfrihetens gränser s. 192.
2 Se avsnitt 3.6.5.
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Ur principiell (och kanske även rättspolitisk) synvinkel är dessa senare
typer av brott problematiska. RF har ovan ansetts neutral i förhållande
till yttrandens innehåll i den meningen att yttranden inte per se utesluts
från yttrandefriheten p.g.a. sitt innehåll.3 Begränsningar som tar sikte på
innehållet i ett yttrande och som motiveras av hänsyn till allmän ordning,
i den mer moraliska meningen, löper risk att inkräkta på enskildas livsstil
eller förhållningssätt till omgivningen på ett oacceptabelt sätt. Bestäm¬
melserna ovan är visserligen inte exempel på detta, men bara existensen av
en straffsanktionerad moralisk konvention inger enligt min mening betänk¬
ligheter. En persons vulgaritet kan vara en annans poesi.4 Stor försiktig¬
het bör därför råda när man kriminaliserar för att upprätthålla "god ton".

Ett särdrag för den del av straffrätten som kapitlet primärt berör för¬
tjänar också att framhållas. På detta område är såväl praxis som doktrin
sparsam. Praxis är dessutom inte sällan äldre eller i vart fall från tiden
före 1974 års RF. Av vad som framgår i straffrättslig doktrin är dessa
äldre fall fortfarande vägledande på området, varför en konstitutionell
granskning ter sig angelägen. Kapitlets disposition är sådan att först
behandlas det straffrättsliga skydd som vissa sammankomster ges. Där¬
efter indelas de behandlade reglerna i två grupper. Den första gruppen är
regler som tar sikte på sammankomsters fysiska effekter på omgiv¬
ningen, särskilt i de fall sammankomsten inte fortskrider på det lugna sätt
som vanligtvis förutsätts. Den andra gruppen är de straffrättsliga regler
som begränsar vilka typer av yttranden som får förekomma vid samman¬
komster. Det är de innehållsliga begränsningarna av mötes- och demon¬
strationsfriheten som framträder tydligast där. Ett brott har föranlett vissa
problem när det gäller att inordna det under någon av dessa kategorier,
nämligen förargelseväckande beteende i BrB 16:16. Brottet tar, som
nedan skall visas, sikte på både beteendet och innehållet i en samman¬
komst. Här har det inordnats i den första gruppen, med regler som tar
sikte på beteendet.

11.2 Straffrättsligt skydd för vissa sammankomster
Skyddet för mötes- och demonstrationsfriheten kan inte enbart bestå i
skydd mot det allmänna. Skall grundlagens intentioner om fri opinions¬
bildning kunna förverkligas behövs också ett skydd mot enskilda som
stör sammankomster. I BrB 16:4 kriminaliseras därför störande av för¬
rättning och störande av allmän sammankomst. I förarbetena uttalades:

3 Se avsnitt 7.3.3 och 7.3.4.
4 Se avsnitt 4.5.2.
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"Till den medborgerliga församlingsfriheten höra ej blott garantier mot
godtyckliga ingripanden från myndigheterna utan även ett effektivt
skydd mot störanden av möten från enskilda."5 Det fastslogs också att
församlingsfrihetens vikt för det demokratiska styrelseskicket gjorde
dylika störningar oacceptabla. Vissa typer av möten har därför erhållit en
privilegierad ställning med straffrättsligt skydd mot störningar.

BrB 16:4 kriminaliserar att genom våldshandling eller oljud eller på
annat liknande sätt störa vissa uppräknade typer av förrättningar eller all¬
männa sammankomster. Störandet skall ske genom våld, oljud eller på
annat sätt. Vad som avses med "våldshandling" är knutet till det straff¬
rättsliga våldsbegreppet/' Det innefattar en fysisk handling som har vissa
följder såsom skada, förflyttning eller kvarhållande. Vad som är "oljud"
är inte möjligt att ange generellt utan måste knytas till konkreta sakom¬
ständigheter. Vissa ljud stör i vissa situationer, men inte i andra.7 Hänsyn
tas till vad man kan kalla för "förrättningens natur". Är denna vanligtvis
bullrig och livlig skall den inte anses bli störd av en handling som för¬
visso skulle anses störa i lugnare sammanhang, t.ex. vid en gudstjänst
eller domstolsförhandling. Om den brottsliga handlingen inte består av
vare sig våld eller oljud skall den vara "jämförbar därmed". I dessa fall
torde bedömningen vara ganska restriktiv. Det räcker t.ex. inte med att
avbryta en talare med ett inpass eller komma med olovliga inlägg under
ett kommunfullmäktigesammanträde.8 Inte heller kan borttagande av
märken från marken vid lantmätares förrättning anses som en jämförbar
gärning.9 Att stilla tillkännage annan åsikt i samband med allmän sam¬
mankomst omfattas troligen inte heller av bestämmelsen.10

Handlingen måste vidare störa just en sådan typ av förrättning som
anges i bestämmelsen. Skyddsobjektet utgörs av: allmän gudstjänst,
annan allmän andaktsövning, vigsel eller begravning eller dylik akt,
domstols förhandling eller annan statlig eller kommunal förrättning samt
allmän sammankomst för överläggning, undervisning, eller åhörande av

föredrag. Vad gäller de andliga aktiviteterna omfattas som framgår inte
bara svenska kyrkans verksamhet utan även motsvarande sammankomster
hos andra trossamfund, erkända eller ej." Med statlig eller kommunal

5 NJA II 1937 s. 62.
6 Se Jareborg, Brotten II s. 73 f.
7 Se Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg, Kommentar till Brottsbalken Band II
s. 244, Jareborg, Brotten III s. 149.
8 SvJT 1977 rf s. 12.

9Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 244.
10 SvJT 1964 rf s. 19.
11 Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 244 f.
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förrättning har avsetts sådana tjänsteåligganden som visavi allmänheten
innebär ett utövande av en framträdande del av funktionen som offentlig
förvaltning.12 Riksdagens och kommunala styrelsers och nämnders sam¬
manträden faller t.ex. in under bestämmelsen. Även val-, handräcknings-
och utmätningsförrättningar omfattas. Tjänstemans arbete på tjänste¬
rummet faller däremot inte in under bestämmelsen.

Vad gäller de allmänna sammankomsterna omfattas nära nog alla typer
av sammankomster. Bestämmelsen var när den infördes i strafflagen (SL
11:9a) främst avsedd för att skydda politiska sammankomster, men
omfattade redan då varje sammankomst för överläggning eller åhörande
av föredrag.13 1948 utökades skyddet till att omfatta även undervisning.14
Kravet på att sammankomsten skall vara allmän har förståtts så att inte
vem som helst behöver äga tillträde, men inte heller får det röra sig om
en allt för liten och sluten krets.13 Såsom exempel har nämnts att en före¬
läsning på universitet eller högskola i regel blir skyddad av stadgandet,
medan en lektion i vanlig skolklass inte omfattas av detsamma. Den
senare är inte allmän. Utanför lagrummet faller teater- och filmföreställ¬
ningar, men vid störande av sådana är bestämmelsen om förargelseväck¬
ande beteende i BrB 16:16 möjlig att tillämpa. Uppsåtskravet omfattar
alla objektiva rekvisit som konstituerar brott. Straffet är böter eller fäng¬
else i högst sex månader.16

Hur förhåller sig RF:s skydd av mötes- och demonstrationsfriheten till
denna bestämmelse och vad gäller när möten och sammankomster störs
av andra demonstrationer? Vad gäller den första frågan kan konstateras
att bestämmelsen i BrB 16:4 omfattar alla typer av sammankomster som

skyddas av RF:s mötes- och demonstrationsfrihet utom de för fram¬
förande av konstnärligt verk. Skälet till denna avgränsning framhölls i
1937 års lagstiftningsärende vara att de politiska sammankomsterna hade
störst betydelse för utövandet av de medborgerliga rättigheterna.17 Sam¬
tidigt fann man det av praktiska skäl inte vara görligt att avgränsa

12 Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 245, Jareborg, Brotten III s. 148.
13 NJA II 1937 s. 60 ff.
14 Prop. 1948:80 s. 186 ff.
15 Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 246.
16 Se för övrigt vad gäller processuella synpunkter på brott mot t.ex. sammankomster,
Heuman, Målsägande s. 475, där Heuman förespråkar att anordnare bör kunna anses som
behörig att väcka enskilt åtal vid t.ex. störande av förrättning. Det enskilda åtalets kon¬
trollfunktion är av avgörande betydelse för en sådan straffbestämmelse. Detta betyder helt
enkelt att brott oftare beivras om enskilda ges åtalsmöjlighet och att detta kan vara särskilt
värdefullt när det gäller försök att hindra den fria åsiktsbildningen.
17 NJA II 1937 s. 61 f. och 63.
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skyddsregeln till att endast avse politiska föredrag, varför alla föredrag
kom att omfattas. Det uppmärksammades dock att störningar av konstnär¬
liga sammankomster förekommit i bl.a. politiskt syfte.18 Utvidgningen av
det straffbara området 1948 motiverades med att störande uppträden med
politiskt demonstrationssyfte förekommit även vid sammankomster för
undervisning.19 Sedan har bestämmelsen kvarstått oförändrad.

RF:s mötesfrihet omfattar sammankomster för upplysning, menings¬
yttring och framförande av konstnärligt verk. Som nämnts ovan har
dessa befunnits vara lika skyddsvärda och praktiskt sett svåra att skilja
åt.20 Ur detta perspektiv framstår det som inkonsekvent att inte skydda
framförandet av konstnärliga verk på samma sätt som andra samman¬
komster. De är skyddsvärda nog för grundlagsskydd, men inte för straff¬
rättsliga sanktioner.21 Vore det kanske möjligt att tolka BrB 16:4 i ljuset
av RF:s skydd och anse bestämmelsen omfatta också störande av konst¬
närliga verk såsom konserter och teaterföreställningar?

Mot en sådan tolkning finns en tungt vägande invändning, nämligen
hänsyn till den straffrättsliga legalitetsprincipen. När det gäller att tolka
strafflag på ett för enskilda utvidgande sätt torde en sådan tolkning vara
oförenlig med legalitetsprincipen, så som denna kommer till uttryck i
bl.a. RF 1:1, RF 2:10, RF 8:3, BrB 1:1 och BrP 5 §. Straffrättslig praxis
är visserligen inte helt entydig på denna punkt,22 men klart är att en sådan
utvidgande tolkning vore angripbar med stöd av legalitetsprincipen.23
Enligt min mening innebär detta att endast lagändring kan komma i fråga
för att ge sammankomster med framförande av konstnärliga verk samma
straffrättsliga skydd som andra, i övrigt jämställda, sammankomster. Det
framstår som angeläget att förutsättningarna för en sådan lagändring
undersöks närmare.

Den andra frågan kan belysas med hjälp av ett rättsfall från Svea Hov¬
rätt.24 Hovrätten hade att ta ställning till huruvida en opinionsyttring i
samband med ett kommunfullmäktigesammanträde kunde anses som stö-

ISNJA II 1937 s. 61, det påpekas t.o.m. att dessa störningar tog sig den grova formen av
kastande av stinkbomber.
19

Prop. 1948:80 s. 187.
20 Se avsnitt 7.4.5.
21 Det kan i och för sig tänkas att det ftnns andra skäl för att inte kriminalisera dessa gär¬
ningar, t.ex. effektivitetsöverväganden, kostnader, behovet av kriminalisering m.m. Andra
straffnormer kan kanske anses täcka upp de fall där en utvidgning av straffansvaret enligt
BrB 16:4 skulle få effekt, t.ex. förargelseväckande beteende i BrB 16:16.
22 Se Jareborg, Straffrättens ansvarslära s. 375 f.
23 Jareborg s. 377 beskriver den situation som enligt min mening är förhanden när det gäl¬
ler BrB 16:4 som en "axiologisk lucka" och skriver att "domaren lika lite som vid norma¬
tiva luckor [kan] ge sig in på lösningar som utvidgar det brottsliga området."
24 SvJT 1977, rf s. 12.
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rande av sammankomst i BrB 16:4:s mening. Vid sammanträdet när¬
varande en s.k. aktionsgrupp. Den ville framföra ett meddelande till full¬
mäktige och överlämna några namnlistor. Fullmäktiges ordförande
avslog denna begäran och sedermera, utan motivering, även ett yrkande
om ajournering för att åhöra aktionsgruppen. I ett uppehåll mellan talare
i fullmäktige gick därför tre personer från gruppen fram till talarpodiet
och läste ett anförande i ca tre minuter. Avbrottet i sin helhet varade i ca

tio minuter.

Tingsrätten dömde de åtalade till ansvar för störande av förrättning.
Domstolen framhöll att de varit skyldiga att ha tillstånd för att få yttra
sig, vilket de inte haft. Vidare framhöll rätten att de tilltalade genom sitt
agerande förhindrat en anmäld talare från att framträda. Hovrätten kon¬
staterade att för ansvar enligt BrB 16:4 krävs att den brottsliga hand¬
lingen utgörs av våld, oljud eller något därmed jämförligt. Det enda som
lagts de tilltalade till last var att de yttrat sig utan tillstånd. Domstolen
kunde därmed inte finna att sådan störning som avses i BrB 16:4 varit för
handen och friade. Utan att hovrätten explicit refererar till yttrandefri¬
heten tycks det mig som om denna haft viss inverkan på målets utgång.

Domstolen konstaterar att åklagarens gärningsbeskrivning inte täcks
av stadgandets brottsbeskrivning, något tingsrätten fann vara fallet.
Knäckfrågan torde därför vara vad som skall anses vara jämförligt med
våld eller oljud. Hovrätten anger inte varför handlingen inte är jämförlig
med våld eller oljud, utan detta presenteras som en självklarhet. Att läsa
upp ett meddelande kan inte vara våld eller oljud eller något jämförligt.
Som tidigare sagts döljer det strikt logiska subsumerandet av satser under
varandra de egentliga ställningstaganden som ligger bakom en sådan
operation.25 Domen måste fyllas ut för att bli begriplig. En sådan utfyll¬
nad kan ta sin utgångspunkt i de synpunkter som i tidigare avsnitt befun¬
nits vara av vikt vid avgörandet av frågor kring yttrandefriheten. Detta
aktualiserar att tolka stadgandet i BrB 16:4 konformt med regleringen av
yttrandefriheten i RF, dvs. så att straffstadgandet inte ges en innebörd
som utgör en fara för den fria opinionsbildningen.

Den rena ordalydelsen i stadgandet i BrB 16:4 ger inte mycken väg¬
ledning. Uppläsandet av ett meddelande kan inte vara jämförligt med
våld. Svårare är det med frågan om vad som kan anses som jämförligt
med oljud. Här kan inte tingsrättens bedömning lika självklart avfärdas.
För tingsrättens bedömning talar hänsyn till effektivitets- och ordnings¬
aspekter. Hänvisningen till att andra talare förhindrats tala aktualiserar
även demokratiaspekten i en snäv mening, dvs. inom ramen för fullmäk¬
tiges verksamhet. Mot detta talar demokratiaspekten i en vidare mening,

25 Se avsnitten 6.2.6 och 6.2.7.
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dvs. beaktandet av debatt och engagemang även utanför fullmäktiges
väggar. Stadgandets ändamål, vilket torde kunna sägas vara att skydda
sammankomster från störningar så att de inte kan genomföras, talar inte
för att skydda dem från varje avbrott. Hänsyn till sökandet efter politisk
"sanning" och beaktandet av olika samhällsintressen talar för att tillåta i
vart fall mindre avbrott eller störningar. Likaså de argument som handlar
om att stärka toleransen och behandla enskilda som självständiga, jäm¬
lika och rationella individer. En avvägning mellan dessa faktorer bör,
enligt min mening, utmynna i att BrB 16:4 tolkas så att de handlingar
som åsyftas med "på annat dylikt sätt" inte kan bestå i sådana små stör¬
ningar som det här var fråga om.

11.3 Brott med anknytning till sammankomstens
beteende

11.3.1 Inledning
Detta avsnitt skall behandla brott med anknytning till sammankomstens
beteende. Avsnittet innehåller först en redogörelse för upploppsbrotten i
BrB 16 kap. 1-3 §§. Därefter behandlas egenmäktigt förfarande i BrB
8:8 för fall då demonstrationer som blockerar tillfarter eller dylikt aktua¬
liserar detta. Till sist behandlas brottet förargelseväckande beteende.

11.3.2 Allmänt om upploppsbrotten m.m.

Bestämmelserna i BrB 16:1-3 är av särskild vikt för mötes- och demon¬

strationsfrihetens gränser. De konkretiserar hur våldsam en samman¬
komst kan bli utan att straffansvar inträder. De anger några av de mest
centrala straffrättsliga förutsättningarna för ingrepp mot såväl samman¬
komsten som mot enskilda deltagare. Brotten ohörsamhet mot ordnings¬
makten, upplopp och våldsamt upplopp hör begreppsligt och rekvisit-
mässigt ihop. Det första rekvisitet är gemensamt för de brott vilka
behandlas i dessa lagrum, nämligen att en folksamling skall störa den all¬
männa ordningen. Om folksamlingen sedan har ett särskilt, mot ordningen
riktat, uppsåt föreligger ett upplopp. Finns inget sådant uppsåt kan
endast brottet ohörsamhet mot ordningsmakten i BrB 16:3 aktualiseras.
Är uppsåtet förverkligat, dvs. begås våld mot sak eller person, föreligger
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ett våldsamt upplopp. Det synes naturligt att börja med att presentera det
begrepp som är gemensamt för alla tre bestämmelserna: folksamling.

Frågan vad som utgör en "folksamling" i straffrättsligt hänseende är
inte lätt att besvara entydigt. 1 RH 1996:4 var fråga om 16 personer som
ockuperade en byggnad. Hovrätten fann det uppenbart att detta antal var
tillräckligt för att konstituera en folksamling. Rätten fäste inte bara vikt
vid antalet personer, utan också vid att de samlats med ett tydligt syfte
och inte slumpartat, samt att de vistats inom ett begränsat område. Såväl
syftet som rumsliga aspekter kan därför påverka bedömningen av vad
som är att anse som folksamling i straffrättslig mening.26 Jareborg uttalar
att det i regel krävs i vart fall tio personer för att utgöra en folksamling.27
I kommentaren till brottsbalken behandlas inte frågan. Däremot uttalas
där att "sammankomster" är att hänföra till "folksamlingar". 28 Detta är
enligt min mening mindre lämpligt, eftersom man då utsträcker det
straffbara området till ett grundlagsskyddat område. Det finns nämligen
sammankomster som inte kan anses vara folksamlingar.

Med "sammankomst" avses olika saker inom förvaltningsrätt och
inom statsrätt och något därav oberoende straffrättsligt begrepp tycks
inte finnas.29 Det förvaltningsrättsliga begreppet synes utgå från en nedre
gräns om fem personer för att en sammankomst skall anses vara för han¬
den.30 Inom statsrätten rör man sig å andra sidan med ett begrepp som
omfattar så lite som tre eller två personer.11 Det straffrättsliga begreppet
"folksamling" kan svårligen tillämpas på sammankomster om två eller

26 Fallet kan kompletteras med ett äldre fall som dock inte har direkt bäring på frågan om
antalet deltagare i en folksamling. I RH 1981:197 var fråga om en uppmaning att sjuk¬
skriva sig i strejksyfte företogs inför sådan "samling av krigsmän" som numera regleras i
BrB 16:5 andra stycket. Hovrätten fann där att det språkligt inte förelåg hinder att anse två
eller tre personer som en sådan samling samt att de tre eller fyra som varit närvarande upp¬
fyllde kravet för "samling". Bestämmelsen i BrB 16:5 andra stycket utgör en komplette¬
ring till det första och innebär att ett yttrande är straffbart om det skett inför samling som
inte är menighet eller folksamling, se Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg
s. 249. Fallet kan sägas illustera att det finns en nedre gräns där folksamlingar inte längre
kan sägas föreligga och att denna gräns i vart fall ligger ovanför fyra mötesdeltagare.
27

Jareborg, Brotten 111, s. 124. Han påpekar likaså att RF:s yttrande-, mötes- och demon¬
strationsfrihet modifierar möjligheterna att straffbelägga handlingar som riktar sig mot all¬
män ordning. Detta talar för att dessa brott inte kan behandlas utan att hänsyn tas till RF:s
regler.
28 Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 242.
2yNär skyddet för allmänna sammankomster, nu i BrB 16:4, infördes 1936 (NJA II 1937
s. 60 ff.) och kompletterades 1948 (NJA II 1948 s. 349 f.) synes man inte närmare reflek¬
terat över "sammankomst" som begrepp. Ett antagande att det straffrättsliga begreppet
överensstämmer med det förvaltningsrättsliga är mot den bakgrunden kanske inte alltför
vågat.
7(1 Se avsnitt 7.4.4.
31 Se avsnitt 7.4.4.
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tre personer. En sådan tolkning överensstämmer mindre väl med orda¬
lydelsen. För att en liten sammankomst skall kunna utgöra en folksam¬
ling måste de krav som hovrätten ovan nämnde vara uppfyllda i hög
grad. Deltagarna måste för det första syfta till att utgöra en folksamling.
De hade t.ex. kanske väntat sig en bredare uppslutning. De måste vidare
befinna sig på en rumsligt avgränsad plats, t.ex. på en liten gård eller i
mindre lokal. Endast är i undantagsfall kan små sammankomster utgöra
folksamlingar i straffrättslig mening. Resultatet av detta är att handlingar
som begås av mindre grupper av personer inte är straffbara enligt
bestämmelserna i BrB 16:1-3.

11.3.3 Ohörsamhet mot ordningsmakten
Förutsättningarna för detta brott är att en folksamling stör allmän ord¬
ning, t.ex. genom skrik eller hotfulla gester.32 Att enskilda personer i
folksamlingen gör sig skyldiga till dylikt beteende räcker inte för att kon¬
stituera brott, det måste till ett mera samfällt beteende.33 Av förarbetena
framgår vidare att om folksamlingen utgör ett hinder för trafiken så inne¬
bär detta inte i sig ett störande av ordningen.34 Det krävs något mer än att
folksamlingen stör för att det skall föreligga brott. Den måste därtill störa
allmän ordning. Enligt Jareborg krävs det dessutom underlåtenhet att
lyda en av polisen avgiven befallning, t.ex. en skingringsbefallning eller
en befallning att vara tysta.35 Vad som utgör störningar synes inte vara
meningsfullt att utreda, varför två frågor av intresse kvarstår. Vad innebär
det att störa allmän ordning och vilka konstitutionella krav kan ställas på
en befallning av den karaktär som Jareborg nämner?

NJA 1989 s. 308 kan illustrera hur "allmän ordning" används i straff¬
rättsliga sammanhang.16 Fallet gällde en demonstration mot ett motor¬
vägsbygge. Demonstrationen förlades till arbetsområdet och därigenom
hindrades arbetets gång. Polisen uppmanade demonstranterna att lämna
området. Ett större antal personer efterkom inte polisens order, utan fick
föras bort. De dömdes för ohörsamhet mot ordningsmakten. Frågan var
om folksamlingen, redan genom att ha hindrat vägverkets arbete, kunde

12 Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 242.
33 Enskilda personer som stör allmän ordning kan i stället aktualisera stadgandet i BrB
16:16 om förargelseväckande beteende eller reglerna i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 8
och 164 §§.
34 Se SOU 1944:69 s. 209.
33

Jareborg, Brotten III s. 124.
36 Även omnämnt i avsnitt 9.4.2, 10.6.2 och 10.6.5. Se även Thornstedt, Trädkramare hin¬
drar vägbygge under åberopande av nödregler, JT 1989/90 s. 123.
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anses ha stört "den allmänna ordningen". En sådan störning är nämligen
en förutsättning för straffansvar. Den befallning som inte följs skall gälla
just upprätthållandet av allmän ordning. Hovrätten ansåg att deltagarna
inte stört den allmänna ordningen genom sitt beteende. Stöd för denna
uppfattning fann domstolen i vissa förarbetsuttalanden, som uttryckte att
det inte räcker med att en folksamling hindrar trafiken för att allmän ord¬
ning skall störas.

HD konstaterade att de tilltalade satt sig i vägen för vägverkets arbete
samt att polisen genom sin uppmaning till folksamlingen att flytta sig
velat skapa förutsättningar för vägverket att fullfölja sin rätt att utföra
byggandet av motorvägen. Genom att underlåta att efterfölja polisens
uppmaning hade de tilltalade kränkt den ordning och säkerhet som rätts¬
ordningen har att garantera och således stört "den allmänna ordningen".37
Den "allmänna ordningen" är i HD:s dom satt som likalydande med "den
ordning och säkerhet som rättsordningen skall garantera". Resonemanget
synes vara ungefär som följer. Folksamlingen har genom sin fysiska när¬
varo förhindrat arbetets behöriga gång. Arbetens behöriga gång är något
som rättsordningen är satt att garantera. Folksamlingen skall därför anses
ha stört allmän ordning utan att för den delen ha gjort sig skyldig till
oljud, bråk eller brott. En sådan definition av "allmän ordning" har jag
ovan kritiserat på grund av dess långtgående följder för mötes- och
demonstrationsfriheten.38

Mötes- och demonstrationsfrihetens grundlagsställning ger, enligt min
mening, skäl att tolka "allmän ordning" i brottsbalken grundlagskon-
formt, vilket i sin tur utesluter ett så omfattande begrepp som HD använt
sig av. RF 2:14 medger bara ingrepp i demonstrationsfriheten med hän¬
syn till ordning och säkerhet vid sammankomsten. Hänsyn till ordningen
har ovan tolkats som innefattande ett kvalificerat moment i förhållande
till allmän ordning, dvs. det skall röra sig om något mer påtagligt, såsom
t.ex. "svårare oordning" i OF:s mening.39 Hänsyn till allmän ordning kan
därför inte utgöra grund för ingrepp i demonstrationsfriheten.40 Det krävs
något mer, t.ex. att lång tid går eller vandalism, för att ett ingripande skall
vara rättsenligt. Som förklaring till HD:s synsätt kan anföras att det är
möjligt att hävda att skingringsbefallningen inte var en begränsning av

37 HD hänvisade här bl.a. till SOU 1944:69 s. 204 och 206., vilket är intressant i jämförelse
med HovR:s hänvisning.
38 Se avnitt 9.4.2.
39 Se avnitt 9.4.2.
40 Se även Wennergren, Demonstrationsfriheten och civil olydnad, i Om våra rättigheter IV
s. 129 f.

597



demonstrationsfriheten.41 Då är inte heller RF 2:14 tillämplig på för¬
farandet. Jag är för min del inte redo att godta ett sådant resonemang
eftersom skingringsbefallningen åtföljs av straffansvar och dess effekt i
praktiken är att omöjliggöra den pågående demonstrationen.

Oavsett om man accepterar HD:s vidsträckta syn på allmän ordning i
samband med utövandet av grundlagsskyddade rättigheter finns skäl att
kritisera domstolen på en annan punkt. HD underlåter nämligen helt att
diskutera handlingens relation till mötes- och demonstrationsfriheten 42
Om allmän ordning är liktydigt med de intressen som rättsordningen är
satt att garantera borde en diskussion om hur man löser kolliderande
intressen ha uppkommit. Mötes- och demonstrationsfriheten är grund¬
lagsskyddade intressen och tillhör därmed otvetydigt också den ordning
som rättsordningen skall garantera. Det finns således dels intresset av att
vägverket får bygga vägen, ett intresse som rättsordningen skall garan¬
tera, dels intresset av att medborgarna fritt kan bilda opinion, ett intresse
som t.o.m. garanteras i grundlag. HD har kanske gjort den avvägning
som dessa kolliderande intressen kräver, men detta framgår inte av
domskälen. En intresseavvägning av denna karaktär kan inte alltid sluta
med att ett intresse får överhanden; då är det inte längre någon avväg¬
ning. Detta betyder konkret att demonstrationer inte kan få blockera väg¬
arbeten hur länge som helst och att vägarbeten inte automatiskt upphäver
rätten att demonstrera t.ex. genom att blockera en väg. Det gäller att hitta
en balans mellan dessa intressen, som tillåter dem båda att komma till
uttryck 43 Att detta innebär att en ordningsstörning förr eller senare kan
vara för handen är inget att sticka under stol med. Det finns gränser för
toleransen. I NJA 1989 s. 308 framstår det, kanske enbart p.g.a. domens
utformning, som om denna gräns uppnås direkt när ett intresse av att
genomföra vägarbete hindras eller fördröjs. Denna bild speglar inte det
förhållandet att vi i RF har en grundlagsskyddad mötes- och demonstra¬
tionsfrihet.

Enligt min mening kunde situationen i NJA 1989 s. 308 ha lösts på två
sätt. Det första sättet hade varit att konstatera att det var en demonstra¬
tion som blockerade vägen. En demonstration kan endast upplösas om
det förekommer svårare oordning Att uppmana demonstranterna att flytta
sig var enligt min mening liktydigt med att upplösa sammankomsten,

41 Se avsnitt 8.3 om synen på vad som utgör en rättighetsbegränsning enligt förarbetena till
RF.
42 Se även Wennergren s. 128 ff., Vogel, Omhändertagande enligt 13 § polislagen, FT 1991
s. 80 ff.
43 Jfr den i tysk rätt hävdade principen om s.k. praktischer Konkordanz, se avsnitt 2.6.5

598



särskilt som denna endast var centrerad till vägen.44 (Saken kunde
bedömts annorlunda om andra och fler demonstranter funnits vid sidan
av vägen, jfr JO 1979/80 s. 64.) En skingringsbefallning är således i ett
sådant fall jämställd med ett upplösande av sammankomst enligt OL
2:23. Specialregleringen i OL måste i ett sådant fall ha företräde framför
allmänna regler. Vid detta förhållande hade man kunnat konstatera att
sammankomsten upplösts utan laga grund. Under sådana omständigheter
framstår för mig som främmande att straffa dem som vägrat följa poli¬
sens uppmaning. Polisen måste ha klart för sig vilka befogenheter den har.
Missbrukas dessa skall inte medborgare straffas för polisens okunskap.45

Det andra alternativa sättet att hantera frågan är att meddela påföljds¬
eftergift. Detta tillåter att man tyngre betonar vikten av att följa polisens
order. Skulle man inte anse att ett olagligt upplösande av sammankomst
skett återstår frågan om demonstrationsdeltagarna skall straffas för sin
opinionsbildning. Denna fråga måste avgöras med en intresseavvägning.
Enligt min mening kunde längre tid ha fått förflyta innan intresset av

vägarbetets fortgång aktualiserade straffansvar. Kanske hade gränsen för
det oacceptabla tydligare nåtts om man väntat så länge med att ingripa
mot demonstranterna att egenmäktigt förfarande förelegat. Då hade dels
brottsmisstanke funnits och dels hade det mot mötes- och demonstra¬
tionsfriheten stående intresset varit tydligare. Det ytterligare hinder för
vägarbetet som en sådan strategi inneburit framstår som litet. Två eller
fyra timmars arbetsuppehåll ter sig likartade för vägprojektets del. För
demonstrationsfriheten kan denna skillnad dock vara avgörande, t.ex. för
att media skall hinna till platsen. Vid så oproportionerliga förhållanden
vad gäller skada för de inblandade intressena framstår det som naturligt
att utöva viss försiktighet vid inskränkandet av en fri- och rättighet. Även
i detta fall borde åtal ha underlåtits, de tilltalade friats eller, i vart fall,
påföljdseftergift meddelats.

När det gäller s.k. skingringsbefallning finns det anledning att skilja
mellan upplösningsorder enligt OL och en "vanlig" skingringsbefallning.
Beslut om upplösning av sammankomst skall enligt polisförordningen
(1984:730) 2 kap. 16 § första stycket, punkt 4 fattas av polis i befälsställ¬
ning. Så fort det rör sig om en sammankomst är det alltså endast polis¬
befäl som kan ge sådan order, om man likställer upplösningsorder och
skingringsbefallning, något HD inte gjorde i NJA 1989 s. 308. Till detta
kommer att det inte alltid kan antas att polisen bedömer ett händelseför¬
lopp som en sammankomst, fastän det i efterhand tydligt framgår att så

44 Se avsnitt 10.6.2.
45 Se avsnitt 3.7.6, där det konstateras att samma hållning intas i tysk rätt.
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var fallet.46 Skall då ansvar kunna utdömas, fast de rättsliga förutsätt¬
ningarna för befallningen saknats? Enligt resonemanget ovan angående
NJA 1989 s. 308 måste svaret bli nekande.

När det gäller den vanliga skingringsbefallningen synes rättsläget än
mer komplicerat. Klart är att den skall komma från polismyndighet.47 I
enlighet med polisförordningen torde man också här kräva polisbefäls-
ställning, fastän detta inte framgår explicit av författningstexten.481 kom¬
mentaren till brottsbalken uttalas att befallning om skingring som avses i
16:3 BrB kan meddelas av någon som för ordningens upprätthållande är
utrustad med behörighet att vidta sådan åtgärd.49 Underordnad polisman,
till vilkens uppgifter hör att vaka över den allmänna ordningen, skulle
därför ha sådan behörighet. Befogenheten grundas då på allmänna polis-
regler.50 Tillsägelser av privatpersoner kan däremot inte komma i fråga
såsom skingringsbefallningar. Uttalandet i brottsbalkskommentaren tyder
dock på att det föreligger en skillnad vad gäller behörigheten att meddela
skingringsbefallning med avseende på om det rör sig om brott mot BrB
16:3 eller 16:1. Frågan är om detta ur mötes- och demonstrationsfri¬
hetens synvinkel är en lyckad ordning.

Det kan visserligen tänkas att det skulle kunna finnas skingringsbefall¬
ningar av olika valör, en "tung" för fall av upplopp och en mindre tungt
vägande för det lindrigare brottet ohörsamhet. En sådan ordning kan i
frågasättas från såväl systematisk som praktisk synpunkt. Det verkar
något inkonsekvent att ha olika sorters skingringsbefallningar med olika
förutsättningar och rättsföljder. Hur en enskild polisman i praktiken skall
avgöra om en specifik situation ger honom rätt att meddela befallning
enligt 16:3 eller om det åligger polisbefäl att meddela skingringsbefall¬
ning enligt 16:1 är inte lätt att se. 1 det första fallet stör en folksamling
allmän ordning och i det andra fallet har den uppsåt att med våld sätta sig
upp mot myndighet. En viss överlappning mellan situationerna kan nog
knappast undvikas i praktiken. Det är inte heller tillfredsställande från

46 Jfr JO 1992/93 s. 62 där polisen hävdade att de haft med ett upplopp att göra, fast tings¬
rätten fann att det var fråga om en demonstration.
47

Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 242 f.
48 Jfr Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 243.
44

Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahi/Wennberg s. 243.
S{lSOU 1993:60 s. 177 ff. Utredningen föreslog (s. 179 f.) att en lagbestämmelse tas in i
polislagen. I föreliggande lagrådsremiss föreslås dock inte någon bestämmelse med detta
innehåll. Regeringen framhåller att det ligger i sakens natur att polisen kan meddela
befallningar i de situationer då andra mer ingripande åtgärder kan vidtas, se lagrådsremiss
s. 73 f. Resonemanget liknar det som kallas "majus includit minus", se Berggren/Munck,
Polislagen s. 114 och NJA 1990 s. 324 (jfr minoriteten som uttryckligen avvisade detta
resonemang). I amerikansk rätt kallas resonemanget "the greater power includes the lesser",
se avsnitt 4.3.4, och accepteras ej.
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rättssäkerhetssynpunkt att den enskilde deltagaren i en sammankomst
skall bedöma om han får en befallning av en underordnad polisman eller
av ett polisbefäl och vilket brott han därefter riskerar att begå. Bättre
vore att renodla ansvarsfördelningen och, med tanke; på det grundlags-
skyddade området kring lagstiftningen om sammanikomster, acceptera
endast beslut av polisbefäl såsom skingringsbefallninigar enligt 16:1 och
16:3.

En skingringsbefallning behöver inte vara muntliig utan kan ske på
annat sätt såsom genom tecken eller avlossande av v arningsskott.51 Den
bör vara så tydlig som möjligt och i praktiken torde ti llropet "skingra er"
vara det vanligast förekommande. Praxis är inte särskilt modern men ger
ändå viss vägledning för förståelsen av vad som avses med skingringsbe¬
fallning. I NJA 1933 s. 99 åtalades två personer för att under en arbets-
konflikt ha anstiftat och anfört ett upplopp. Gärningarna begicks vid ett
möte utanför ett strejkdrabbat företag. Polis övervaäcade platsen. Efter
mötet förekom stenkastning och även upprepade försök att riva ned ett
staket omkring företagsområdet. Detta åstadkoms sedermera och mötes¬
deltagarna angrep polismännen. Dessa lyckades, trots bruk av batong,
sabel och slutligen skjutvapen, inte hindra folksamlingens framfart.
Underrätten konstaterade att då folkmassan visat sig trotsig mot polisens
åtgärder att hindra den, åtgärder som måste anses innefatta befallning att
skingras, och då folkmängden övergått till våld å person och egendom, så
var upplopp för handen. De åtalade fälldes till ansvar och domen ändrades
inte i högre instans.

Det är alltså inte nödvändigt för polisen att uttryckligen framföra en
skingringsbefallning, för att sådan skall anses ha avgivits. De åtgärder
som omtalas i domskälen, vilka ansågs utgöra skingringsbefallning, var
att polisen satt sig till motvärn när mötesdeltagarna sökt intränga på det
avspärrade området och till sist med vapen sökt hindra detta. Polisens
agerande var tillräckligt för att konstituera en skingringsbefallning. Man
kan fråga sig om detta är ett synsätt som fortfarande kan göras gällande?
Det torde stå klart att polisen måste göra mer än bara närvara vid en folk¬
samling för att anses avge skingringsbefallning. När det gäller upplopps¬
situationer så är det av praktiska skäl svårt för polisen att ha sådan kon¬
troll över händelseförloppet att det blir möjligt att ge en klar och tydlig
skingringsbefallning muntligt. Ytterligare en fråga är då var gränsen skall
dras för vad som skall anses vara jämställt med en skingringsbefallning.

För det första är våldsamt upplopp straffbart även utan att skingrings¬
befallning avgivits. Det är egentligen endast i sådana fall som polisen
behöver göra motvärn, varför det i andra fall framstår som onödigt att

51 Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 243.
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anse polisens motvärn utgöra skingringsbefallning. Ytterligare en kom¬
plikation i sammanhanget är att straffbarheten hängdes upp på sking-
ringsbefallningen just för att denna skulle vara ett för deltagarna tydligt,
yttre moment.52 Att polisen, i samband med att några få deltagare i folk¬
samlingen sätter sig till motvärn, gör något mot dessa (hela folksam¬
lingen brukar ju inte våld för då är det redan ett våldsamt upplopp) är inte
ett särskilt tydligt tecken på att man vill att resten av folksamlingen skall
skingras. Folksamlingar som stör allmän ordning kan ofta vara allmänna
sammankomster. Sett ur mötes- och demonstrationsfrihetens perspektiv
framstår det därför som ett krav att grundlagsskyddet endast genombryts
med tydliga och för envar begripliga order.53

Det centrala synes i vilket fall vara att folkmassan genom polisens
beteende skall ha uppfattat polisens vilja att den skingrar sig. Skulle någon
i folkmassan inte ha uppfattat befallningen eller inte erhållit kännedom
om att ett område var avspärrat utesluter detta straffbarhet. Atlyder folk¬
samlingen befallningen kommer inte heller då straff i fråga. Men de som
ej efterkommer befallningen kan dömas till böter eller fängelse i högst
sex månader. Frågan om hur man skall behandla skingringsbefallningar
som meddelas utan laga stöd har behandlats av Wennergren, som menar
att medborgarna inte är skyldiga att följa en befallning som t.ex. står i
strid med grundlagsskyddet för mötes- och demonstrationsfriheten.M Jag
instämmer, som ovan redan anmärkts, i Wennergrens bedömning.

11.3.4 Upplopp och våldsamt upplopp
Upplopp består i att en folksamling har ett särskilt, mot ordningen riktat,
uppsåt. Detta uppsåt är en avsikt att med förenat våld sätta sig upp mot
myndighet eller eljest framtvinga eller förhindra viss åtgärd.55 Det är
folksamlingen som skall ha ådalagt uppsåtet i fråga. Det räcker inte med
att någon enstaka deltagare har uppsåt. A andra sidan behöver inte alla i
folksamlingen ha detta uppsåt och folksamlingen behöver inte heller vara
bildad för detta syfte.56 Det kan i stället vara ett uppsåt som sedermera
uppstår hos folkmassan att t.ex. försöka framtvinga eller hindra något.

Att "sätta sig upp mot myndighet" innebär att folksamlingen skall ha
uppsåt att hindra myndighets ämbetsutövning, t.ex. verkställighet av
myndighets beslut, eller söka framtvinga viss åtgärd, t.ex. släppandet av

52 Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 237.
53 Se avsnitt 10.4.7.
54 Wennergren s. 127.
55 Jareborg, Brotten III s. 125.
56Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 236, Jareborg, Brotten III s. 125.
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en anhållen.57 Att trotsa myndighet endast på det sättet att en given
befallning att skingras inte åtlyds innebär inte att upplopp föreligger. Det
vore närmast ett cirkelresonemang. Den ordningsstörning som folksam¬
lingen har uppsåt till måste ha uppstått innan en sådan befallning avgetts
för att brott enligt BrB 16:1 skall föreligga. Enbart hotfull stämning mot
en impopulär person eller dylikt räcker inte för att folksamlingen i fråga
skall anses ha ådalagt det behövliga uppsåtet.5* Att folkmassan trotsar en
underordnad polismans befallning är inte heller det tillräckligt för att det
erforderliga uppsåtet skall anses föreligga.59

Det krävs förutom nämnda uppsåt att folkmassan inte hörsammat en
av polismyndighet utfärdad skingringsbefallning.60 Det har från lagstifta¬
rens sida framhållits att det är önskvärt att låta straffbarhet inträda först
vid ett yttre, för alla konstaterbart moment.61 En skingringsbefallning har
ansetts utgöra ett sådant lättförståeligt moment, vilket tillika fått fäste i
det allmänna rättsmedvetandet som medförande en särskild straffrättslig
verkan. Vad gäller befallningens form hänvisas till vad som ovan sagts
om befallning i samband med ohörsamhet enligt 16:3. Skingras folkmas¬
san efter befallningen kan inte andra än anstiftare och anförare straffas.
Med anstiftare skall förstås person som givit upphov till folkmassans
uppsåt. Såsom anförare skall anses den som i ord eller gärning tagit led¬
ningen över folkmassans förehavanden, t.ex. genom att själv påbörja en
handling eller genom att uppmana andra.62 Anstiftare och anförare måste
inte, för att kunna straffas, anses ha varit deltagare i själva folkmassan.
Däremot finns ett krav på att de skall kunna anses ha deltagit i folkmas¬
sans förehavanden, t.ex. genom att dirigera händelserna från en skyddad
plats.63 Anstiftare och anförare kan dömas till böter eller fängelse i högst
två år i detta fall.

Skulle folksamlingen inte skingra sig kan alla deltagare straffas. Brot¬
tet kan betraktas som ett så kallat äkta underlåtenhetsbrott. Den som del¬

tagit i folkmassans förehavanden, samt underlåtit att efterkomma poli¬
sens befallning att skingras, kan dömas till böter eller fängelse i maxi¬
malt två år. Anstiftare och anförare behandlas strängare än övriga och
fängelsestraffet i deras fall kan uppgå till högst fyra år. För att deltagare
skall straffas krävs inte att han gjort sig skyldig till någon särskild aktivitet

37 Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 236 f.
58 Prop. 1948:80 s. 184.
34 Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 237.
60 Se ovan avsnitt 11.3.3.
61 Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 237.
62 Se NJA 1933 s. 99, där anföraren röjt undan en avspärrning och ropat "nu börjar vi".
Detta innehåller såväl gärning som ord.
63 Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 238 f.
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utöver närvaro i folksamlingen, ej heller att det kan bevisas att han sym¬
patiserar med folksamlingens uppsåt. En nyfiken eller bara lite intresse¬
rad som medföljt folksamlingen kan straffas om han är medveten om
folksamlingens uppsåt.64

Man kan konstatera att det främst var praktiska synpunkter som fick
styra valet av denna konstruktion. Förslaget till ny bestämmelse i 1948
års lagstiftningsärende innebar att straffbarhet endast kom i fråga för
dem som visat aktivitet, t.ex. genom stenkastning eller rop.65 I remissen
uttalade bl.a. Sveriges advokatsamfund att den föreslagna regeln visser¬
ligen vilade på straffrättsteoretiskt tungt vägande skäl, men att den torde
medföra stora tillämpningssvårigheter i bevishänseende.66 Departe¬
mentschefen gick på den senare linjen. Svårigheterna med att identifiera
gärningsmän i en folkmassa är idag mindre tack vare videokameror o.dyl.
Det praktiska argumentet har därför inte samma bärkraft idag som för 50 år
sedan. Med hänsyn till detta kan i frågasättas om den rådande ordningen
verkligen är nödvändig. Har någon däremot befunnit sig i en sådan situa¬
tion, att han inte kunnat ta sig ut ur folksamlingen, kan man inte straffa
honom. Det har då varit omöjligt för honom att rätta sig efter lagen.67

Hur uppsåtsbedömningen går till och hur man konstaterar det kollek¬
tiva uppsåtet hos folksamlingen har inte doktrinen mycket att säga om.
Jareborg uttalar att uppsåtet i realiteten måste ses som avsikt hos folk¬
massan att företa de våldsamma handlingar lagrummet beskriver.6S Oav¬
sett hur det går till i praktiken att finna detta uppsåt eller denna avsikt så
måste det, såvitt jag kan förstå, vara fråga om ett ganska skönsmässigt
avgörande. Det handlar om att känna av vilken stämning som "ligger i
luften". Avgörandet ligger i ett polisbefäls händer, varför det måste stäl¬
las höga krav på dennes förmåga att vidta nyktra och realistiska bedöm¬
ningar av hastigt uppkomna situationer. Polisen är i en svår situation,
som ställer dubbla krav. Samtidigt som den skall upprätthålla ordningen
skall den skydda de i grundlag givna rättigheterna.

Våldsamt upplopp enligt BrB 16:2 är en grövre form av upplopp och
föreligger om det för upplopp konstituerande uppsåtet att gå till förenat
våld förverkligats. Våld å person eller egendom skall alltså ha förekommit
vid upploppet.69 Det för folksamlingen gemensamma ordningsstörande

64 Prop. 1948:80 s. 84, Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 238.
65 Prop. 1948:80 s. 182.
66 Prop. 1948:80 s. 183.
67 Se Jareborg, Brotten Is. 118, Thornstedt, Om rättsvillfarelse s. 256.

Jareborg, Brotten III s. 125.
69Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 240, NJA 1933 s. 99
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uppsåtet skall föreligga samtidigt som detta övergått från ett sinnestill¬
stånd (avsikt) till att vara en realitet (våldshandling). Någon skingrings-
befallning behöver inte ha förekommit. Polisen behöver alltså inte ha
varit närvarande för att det skall kunna dömas till ansvar. Ett med våld
förenat beteende måste kunna straffas, även om inte ordningsmakten
varit på plats. När det gäller vad som skall anses vara våld å person eller
egendom får här hänvisas till vad som framförts inom straffrättslig dok¬
trin.70 Deltagare i folksamlingen som medverkat i själva våldsutövningen
kan straffas. Detta är vad som skiljer brottet från vanligt upplopp, där
straffbarheten hängts upp på huruvida skingringsbefallningen åtlyds eller
ej. Inte bara rent våld, utan även visande av sympati genom hot eller upp¬
muntrande rop faller inom det brottsliga beteendet.71 Även den som

springer med en folkmassa som går till attack anses göra sig skyldig till
brott.72

I RH 1996:4 var fråga om en grupp som ockuperat en lokal och väg¬
rade utrymma densamma. Några av ockupanterna bar slangbellor och
besköt omgivningen med golfbollar o.dyl. Andra deltog enbart i barrika-
derandet av lokalen. De tilltalade dömdes i såväl tingsrätt som hovrätt för
våldsamt upplopp.77 Hovrätten uttalade: "Något krav på att det kan visas
att man som deltagare direkt främjat den våldsanvändning som före¬
kommit föreligger inte och det krävs inte heller att det går att visa att en

deltagare, utöver att ansluta sig till folksamlingens förehavanden, i övrigt

7"Jareborg, Brotten II s. 73 ff. Våld avser kraftutveckling som övervinner någon typ av
motstånd. Den som förhåller sig helt passiv utövar inte våld. Jfr tysk debatt kring vålds¬
begreppet, se avsnitt 3.8.3, där man i tysk straffrätt synes ha gått längre och kommit att
med våld också avse psykiska förhållanden.
71 Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 240.
72 SvJT 1973 rf s. 31.
77 Tingsrätten fann att de haft uppsåt att sätta sig upp mot polisen och att de därför upp¬
fyllde uppsåtsrekvisitet att sätta sig upp mot myndighet. Hovrätten tycks dela denna upp¬
fattning. Denna bedömning synes vara riktig. Att olika vapen m.m. tagits med samt att
polisen beskjutits talar för att man redan från början haft motstånd mot polis som en
integrerad och självständig del av gärningen. Detta väcker dock frågor kring vad som
egentligen krävs för att man skall anses "sätta sig upp mot myndighet". Måste inte detta
uppsåt vara just självständigt, dvs. ett egensyfte med gärningen? Så är fallet om folksam¬
lingen tränger in på avspärrat område, om den ignorerar lagligt grundade befallningar av
polismän m.m. Om en folksamling däremot vistas på viss plats sätter den sig inte upp mot
myndighet redan i och med detta. Det gör den först när polis söker avhysa deltagarna däri¬
från och de gör motstånd. Då föreligger dock inget självständigt uppsåt att sätta sig upp
myndighet, det är i stället en effekt av att man gör motstånd mot tjänsteutövande polis. Här
finns straff för våld mot tjänstman (BrB 17:1) och våldsamt motstånd (BrB 17:4) att ta till.
Uppsåtsrekvisitet i våldsamt upplopp bör, enligt min mening, ta sikte på ett sådant själv¬
ständigt uppsåt.
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handlat på något visst sätt".74 Denna ståndpunkt går mindre väl ihop med
den ovan nämnda exemplifieringen i kommentaren till brottsbalken, där
bara handlingar tas med, ej ren passivitet. Jarehorg uttalar att den som
deltar i en folksamling utan att verkligen delta i våldsutövningen på något
sätt inte kan anses brottslig enligt 16:2.75 JO har likaledes uttalat att det
krävs någon form av aktivitet, råd eller dåd för straffbarhet.76

Hovrätten tycks således i sin dom ha utsträckt det straffbara området
till att omfatta passivitet.77 Man bör kanske beakta att fallet var något sär¬
eget eftersom folksamlingen befann sig inomhus och bevisning angående
enskilda deltagares gärningar därför var svår att förebringa. Den grund¬
läggande frågan är dock, som jag ser det, om sympatin i sig är straffvärd
eller om det är yttre moment av påverkan och hjälp som är det. Frånsett
bevissvårigheter talar, enligt min mening, övervägande skäl för att anse
det senare som det egentligt straffvärda. Straff för tankar och känslor,
såsom sympati, tillhör det ovanliga i vårt straffrättsliga system.7K Till sist
kan nämnas att en svårare straffskala gäller för anstiftare och anförare
även vid detta brott.

11.3.5 BrB 16:1-3 och RF

Hur förhåller sig bestämmelserna i 16 kap. 1-3 §§ BrB till mötes- och
demonstrationsfriheten? Först skall frågan om när en fredlig demonstra¬
tion övergår i ett upplopp eller i ohörsamhet behandlas. Därefter skall
frågan om vilken betydelse RF:s regler har för tolkningen av brotts¬
bestämmelserna beröras. JO 1991/92 s. 52 illustrerar båda dessa frågor väl.
Ärendet gällde en demonstration utanför Grand Hotell i Stockholm under
den amerikanska presidenthustrun Nancy Reagans vistelse där. Demon¬
stranterna var mellan 100 och 200 och ett mindre antal var maskerade.
De kastade föremål mot polismännen som bevakade hotellet, bl.a. frukt,
ägg, flaskor och stenar. Såväl polis som hotell träffades, men inga skador
uppstod. Några demonstranter välte ett skyddsstaket, men ingen fortsatte
sedan framåt. Polisbefälet på plats ansåg i samband med detta att demon-

74 RH 1996:4 s. 18. Det kan noteras att TR friade en av de inblandade p.g.a. hennes passi¬
vitet. Om jag förstått HovR rätt så anser den att passivitet ej utgör grund för straffrihet och
skulle därför ha fällt om också denna dom överklagats.
75Jareborg, Brotten III s. 127.
76 JO 1991/92 s. 52 (s. 61).
77 Ett sätt att förena domen med det dominerande synsättet i doktrinen skulle vara att fästa
större vikt vid att deltagarna i vart fall aktivt deltog i barrikaderandet av lokalen. Då skulle
kravet på aktiv handling kunna anses uppfyllt. Hovrättens skrivning tycks dock inte vara
förenlig med en sådan tolkning.
78Jareborg, Brotten Is. 113.
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strationen övergått till våldsamt upplopp. Samtidigt avvek folksamlingen
från platsen, trots att skingringsbefallning ej avgetts. Polisen följde efter
och grep eller omhändertog ett stort antal personer.

JO konstaterade i sin bedömning att något våldsamt upplopp inte
kunde anses ha förelegat.74 Att ordningen stördes av sammankomstens
beteende ansåg JO klarlagt. Likaså att vissa av deltagarna utövade våld
genom att kasta föremål mot polisen. Att vissa deltagare i en folksamling
begår våldshandlingar år inte samma sak som att folksamlingen med för¬
enat våld angriper person eller sak. För detta krävs enligt JO att del¬
tagarna aktivt engagerar sig med råd eller dåd. Dessutom saknades enligt
JO det uppsåt att sätta sig upp mot myndighet eller hindra eller fram¬
tvinga åtgärd som bestämmelsen förutsätter. Av dessa skäl kunde inte
brott mot 16:2 BrB komma i fråga för de handlingar som demonstran¬
terna begått. Som framgår av JO:s uttalande är det av stor betydelse att
polisen kan avgöra om en upploppssituation verkligen är för handen så
att mötes- och demonstrationsfriheten inte inskränks i onödan. Ingrepp
mot enskilda brottslingar kan i förekommande fall ske utan att samman¬
komsten som sådan behöver drabbas.

Ett fall från Stockholms tingsrätt kan ytterligare belysa upploppsbrot¬
tets anknytning till mötes- och demonstrationsfriheten.80 Fallet gällde en
demonstration i vilken ungefär 200 personer deltog. Redan tidigt spär¬
rade polisen den väg som demonstranterna tänkt gå, för att sedan inne¬
sluta dessa medelst ytterligare avspärrningar. Demonstrationen förblev
sålunda förhindrad att fortskrida i två timmar innan polisen plockade ut
deltagarna en och en för visitering och identifiering och därmed också
avbröt sammankomsten. Under den tid demonstrationen befann sig inne¬
sluten yttrades slagord, huvudsakligen mot rasism men även mot polisen.
Några i demonstrationen gjorde hotfulla utfall mot polisen och slog på
polisens sköldar. En polis uppgav sig ha fått motta sparkar. En person
hytte med en krycka mot polisen. I samband med sammankomstens upp¬
lösning fann polisen en s.k. paintballpistol och en träpinne bland demon¬
stranterna. Fem av deltagarna åtalades för våldsamt upplopp.

Tingsrätten friade. Särskild vikt lades vid att folksamlingen inte haft
vapen med sig i någon egentlig utsträckning samt att beteendet vid
avspärrningen inte talade för uppsåt att angripa personer eller egendom.
Fallet exemplifierar att en på det hela taget lugn demonstration inte över¬
går i upplopp bara för att några få deltagare begår våldshandlingar. Dom¬
stolen fäste vikt vid att man inte hittade tillhyggen eller annat bland del¬
tagarna. Man kan kanske säga att om deltagarna i en sammankomst

79 JO 1991/92 s. 52 (s. 61).
S0Mål i Stockholms tingsrätt, 1994-01-12, dom nr DB 34, målnr B 12-10394-93.
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beväpnat sig finns anledning att tro att uppsåt att begå våldshandlingar
föreligger. Folksamlingens lugna beteende trots avspärrningen talade
också emot ansvar.

Domstolen diskuterade däremot inte det rättsenliga i att innesluta
demonstrationen på det sätt som skett eller att upplösa denna.81 Enligt
min mening utgör fallet ett bra exempel på hur svårtillämpade reglerna i
OL och brottsbalken kan vara när de i konkreta situationer blir aktuella

samtidigt. Polisen gjorde antagligen fel när demonstrationen upplöstes,
men tingsrättens redogörelse för sakomständigheterna är något för över¬
siktlig för att man skall kunna uttala sig med någon säkerhet om detta.

Vilken betydelse har då mötes- och demonstrationsfriheten vid den
straffrättsliga bedömningen? Brotten upplopp och våldsamt upplopp kan
ses som mötes- och demonstrationsfrihetens yttersta gräns. Trots ett opini¬
onsbildande syfte är det inte tillåtet att utföra vissa gärningar. I detta
ligger att polis och domstolar måste beakta proportionalitetsprincipen i
tillämpningen av bestämmelserna. Straff kan t.ex. bara utdömas om det
står i proportion till straffbestämmelsens ändamål. Detta innebär konkret
att straff inte bör komma i fråga i fall där störningen av allmän ordning
eller brukandet av våld varit ringa, men där ingreppet mot opinionsbild¬
ningen måste anses som tämligen långtgående.82 Tillämpningen av dessa
regler får inte utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen.

Överhuvudtaget föreligger en skyldighet för rättstillämpningen att
tolka straffbestämmelserna i ljuset av fri- och rättigheterna. En sådan
tolkning är vad som ovan kallats för g rundlagskonform tolkning,83 Den
är helt enkelt ett utslag av att grundlagen är gällande rätt och måste beak¬
tas vid rättstillämpningen. Eftersom konstitutionella regler är överord¬
nade vanlig lag måste de senare tillämpas så att de inte strider mot de
förra.84 I sin tur innebär detta att en restriktiv eller försiktig hållning
måste intas vid tillämpandet av straffrättsliga regler som träffar (eller kan
träffa) grundlagsskyddat beteende. JO 1991/92 s. 52 är ett exempel även
på detta. Där var fråga om en sammankomst fortfarande förelåg under
det att demonstranterna förflyttande sig i smågrupper från en plats till en
annan. JO uttalade att det med hänsyn till att rättigheterna bör tolkas
generöst skulle anses att sammankomsten upphört först genom polisens
ingrepp.85 Tvekar man om något varit en demonstration eller ej bör den
anses vara det. Tvekar man om sammankomsten som helhet eller endast

81 Se avsnitt 10.6.2.
82 Möjligen kan NJA 1989 s. 308 exemplifiera ett sådant fall.
82 Se t.ex. avsnitt 5.6.3.
84

Vogel, Omhändertagande enligt 13 § Polislagen, FT 1991 s. 75.
85 Se JO 1991/92 s. 52 (s. 60).
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enskilda personer begår brott skall man välja det senare. RF ställer enligt
min mening ett krav på att bestämmelserna i BrB 16 kap. 1-3 §§ tolkas
restriktivt när de tillämpas i situationer där mötes- och demonstrationsfri¬
heten utövas. Det konstitutionella skyddet av fri- och rättigheter skall
inte undergrävas av långtgående tolkningar av straffbestämmelser.86

11.3.6 Demonstrationer som blockerar

Även egendomsbrottet egenmäktigt förfarande i BrB 8 kap. kan aktuali¬
seras vid möten och demonstrationer. Detta gäller främst genom att
demonstranter sätter sig i besittning av ett område för att förhindra en
aktivitet eller för att hindra genomfart. Det typiska exemplet är demon¬
stranter som blockerar en väg, ett bygge eller en infart. Denna form av
protester har blivit allt vanligare. Omstridda vägbyggen blockeras, trans¬
porter av kärnavfall hindras. Människor kedjar fast sig på platser, vid for¬
don eller fartyg för att hindra tillfarter och transporter.

För att detta brott skall ha begåtts måste en besittningsrubbning ha
skett eftersom de fall av rena tillgrepp som brottet i övrigt avser svårligen
kan uppfyllas av demonstranters beteende. Denna besittningsrubbning
kan i huvudsak ske på två sätt.871 det första fallet skall gärningen leda till
att ett påtagligt hinder uppstått i besittarens möjligheter att bruka fastig¬
heten på sätt som skett innan besittningsrubbningen. Detta hinder skall
ha uppstått genom intrång i annans besittning. Ett typexempel är att
anbringa stängsel eller lås olovligen, vilket visar att det är fråga om gan¬
ska ingripande åtgärder. Den andra typen av besittningsrubbning är att
skilja annan från besittning t.ex. genom tillfällig ockupation eller genom
att stänga av väg. I besittningsrubbningen ligger ett krav på viss varaktig¬
het och intensitet.88 Inte varje kränkning av besittningen till viss fastighet
kan således komma i fråga att bedömas som fallande under straffstadgan¬
det i 8 kap. Dock verkar det som att praxis accepterat även ganska lind¬
riga ingrepp, varpå följande rättsfall kan utgöra exempel.

Bramstång behandlar en dom från 1980 av Svegs Tingsrätt gällande
egenmäktigt förfarande vid hindrandet av arbetsfordon att använda all¬
män väg.89 I domen fälldes två personer för egenmäktigt förfarande
sedan de vid en demonstration blockerat en väg för att hindra utbyggnad

86 Detta är också en legalitetsfråga. Långtgående straffrättsliga tolkningar undergräver
straffbestämmelsernas legalitet, det blir de facto domstolarna och inte lagstiftaren som
bestämmer vilka handlingar som skall bestraffas.
87 Jareborg, Brotten II s. 120 f.
88 NJA 1971 s. 210. Se särskilt Welamssons utvecklande av HD:s domskäl.
89 Bramstång, Demonstrationsrätten och kollektiva opinionsyttringar i straffrättslig relation
FT 1983 s. 185. Dom 1980-06-12, Svegs Tingsrätt.
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av vissa vattendrag. Bramstång menar bl.a. att det, när det gäller all¬
männa vägar, knappast kan anses som en besittningsrubbning att hindra
någon att använda vägen. Allmänna vägar kan nämligen knappast sägas
vara i brukarens besittning.90 Bramstång menar i stället att dylika aktio¬
ner vore bättre lämpande att bedöma såsom trafikbrott och inte enligt
reglerna om tillgreppsbrott.91 Enligt min åsikt har Bramstång flera vik¬
tiga poänger med sitt resonemang. Särskilt vill jag fästa uppmärksamhet
på kraven på varaktighet och intensitet samt betonandet av att det skall
vara fråga om ett tämligen långtgående ingrepp för att brott av denna
karaktär skall komma i fråga. Som kommentar kan tilläggas att den fäl¬
lande domen för egenmäktigt förfarande kanske bättre kan förklaras i sin
andra variant. Man kan tänka sig att den som hindrar någon att använda
väg inte rubbar trafikantens besittning till vägen, utan till fastigheten som
denne inte längre kan nå så länge vägen är blockerad. Möjligheterna att
utöva besittning av den fastigheten hindras.92 I den varianten kan tings¬
rättens dom bättre förenas med brottets konstruktion. Även detta förut¬
sätter dock att ingreppet pågår under en viss, något längre, tid.

1 NJA 1982 s. 621 prövades frågan om demonstrationsrättens förhål¬
lande till brottet egenmäktigt förfarande samt betydelsen av ett politiskt
syfte vid utmätningen av straff.93 Fallet gällde en demonstration om ca
20 personer som hindrat provborrningar på en projekterad förvarings¬
plats för kärnbränsleavfall. De åtalade hade hindrat arbetspersonal att
komma fram genom att bilda kedja över tillfartsvägen till arbetsplatsen.
Ägaren till den fastighet varpå arbetet företogs hade lämnat sitt tillstånd
till de aktuella undersökningarna. Det aktuella brottet var således av den
första av de ovan beskriva typerna av besittningsrubbningar till fastighet
(jfr "mänskligt stängsel"). I fallet framfördes från de tilltalade att de
erkände gärningen som sådan men att den var straffri då de handlat i nöd,
eller i vart fall borde bedömas efter reglerna om påföljdseftergift eftersom
syftet med aktionen varit att skapa opinion.94

De tilltalades invändningar om handlande i nöd kom inte att godtas av
HD, som tämligen ingående behandlade frågan om nödinvändningar
kontra demokratiskt fattade beslut. HD fann att endast i enskilda fall, där

911 Bramstång s. 196.
91 Bramstång s. 187 och 196.
92 Se Jareborg, Brotten II s. 121.
93 Man kan notera att åklagaren av någon anledning underlät att åtala för brott mot 2 §
lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Detta torde bero på att straffskalan för
egenmäktigt förfarande är strängare (det innefattar fängelse), se Jareborg Brotten I
s. 111 f.
94 Det är anmärkningsvärt att de aldrig ens påstod att gärningen var skyddad av RF:s
demonstrationsfrihet, en något mer plausibel invändning än nöd.
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en viss risk verkligen kommit (nära) att realiseras, är en enskild berätti¬
gad att utöva nödrätten i BrB. I stället kom frågan att koncentreras till
huruvida syftet med handlingen, att skapa opinion, kunde anses vara av
sådan art att det motiverade påföljdseftergift eller en mildare straffmät¬
ning. Frågan om opinionsfriheternas betydelse för själva straffansvaret
kom således aldrig explicit upp till prövning.

HD började med att konstatera att brottsbalkens regler om egenmäk¬
tigt förfarande inte i sig utgör någon begränsning av demonstrationsfri¬
heten. Vidare framhölls att det i en demokratisk rättsstat är av fundamen¬
tal betydelse att den konstitutionella ordningen för fattande av beslut res¬
pekteras. En särskilt mild behandling av gärningsmän med politiska
syften bakom sina brottsliga handlingar skulle, menade HD, i förläng¬
ningen kunna leda till allt fler och allvarligare sådana brott. Detta skulle i
sin tur kunna äventyra de politiska organens möjligheter att utöva sin
verksamhet i enlighet med den i demokratiska val manifesterade folkvil¬
jan. HD underströk att det av dessa skäl är av särskilt vikt att det vid den
straffrättsliga bedömningen av dylika gärningar framgår att samhället
inte tolererar politisk opinionsbildning medelst straffbara handlingar.
Påföljdseftergift kunde av dessa skäl inte komma i fråga. Vid den efter¬
följande påföljdbestämningen fann HD skäl att, på vanligt sätt, beakta
gärningsmannens bevekelsegrunder till brottet. Man uttalade att, om gär¬
ningsmannen handlat i syfte att skapa politisk opinion eller få till stånd
ändrade politiska beslut, kan det finnas skäl att vid påföljdsbestämningen
tillgodoräkna honom att han i egentlig mening inte haft brottslig avsikt.
Med hänsyn bl.a. härtill och till att besittningsrubbningen varit av
begränsad omfattning och varaktighet samt ej förorsakat större ekono¬
misk skada sänkte HD bötesstraffen för de tilltalade.

Fallen ovan innehåller mycket av intresse. Först kan konstateras att
den traditionella synen på vad som är en rättighetsbegränsning befästs.95
Varken HD eller tingsrätten kunde se straffandet av demonstranterna som
en begränsning av deras demonstrationsfrihet. Att bestraffa någon för en
demonstration är dock en begränsning av demonstrationsfriheten, även
om straffbestämmelsen i vanliga fall inte tillämpas enbart mot just
demonstranter. Brottet är nämligen av den karaktären att det typiskt sett
kan appliceras på demonstrationer och möten.99 Det bör därför i före¬
kommande fall räknas som en begränsning av mötes- och demonstra¬
tionsfriheten.97 Den intressanta frågan är egentligen om det i enlighet
med RF 2:12-14 är en berättigad begränsning. HD:s slutsats att enbart

95 Se avsnitt 8.3.2.
96 Se även Bramstång, FT 1983 s. 197.
97 Se avsnitt 8.3.3 till 8.3.5.
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den omständigheten att ett egenmäktigt förfarande ingår som led i utö¬
vandet av demonstrationsrätten inte medför straffrihet är naturligtvis
principiellt riktig. Inte därför att bestämmelsen om egenmäktigt förfa¬
rande inte inskränker demonstrationsfriheten, utan för att den utgör en
inskränkning som står i överensstämmelse med RF 2:12-14. Frågan
kvarstår dock om straffansvaret konkret utgör en berättigad begränsning
av demonstrationsfriheten eller om straffstadgandet använts på ett sätt
som oproportionerligt inskränker demonstrationsfriheten.

Enligt min mening är det av vikt att söka väga de kolliderande intres¬
sena i ett sådant fall mot varandra. Intresset av opinionsbildning är ett
grundläggande intresse i ett demokratiskt samhälle. Yttrandefriheten fyller
inte bara funktionen att meddela omvärlden vissa åsikter, utan den kana¬
liserar också frustrationer och ger utlopp för känslor. Intresset att kunna
verkställa demokratiskt fattade beslut måste rimligtvis också väga
mycket tungt, precis som HD konstaterat. I tysk rätt har denna fråga lösts
så att blockader av vägar o.dyl. inte kan bestraffas om de genomförs i
opinionsbildande syfte under en viss tid.9* Pågår blockaden en längre tid
eroderas rättighetsskyddet för att slutligen helt försvinna. Hur fort denna
process går beror på trafikintensitet m.m. och kan därför inte fixeras.
Kontentan är att straffansvar inte automatiskt inträder för att en väg
blockeras. En intresseavvägning måste göras.

Det är svårt att uttala sig om HD eller tingsrätten i fallen ovan företagit
en sådan intresseavvägning. HD uttalar sig i stället om möjligheten att
medge påföljdseftergift, vilket måste tolkas som att domstolen inte funnit
opinionsfriheterna väga tungt nog. Tingsrätten för samma typ av resone¬
mang. I det förra fallet framkommer att demonstranterna vid ett flertal
tillfällen, minst fyra gånger, blockerat tillfarter m.m. Mot bakgrund av
detta kan man säga att HD gjort en riktig bedömning. Skyddet för
demonstrationsfriheten måste vid varje sådant tillfälle försvagas. Att
straffa den som fem gånger på kort tid blockerar en väg i demonstrations¬
syfte framstår inte som oproportionellt. Inskränkningen i demonstra¬
tionsrätten är då nödvändig för att tillgodose ett annat, viktigt ändamål.

Slutsatsen är att bestämmelsen om egenmäktigt förfarande kan komma
att användas mot dem som utövar mötes- och demonstrationsfriheten. I
sådana fall måste man beakta grundlagsskyddet och vara särskilt upp¬
märksam på att straffet inte innebär ett oproportionerligt ingrepp. En
avvägning mellan den fara gärningen innebär och intresset av opinions¬
bildning måste ske. En avvägning som innefattar såväl samhälls- som
individcentrerade ändamålssynpunkter.99
48 Se avsnitt 3.7.3.
99 Se avsnitt 6.4 och 6.5.
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11.3.7 Opinionsbildning som förargar
Brottet förargelseväckande beteende, BrB 16:16, kan understundom
aktualiseras när det gäller församlingsfriheten. Redan när uppvigling i
ringa fall undantogs från det straffbara området i BrB 16:5 uttalade
departementschefen att det i förekommande fall i stället kunde komma i
fråga med straff för förargelseväckande beteende.100 Även på andra sätt
är straffbestämmelsen direkt kopplad till yttrande-, mötes- och demon¬
strationsfriheten. Det är en egenskap hos yttranden att de kan förarga,
särskilt dem som är meningsmotståndare eller som av andra skäl ogillar
en talare.101 Det ligger således immanent i varje yttrande en kapacitet att
väcka förargelse. Gränsdragningen mellan yttranden som trots sitt upprö¬
rande innehåll inte skall bestraffas och sådana som bör bestraffas dras i
svensk rätt i BrB 16:16.

Beteendet skall för det första vara ägnat att väcka allmänhetens för¬
argelse, det skall vara sådant att det enligt en "vanlig" eller "gängse"
uppfattning är förargande.102 Beteendet skall vidare ske på allmän plats
eller annars offentligen. Med detta avses alla platser som en allmänhet
frekventerar och enskilda platser inför offentligheten, t.ex. när en gärning
begås på en balkong.103 Skyddsobjektet är en vidare allmänhet. Det är
denna som inte skall behöva bli förargad.104 Därför är gärningar som är
mer begränsade till sin spridning undantagna från straff. Detta innebär
inte att det måste finnas en större allmänhet i närheten när gärningen
begås, utan endast att den måste kunna uppfattas av en större allmänhet.
Det kan t.ex. räcka med att lämna sin radio på hög volym vid ett öppet
fönster eller att skräpa ned på en gata för att straffansvar skall aktualise¬
ras.10^ Huruvida den allmänhet som förargas befinner sig på allmän eller

100 Prop. 1970:125 s. 56.
101 Nelson, Rätt och ära s. 332 skriver: "[...] nästan alla angrepp på den allmänna ord¬
ningen, som ej ske med våldsamma medel, verkar störande, därför att genom förmed¬
lingen av uppgifter eller känslostämningar det allmänna lugnet stores. Förmedlingen av
dessa uppgifter eller känslostämningar förknippas i allmänhet olösligen med meddelarens
tillkännagivna eller underförstådda åsikter i ämnet. Ur denna synpunkt är brottstypen för¬
argelseväckande beteende kriminalisering av åsiktsförbrytelser förövade offentligen." Jag
vill dessutom påminna om Justice Douglas yttrande i Terminello (se ovan avsnitt 4.3.1)
om att en av yttrandefrihetens funktioner är att inbjuda till konflikt, att den bäst uppfyller
sitt syfte när den orsakar oro eller gör människor arga.
102 NJA II 1948, s. 366, Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 305.
103 Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 308 f. För en närmare genomgång av
det straffrättsliga begreppet "allmän plats" se avsnitt 7.5.5.
104 NJA II 1948 s. 366.
105 NJA II 1948 s. 366, Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 307, jfr NJA
1935 s. 409 och NJA 1945 s. 511. Det förra målet gällde person som i syfte att störa all¬
män sammankomst (nationalsocialistiskt torgmöte) spelade hög musik i sin lägenhet med
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enskild plats är irrelevant för straffansvar.106 En person som från en

offentlig plats beter sig så att människor störs av oljud i sina hem kan
således dömas. Däremot omfattas inte det fallet att någon medelst hög
musik stör sina grannar.107

Det är inte innehållet utan formen för budskapet som skall bedömas
när man avgör om beteendet är förargelseväckande. Skrik, skrän och
dylikt passar väl in på brottsbeskrivningen. Brottet anses därför inte vara
en åsiktsförbrytelse.1081 förarbetena framkommer att bestämmelsen i sin
äldre lydelse under seklets början ibland kom att användas också i fall av

politiska meningsyttringar.109 Nelson skriver i en kritisk kommentar att
1948 års brottskonstruktion som sådan öppnar nya möjligheter till åsikts¬
förtryck.110 Uttalandet att bestämmelsen inte får anses som en åsiktsför¬
brytelse måste i ljuset av äldre praxis ses som en uppmaning till försik¬
tighet i detta avseende."1 I kommentaren görs dock det tvetydiga yttran¬
det att det visserligen är så att 16:16 BrB inte är tillämpligt på innehållet
i ett uttalande, men att uttalandet, då det sker offentligen, kan uppfylla
kravet på förargelseväckande beteende.112 Att det torde vara lätt att i
praktiken sammanblanda form och innehåll belyses väl av detta utta¬
lande.

Strömberg tycks också komma till slutsatsen att bestämmelsen kan ses
som en åsiktsförbrytelse.113 Jareborg konstaterar för sin del att den är
ovanligt svårtillämpad."4 Brott utformade på detta sätt medför ett olyck¬
ligt utrymme för godtycke. Utöver dessa kommentarer har även annan

fönster öppnat ut mot torget. HD konstaterade att syftet med straffbestämmelsen kunde
styra tolkningen av densamma och detta medförde att platsen för störningens ursprung var
av mindre betydelse jämfört med platsen för dess verkan. Mannen fälldes till ansvar.
11)6 NJA II 1948 s. 367, Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 308.
107 NJA II 1948 s. 367, Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 308.
108 NJA II 1948 s. 367, Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 306.
109 NJA 1909 s. 104, NJA 1912 s. 397, NJA 1913 s. 585, NJA 1915 s. 515, NJA 1927
s. 499, NJA 1935 s. 113 och SvJT 1942 rf s. 83. Kontentan av dessa rättsfall kan sägas
vara att brottet förargelseväckande beteende under en period av nära 50 år kom att använ¬
das på innehållet i framförda åsikter och inte formen för deras framförande. Det sista fallet
skulle idag omfattas av brottet olaga diskriminering och de övriga rör politiska upprop
eller uppmaningar att streja eller bojkotta vissa näringsidkare.
""Nelson s. 331.
111 Nelson anser att uttalandet i sig är uttryck för en felsyn på brottet, s. 332.
112 Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 306. Se Axberger, Tryckfrihetens
gränser s. 76 och SOU 1983:70 s. 186 för konstaterandet att kommentaren i denna del inte
är särskilt klargörande.
117 Strömberg, Lagen och den politiska yttrandefriheten, i Statsvetenskaplig tidskrift 1968
s. 207.
114 Jareborg, Brotten III s. 151.
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kritik framförts mot konstruktionen av detta brott. 115 Alla dessa kritiska

synpunkter verkar till dags dato äga giltighet."6 Nelson menar att
bestämmelsen inte rimligen bör tillämpas mot sådana åsiktsyttringar som
lämnar upplysningar om faktiska förhållanden eller som innehåller
omdömen i politiska, sociala eller andra liknande frågor.117 Brottet avser
enligt Nelson endast yttranden som inte utgör meddelanden vilka berör
åsiktsbildningen. Refererad praxis med anknytning till detta brott är spar¬
sam i modern tid. Troligen leder mycket få ingripanden av polisen p.g.a.
BrB 16:16 till åtal. I stället beivras dessa brott ofta genom strafföreläg¬
ganden. De undandras därför domstolskontroll. Viss praxis finns dock.

SvJT 1964 rf s. 19 gällde förstamajdemonstationer i Stockholm. Vid
dessa ägnades plats och sympati åt frihetssträvandena i Algeriet. Tre män
hade på var sin ballong skrivit texten "Algerie francaise" och placerat sig
i närheten av talarstolen på mötesplatsen. Åklagaren förde talan mot
männen för förargelseväckande beteende med motiveringen att de burit
ballongerna i syfte att störa sammankomsten och att de därvid förargat
allmänheten. Underrätten fann de tre skyldiga och angav i domskälen att
demonstrera för motsatt åsikt i närheten av ett politiskt möte måste anses
vara störande för mötesdeltagarna och därför ägnat att väcka deras förar¬
gelse. En av de tre överklagade. Hovrätten friade och hovrättsrådet Sund¬
berg utvecklade sin mening närmare i ett särskilt yttrande. I detta fram¬
hålls att det sätt varpå någon markerar sina åsikter kan komma att vara
utmanande, stötande eller t.o.m. framkalla våldshandlingar. Detta till
trots kan bestämmelsen i fråga inte tillämpas på den som framför sin
egen mening. Att åsikten framförs inför ett forum av särskilt intresserade
eller särskilt avogt inställda personer kan inte påverka denna bedömning.
Det är i stället den som framför den avvikande åsikten som har samhäl¬
lets skydd mot att hindras från att ge uttryck för den.

Fallet tycks gå stick i stäv med brottsbalkskommentarens, i och för sig
mångtydiga, yttrande. Där sägs ju att en åsikt kan straffas om den fram¬
förs offentligen. Dock ger rättsfallet ett visst stöd för att hävda att idén
om att innehåll och form måste skiljas åt speglar gällande rätt. Endast en

förargelseväckande form skulle kunna leda till ansvar när det gäller
åsiktsyttringar, annars är de skyddade av RF:s skydd för opinionsfrihet¬
erna. De tre åtalade hade inte gjort annat än gett uttryck för en obekväm
åsikt i en situation där många onekligen blivit förargade av detta. De hade
dock betett sig stillsamt och utan andra åtbörder eller oljud. Boskillnaden

115 Bodin/Rylander, s. 60 ff.
116 Se även Alexius, Föreligger det ett behov av ett straffstadgande till skydd mot politiskt
ej korrekta åsikter och yttranden?, SvJT 1997 s. 75 ff.
117 Nelson s. 333.
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mellan form och innehåll kan därför upprätthållas om fallet tolkas i ljuset
av demonstrationsfriheten.

Ett senare rättsfall från hovrätterna kan kanske sägas avvika från
bedömningen i detta fall. I RH 37:84 var fråga om två fall (I och II) där
medlemmar av en palestinsk stödorganisation under ett gästande israeliskt
fotbollslags matcher tagit tillfället i akt och under pausen sprungit över
fotbollsplanen med en brinnande israelisk flagga. I det ena fallet märktes
ingen särskild reaktion från åskådarna, i det senare var ca hälften positiva
och hälften negativa till handlingen. I båda fallen åtalades de ansvariga
för förargelseväckande beteende. I fall I fann tingsrätten att handlingen
uppenbart var ett fall av begagnande av yttrandefriheten. Därför måste
straffstadgandet i BrB 16:16 tolkas restriktivt och att då ingen blivit fak¬
tiskt förargad över handlingen ansåg rätten att det inte var möjligt att
fälla de tilltalade. I fall II fann tingsrätten att det var fråga om ett fall av
utnyttjande av demonstrationsfriheten. Mot bakgrund av vissa förarbets-
uttalanden i samband med det nyligen upphävda straffstadgandet till skydd
för nationella symboler samt det faktum att handlingen faktiskt upprört
många så kunde rätten inte undgå att utdöma straffansvar. I respektive hov¬
rätt fälldes de tilltalade med mycket kortfattad eller obefintlig motivering.

Skillnaden mellan dessa fall och det tidigare fallet ligger såvitt jag kan
se främst i graden av fysisk handling från de tilltalades sida. Det måste
stå klart att det uttrycktes åsikter i båda fallen och att dessa åsikter för en
större eller mindre allmänhet kunde anses som förargande. Så långt är
fallen lika. Skillnaden ligger således i den valda formen för uttrycket.
Intressant i det sammanhanget är att notera den vikt som läggs vid vissa
förarbetsuttalanden i samband med avskaffandet av brottet skymfande av
rikssymbol och skymfande av utländsk rikssymbol. Där sägs att en sådan
gärning även efter avkriminaliseringen i förekommande fall kan bestraf¬
fas som förargelseväckande beteende.118 Vad domstolarna inte tycks
fråga sig är om brännandet av en utländsk fana är ägnat enligt gängse
(dvs. hos en större allmänhet) uppfattning att förarga. Jag förhåller mig
något skeptisk till slutsatsen att en svensk allmänhet skulle bli förargad
av att staten Israels flagga bränns.119 Detta stöds också av de förhållanden
som framhölls i samband med de fällande domarna, nämligen att publiken

li8Prop. 1970:125 s. 31 och 58. Det finns en viss glidning här. I departementspromemorian,
återgiven på s. 30 f., sägs att förargelseväckande beteende kan komma i fråga i åtskilliga
fall. I departementschefens uttalande sägs endast att så kan ske i förekommande fall och
det efter att ha betonat att skyddandet av dessa symboler inte har någon funktion att fylla.
119 Som uttalats i förarbetena kan brottet i någon mån vara beroende på den tid och tidsanda
som råder. 1984 var endast något år efter det att Israel invaderat Libanon och genom detta
fått en stor opinion emot sig. Det var således vid denna tidpunkt knappast något ovanligt
att anse att staten Israel med fog kunde kritiseras.
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var antingen delad eller likgiltig till handlingen. Annorlunda kan förhål¬
landet vara när det gäller den svenska flaggan. Där kan man med fog anta
att en större allmänhet verkligen förargas.

1 detta sammanhang kan det inte undvikas att göra en jämförelse med
amerikansk rätt, där flaggbränning kommit att stå i centrum för yttrande¬
frihetsavgöranden under tjugo år. Som vi kunnat konstatera har Supreme
Court konsekvent avvisat alla försök att kriminalisera brännandet av den
amerikanska flaggan, trots dess patriotiska symbolvärde.120 Flaggbrän¬
ning som uttryck för politiska ställningstaganden skyddas som ett sym¬
boliskt yttrande av First Amendment och kan endast bestraffas om det
medför andra faror än upprördhet eller sårade känslor, t.ex. brandfara.
Formen för ett yttrande är principiellt sett irrelevant för dess konstitutio¬
nella skydd så länge som det inte hotar andra viktiga intressen.121 1 USA
skulle ett brott utformat som BrB 16:16 sannolikt inte kunna tillämpas i
yttrandefrihetssammanhang med hänvisning till bestämdhetskravet (void
for vagueness) och för att det är så omfattande att det riskerar straff¬
belägga handlingar som skyddas av First Amendment {overbreadth)}21 I
tysk rätt dras en gräns mellan ett yttrandes innehåll och dess form.
Åsiktsfriheten i Art. 5 Grundgesetz skyddar innehållet i yttranden. Dessa
får dock till formen inte vara våldsamma eller söka tvinga någon till
något. Yttrandefrihetens väsen sägs handla om övertalning och över¬
tygelse. Att någon blir arg eller ledsen anses inte vara skäl att undanta
någon rättighetsskyddet.123

Mot denna bakgrund kan man nu ställa frågan om kriminaliseringens
förhållande till RF:s rättighetsskydd. Att straffbestämmelsen till viss del
träffar beteenden som omfattas av RF:s skydd för opinionsfriheterna står
klart. Uppvisandet av ballongerna och brännandet av flaggan var tydliga
opinionsyttringar. Budskapet var i båda fallen till viss del upprörande för
dem som åsåg handlingen. Det förtjänar att påpekas att fler tycks ha bli¬
vit faktiskt upprörda i fallet med ballongerna än vid flaggbränningen.
Gärningsmännen i det senare fallet straffades därför i huvudsak för den
form de valt att yttra sig. Det är i vart fall detta som skiljer de olika fallen
åt. Var det inte formen de straffades för, så var det innehållet. Då är
bestämmelsen i BrB 16:16 en åsiktsförbrytelse, trots påståenden om mot¬
satsen. Å andra sidan tydliggör fallen ovan att brottsbeskrivningen i
BrB 16:16 inbjuder till att bestraffa vissa typer av yttranden, oavsett

120 Se avsnitt 4.2.3.
121 Se avsnitt 4.2.2.
122 Se avsnitt 2.3.6.
122 Se avsnitt 3.3.4. Just brännandet av flaggor synes dock inte anses som en skyddsvärd
form av yttranden, Hoffman-Riem, Art. 5, i Reihe Alternativkommentar s. 489.
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form, så länge som de förargar. Hade t.ex. gärningsmännen ovan sprungit
över fotbollsplanen med två plakat med nedsättande omdömen om staten
Israel hade de kunnat straffas i enlighet med domstolarnas tillämpning av
bestämmelsen. Likadant om de skrikande sprungit över fotbollsplanen.

Med en sådan tillämpning tar brottet egentligen inte hänsyn till olika
former av yttranden utan riktar mer in sig på innehållet. I den meningen
är brottet i vart fall potentiellt en åsiktsförbrytelse, trots det som sägs i
förarbeten och kommentar.124 Ibland påstås att bestämmelsen kan tilläm¬
pas renodlat på formen för yttrande. Ett exempel härpå skulle vara att
någon ropar "fula ord" på allmän plats.125 Viskas samma ord inträder inte
straffbarhet. I den meningen är det formen, sättet att framföra något, som
straffas i BrB 16:16. Inte innehållet. Frågan är dock om inte detta exem¬
pel också är förgiftat av det ohållbara i distinktionen mellan form och
innehåll. Straffbarhet inträder så fort en något större krets kan höra vad
som sägs och bli förargade, vilket återför oss till att det är innehållet som
är det straffvärda. När ingen hör innehållet blir ingen förargad och ingen
straffas. När innehållet uppfattas är handlingen däremot straffbar.

Tar vi åter upp exemplet med flaggan kan man fråga sig om bärandet
av en flagga med dödskalle eller överkryssning på skulle omfattas av
straffansvar. Hovrättens tillämpning av BrB 16:16 ovan tyder på det. I så
fall är det, återigen, inte formen utan innehållet som är det framträdande
momentet i det straffvärda. Straff utgår oavsett hur flaggan behandlas,
bara de som uppmärksammar handlingen blir förargade. Bestämmelsen i
BrB 16:16 reser enligt min mening allvarliga och svårlösta frågor kring
vad som egentligen bestraffas i samband med opinionsbildning, formen
eller innehållet i ett yttrande.126 Dessa är intimt sammankopplade och
straffbestämmelsen uppmärksammar inte detta i tillräcklig utsträckning.
Detta är inte särskilt tillfredsställande från vare sig legalitets- eller yttrande¬
frihetssynpunkt. En restriktiv tillämpning av bestämmelsen torde kunna
motverka de flesta nackdelarna med denna brist, men förhållandet till
grundlag förblir då outrett.

RF:s skydd för yttrandefriheten tar inte sikte på särskilda former av
yttranden.127 Även symboliska handlingar måste anses skyddas av grund¬
lagen i den mån de ger uttryck för åsikter, tankar eller känslor. Inskränk¬
ningar kan dock ske med hänvisning till RF 2:12 och 13. Att straffa
någon för ett framfört yttrande innebär enligt min mening en klar
begränsning av dennes yttrande- eller demonstrationsfrihet. Detta gäller

124 Se Nelson s. 332 f.
125 Exemplet taget från Ds 1996:33, s. 20.
126 Se även Alexius SvJT 1997 s. 78 f.
127 Se avsnitt 7.3.2 och 7.3.3.
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även om straffbestämmelsens huvudsakliga tillämpning ligger utanför
rättigheternas giltighetsområde. Det är nämligen en typisk effekt hos ytt¬
randen och åsiktsmanifestationer att de kan förarga omgivningen. Även
denna effekt måste medräknas när man bestämmer vad som är en rättig¬
hetsbegränsning.128 1 RF 2:13 ges möjlighet att inskränka yttrandefri¬
heten med hänsyn till "allmän ordning och säkerhet". Människors
intresse av att inte förargas kan möjligen innefattas av detta stadgande,
även om jag personligen ställer mig tveksam till en sådan tolkning.129

Godtar man detta kvarstår dock att straffansvaret måste vara godtag¬
bart i ett demokratiskt samhälle och nödvändigt med hänsyn till de ända¬
mål som föranlett regleringen.130 Enligt min mening kan man i frågasätta
om det verkligen är godtagbart i ett demokratiskt samhälle att förbjuda
yttranden enbart av den orsaken att de förargar. Det ligger i opinionsbild¬
ningens natur att den kan eller t.o.m. bör förarga eller väcka andra käns¬
lor. Om opinionsbildningen verkligen är ett av demokratins fundament,
såsom förutsätts i RF,131 kan den inte inskränkas enbart för att den sårar
vissa personers känslor. Det måste till allvarligare skador. Man kan
vidare fråga sig om bestämmelsens skyddsobjekt, att skydda en vidare
allmänhet från att bli förargade, verkligen är tidsenlig. När det gäller pro-
portionaliteten framstår bestämmelsen som väl omfattande i den
meningen att den kriminaliserar allt som kan förarga, utan undantag. Av
förarbeten och äldre praxis framgår att det beteende som främst varit
aktuellt är högljuddhet, fylleri och antastande av förbipasserande.132Att
bestämmelsen träffar många fler beteenden har som nämnts ovan upp¬
levts som ett problem. Att en bestämmelse av denna utomordentligt vid¬
sträckta omfattning verkligen är nödvändig för att trygga intresset av att
inte störas av högljudda eller antastande personer kan i frågasättas. Efter
RF:s införande har bestämmelsen inte heller kommit att tolkas så att den
utesluter tillämpning i fall av opinionsbildning, något som annars hade
kunnat uppväga den vida brottsbeskrivningen.

128 Se avsnitt 8.3.
129 Se ovan avsnitt 9.4.2. Vad som framhållits i straffrättslig praxis är att "allmän ordning"
omfattar alla de intressen som rättsordningen är satt att skydda, se NJA 1989 s. 308.
Intresset att inte bli förargad har dock inte något särskilt skydd av rättsordningen. Krimi¬
naliseringen av förolämpningar m.m. har mer den personliga integriteten som skydds¬
objekt. Redan detta borde leda till att RF 2:13 inte kan ge stöd till ingrepp mot yttranden
som enbart förargar.
130 Allt detta förutsätter att man godtar att regleringen till sin effekt är en rättighetsbegräns¬
ning och därför skall behandlas som en sådan. Invändningen att regleringen inte är en rättig¬
hetsbegränsning anser jag faller på det enkla exemplet i RH 84:37. Tydligare fall av straff
för visst yttrande får man leta efter.
131 RF 1:1 andra stycket, SOU 1975:75 s. 89.
132 NJA II 1948 s. 365 ff„ NJA II 1976 s. 528 ff.
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Sammantaget innebär detta, enligt min mening, att t.ex. brännande av

flaggor bör skyddas av RF:s opinionsfrihet. Det förhållandet att åskådare
kan känna sig illa berörda eller förargade medför inte att handlingen bör
anses som mindre skyddsvärd. Snarare tvärtom. Den demokratiska staten
lever på yttranden som berör, vare sig detta är i positiv eller negativ
bemärkelse. Gränsen bör gå inte vid det som förargar utan vid det som
konkret skadar, som fallet är vid hets mot folkgrupp i BrB 16:8. Detta
innebär konkret att straff för förargelseväckande beteende inte bör
komma i fråga endast för att någon uttrycker en åsikt. Vissa former av

yttranden är onekligen straffvärda. Det beror dock på de andra effekter
de medför förutom ilska. Att bränna en flagga bör t.ex. bestraffas om det
medför brandfara. Då är ingreppet motiverat av säkerhetsskäl och inte
beroende av det budskap som flaggbränningen förmedlar. Att i opinions¬
bildande syfte behandla en flagga på något sätt som upprör andra bör inte
kunna straffas. Avvägningen mellan de intressen som yttrandefriheten
skall skydda och människors sinnesfrid måste i ett sådant fall, enligt min
mening, utfalla till yttrandefrihetens fördel.

Hänvisningen till att det är den "gängse" uppfattningen som skall vara

styrande för avgörandet om brott har begåtts ligger, när det gäller yttran¬
det av åsikter, farligt nära det konstitutionellt oacceptabla. Praxis från
seklets börja tydliggör att en politisk majoritet (eller elit) kan uppfatta
nya rörelser, deras åsikter och uttrycksformer, som mycket förargande.
Detta bör inte i ett demokratiskt samhälle, som hyllar yttrandefriheten
som ett av sina fundament, få medföra att de obekväma kan skrämmas
till tystnad med straffhot. Kopplingen till en obestämd majoritets uppfatt¬
ning av vad som går för sig i utbytet av åsikter är inte särskilt förtroende¬
ingivande vad gäller allvaret i skyddet för opinionsfriheterna. För att
undandra ett yttrande RF:s skydd måste det rimligen medföra fara för
något annat än förargelse. Flaggbränning kan i vissa fall medföra en
större brand och därför vara straffvärd. I så fall lägger grundlagen inget
hinder i vägen för straff. Eller också måste yttrandet vara av den karak¬
tären att det i sig är brottsligt, som hets mot folkgrupp i BrB 16:8. I
sådana fall medför yttranden inte bara temporär ilska utan andra mer
kännbara skador.133

Även från legalitetssynpunkt är utformningen av BrB 16:16 mindre
lyckad. Ett av de krav som legalitetsprincipen ställer är kravet på

133 Till dessa skador kan t.ex. räknas att vissa människor i samhället känner sig utpekade
som mindervärdiga och att de känner sig hotade eller förföljda p.g.a. orsaker som de inte
råder över, såsom sin ras eller tro. Detta skadar samhället som helhet likväl som dessa
individer. Det föreligger således starka skäl, som inte har med något visst yttrande att göra,
att skydda människor från att bli behandlade på detta sätt av sina medmänniskor.
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bestämdhet i bestämmelsers utformning. Detta krav är i sig kopplat till
ett krav på förutsebarhet.134 BrB 16:16 hänvisar explicit till skiftande
värderingar i ett föränderligt samhälle.13> Detta gör det nära nog omöjligt
för den enskilde att förutse vilken tillämpning bestämmelsen kan få.
Uppfattningen om vad som är "gängse" kan skilja sig avsevärt från per¬
son till person och inte minst mellan olika generationer eller samhälls¬
grupper. Bestämmelsen ger inte heller särskilt goda garantier för likartad
rättstillämpning, eftersom den är så vagt utformad. Förutsebarhet och
likabehandling är viktiga krav och bestämmelsen framstår därför som
svårförenlig med straffrättslig grundsyn. En precisering borde inte vara

omöjlig.

11.4 Brott med anknytning till sammankomstens tema
eller innehåll

11.4.1 Uppmaningar att begå brott och politiska ställningstaganden
Vid möten och demonstrationer används inte sällan tillspetsade uttryck
som t.o.m. kan vara brottsliga.136 Dessa yttranden kan innefatta uppma¬

ningar till att begå brott eller lovprisande av brottsliga handlingar. Vid
sådana tillfällen aktualiseras uppvigling i BrB 16:5. Gränsdragningen
mellan tillåtna och straffbara yttranden görs i det sammanhanget tydlig.
Samtidigt uppstår en ytterligare komplikation, nämligen att hänsyn måste
tas till att yttranden kan framföras vid sammankomster och därför påver¬
kar utövandet av mötes- och demonstrationsfriheten. Det är yttrandets
innehåll och dess offentlighet som är det straffvärda och detta gör att
bestämmelsen främst skall kopplas till RF 2:13 och de begränsnings¬
ändamål som anges där. Gripandet av en talare på grund av innehållet i
dennes yttranden kan dock i realiteten innebära att mötet avbryts. Kopp¬
lingen mellan RF 2:14 och 2:13 tydliggörs därför också. En ändring i
bestämmelsen infördes 1970 för att ta ökad hänsyn till just yttrandefri¬
heten vid bl.a. demonstrationer. 137

Brottet i 16:5 benämns uppvigling och består av tre moment. Gär¬
ningen begås genom att någon offentligen genom meddelande till all-

114 Se avsnitt 8.2.2.
135 NJA II 1948 s. 366.
136 Se prop. 1970:125 s. 57.
137 Prop. 1970:125 s. 56 f.
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mänheten (1) söker förleda (2) till brott eller svikande av medborgerlig
skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet (3). Brottet utgör ett tydligt
exempel på den skillnad som görs mellan mötet som sådant och det som

yttras därvid. Det som bestraffas enligt bestämmelsen är att yttranden av
visst innehåll yttras i en situation där de kan få stor spridning. Det straff¬
belagda meddelandet kan lämnas muntligt inför folksamling eller i skrift
som sprids eller lämnas för spridning.138 För att ett meddelande skall
anses vara riktat till allmänheten skall den personkrets som kan nås av
meddelandet inte vara både liten och sluten, men det krävs inte att vem

som helst kan ta del därav.139
NJA 1916 s. 483 kan illustrera detta.140 Målet avsåg åtal för stämpling

till landsförräderi, försök att förleda krigsmän till trolöshet samt uppma¬

ning till brott och ohörsamhet mot lag och laga myndighet. Knäckfrågan
kom i HD att bli huruvida yttrandena framförts inför "menighet eller
folksamling". Domstolen fann att då åhörarna innefattat inte bara med¬
lemmar i ett visst parti utan också åtskilliga inbjudna personer måste de
åtalade anses ha hållit sina fördrag inför menighet eller folksamling.141
Det som synes vara den springande punkten i HD:s resonemang var att
inte bara medlemmar i visst parti åhörde yttrandena. Budskapet hade en
större spridning än inom denna organisation. Menighet eller folksamling
kan i enlighet med detta avgränsas genom sin "spridningspotential".
Detta innebär inte att spridningen måste ske omgående eller till en stor
krets. Det centrala tycks vara att kretsen av åhörare inte samtidigt är både
liten och sluten. Även hänsyn till vilken spridning ett anförande får med
tiden kan tas med i beräkningen. Då inget tyder på att rättsläget ändrats i
modern tid torde rättsfallet ännu ha giltighet vad gäller tolkningen av

"folksamling" i BrB 16:5.142

138 Det senare fallet behandlas inte här då det inte är direkt kopplat till mötes- och demon¬
strationsfriheten, utan snarare en tryckfrihetsrättslig fråga, se Axberger s. 192 ff.
189 Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 247.
140 Fallet avser bestämmelsen i strafflagen 10:14. Det gällde en kongress vilken behandlade
frågan om arbetarklassens inställning till ett indragande av Sverige i första världskriget.
Vid kongressen närvarade ca 240 valda ombud för socialdemokratiska ungdomsklubbar
över landet och därtill åtskilliga särskilt inbjudna personer. Kongressen var i övrigt
avspärrad för ytterligare inträde och därtill vaktad. Vid kongressen hölls flera anföranden
vilka föranledde åtal. Anförandena hade bl.a. innehållet att storstrejk borde tas till om
Sverige drogs in i kriget, att utomparlamentariska kampmedel måste till för hindra krigs¬
utbrott, att mobiliseringsvägran var det bästa medlet mot kriget samt att ett manifest för¬
fattats vilket framförde att fred måste med alla medel upprätthållas.
141 HD fann två av de tre skyldiga till brott enligt SL 10:14 medan den tredje friades helt.
142 Se även Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 247.
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Själva förledandet kan bestå i att antingen uppmana till eller prisa visst
beteende.143 Syftet måste vara att förleda, inte bara en viss person, utan
en bredare allmänhet. Brottsobjektet, att förmå någon till brottslig gär¬
ning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myn¬
dighet, har följande innebörd. Med brottslig gärning avses vad som är
straffrättsligt otillåtet enligt svensk lag. Ansvar är därför uteslutet då
någon söker förmå andra att inte fullgöra förpliktelser av privaträttslig
natur, sådan som följer av civilrättslig lag eller avtal. Medborgerlig skyl¬
dighet omfattar sådant som skyldighet att deklarera inkomster och att
göra värnplikt. Utanför faller avtalsenliga förpliktelser och vad man
skulle kunna kalla för moraliska förpliktelser såsom att rösta i politiska
val. Ohörsamhet mot myndighet kan bestå i att inte lyda vitesföreläggan¬
den. 144 Ett förhållande som kan tyckas märkligt i detta sammanhang är
att uppmaningar till gärningar som inte i sig är straffbelagda har krimina¬
liserats. Dessutom bestraffas de kriminaliserade gärningarna väsentligt
mildare än själva uppmaningen. Skälet till detta tycks vara att uppma¬
ningens offentliga karaktär gör att den framstår som mera straffvärd än
den gärning uppmaningen gäller.145

Tredje stycket i 16:5 infördes 1970 och undantar ringa fall från det
straffbara området. Bakgrunden var att man alltmer kommit att i fråga-
sätta om avvägningen mellan yttrandefriheten och straffbestämmelsens
skyddsintressen var tillfredsställande.146 Straffbestämmelsen kriminali¬
serade nämligen yttranden som framstod som rent bagatellartade och
lämnade inte utrymme för straffrihet i fall då intressekollision förelåg
mellan intresset att förhindra brott och åsiktsfriheten. Bestämmelsen om

ringa fall tar således sikte på två typsituationer. Den första situationen har
främst att göra med hur sannolikt det är att uppmaningen leder till några
allvarliga konsekvenser. En omständighet som skall beaktas för att
avgöra om ett fall är ringa eller inte är alltså om det förelegat endast obe¬
tydlig (konkret) fara för att uppmaningen skulle leda till att någon efter¬
kommer den. Faran kan enligt motiven vara obetydlig av flera olika orsa¬
ker. Formen för uppmaningen, liksom det sätt på vilken den framställts
måste beaktas. Hänsyn skall vidare tas till storleken och sammansätt¬
ningen av den personkrets till vilken uppmaningen riktar sig. Har en viss

143 Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 248, Jareborg, Brotten II s. 130,
NJA 1896 s. 188.
144 Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 248 f.
143 Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 249. Man kan notera att det i förarbe¬
tena till införandet av det tredje stycket 1970 framkommer att man i Norge hade en kon¬
struktion som begränsade straffet för motsvarande brott till 2/3 av straffet för den gärning
som avsågs, prop. 1970:125 s. 22 f.
146 Prop. 1970:125 s. 54.
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krets inget intresse av att följa uppmaningen kan detta medföra att också
uppmaningar till allvarliga brott bedöms som ringa fall av uppvigling.147
(Detta gäller trots avfattningen av fjärde stycket.)148 Även andra skäl att
se mindre allvarligt på en uppmaning kan tänkas. Om uppmaningen
avser en bagatellartad förseelse och gärningsmannen endast vänt sig till
en begränsad krets eller det av andra skäl står klart att följderna om upp¬
maningen efterföljs inte blir särskilt allvarliga kan detta medföra att gär¬
ningen inte skall anses vara straffvärd.

Det andra huvudskälet för att anse ett yttrande som ringa brott har att
göra med gränsen mellan sådana uttalanden som kan tolkas som uppma¬
ning att begå brott el.dyl. och framföranden av politiska reformkrav.149
Det har således att göra med intressekollision mellan yttrandefriheten
och straffrättsliga skyddsintressen.130 Agitation för politisk reform, t.ex.
avskaffandet av värnplikten och därmed sammanhängande värnplikts¬
vägran, faller inte inom det straffbelagda området i de fall gärningsman¬
nens huvudsakliga syfte inte varit att förleda till brott utan snarare att
utöva opinionsbildning. I dessa fall skall handlandet kunna betraktas som

ringa.131 Enbart att en åsikt uttryckts räcker dock inte till för att medföra
straffrihet, samtliga omständigheter vid handlingen måste beaktas.
Domineras gärningen inte av ett opinionsbildande syfte innebär detta
rimligen att straff kan komma i fråga.

I de utländska rättsordningar som studerats ovan finns regler som i
någon mån liknar de svenska. I USA har vi sett hur man kommit att
använda sig av klar och påtaglig fara (clear and present danger) som

avgränsning för när yttrande kan straffas. När en Ku Klux Klan-ledare
hotade med revolution ansågs detta inte vara straffbart p.g.a. den bris¬
tande faran för förverkligande.132 En sådan lösning har stora likheter med
utformningen av tredje stycket av BrB 16:5. I tysk rätt straffbeläggs upp¬
lysningar om hur man begår vissa brottsliga handlingar med syfte att

147 Prop. 1970:125 s. 56.
148 Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 251.
149 Det grundläggande fallet här torde vara NJA 1886 s. 188, där Branting fälldes av en
splittrad domstol för uppmanande till ohörsamhet mot lag och laga myndighet. Branting
hade i ett tal under en arbetardemonstration 1895 uttalat att vanliga sociala regler inte
längre kunde gälla för det fall makthavarna beslöt att ta till vapen mot Norge. Att attentat
under sådana förutsättning kunde komma att ske kunde därför inte uteslutas, något som
Brantings tal i vart fall indirekt uttrycker viss sympati för. I RR dömdes Branting till tre
månaders fängelse men detta mildrades till böter 500 kr i HD.
150 Det kan noteras att man under remissomgången från flera håll starkt motsatte sig hänsyn
till en sådan intressekollision vid fastställande av straffbarhet, prop. 1970:125 s. 56.
151 Prop. 1970:125 s. 57.
152 Se avsnitt 4.4.4.
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påverka andra att utföra dem i § 130a StGB.153 De brottsliga gärningar
som avses är preciserade i § 126 StGB i en lista om sju punkter. Denna
innefattar upplopp, mord, folkmord, mordbrand, rån, misshandel och fri-
hetsberövanden. Det är således ganska grova brott som avses. I bestäm¬
melsen finns ett tredje stycke som dessutom talar om att straff inte skall
utdömas för socialadekvata yttranden i samband med meningsfriheten.154
Detta är dock inte särskilt relevant för yttranden som framförs inför en

folksamling, då uppsåt där krävs för att förmå dem att begå de brottsliga
gärningarna i fråga. Yttranden med sådant innehåll och uppsåt kan inte
gärna vara socialadekvata.155 I tysk straffrätt synes i övrigt endast anstif¬
tan vara relevant när det gäller uppmaningar till brott.156 Slutsatsen av
detta torde vara att den svenska strafflagstiftningen på detta område får
anses vara mer begränsande av tillåtna yttranden än motsvarande regler i
USA och Tyskland.

Efter 1974 års RF:s ikraftträdande accentueras intressekonflikten mellan

straffrättsliga skyddsintressen och yttrande-, mötes- och demonstrations¬
friheten. Vi har nu en grundlagsskyddad yttrandefrihet som omfattar ett
mycket vidsträckt område av yttranden.157 Uppvigling är ett brott som
inkräktar på yttrandefrihetens kärna.158 Det som särskilt kommer i blick¬
punkten är därför agitation som har provocerande innehåll eller som på
ideologisk grund uppmanar till brott. Var går gränsen för de skyddade
yttrandena och var inträder straffansvar? Det har framförts att yttrandet
av en åsikt, t.ex. att man under ett möte eller en demonstration yttrar
"väpnad revolution är ett bra sätt att förändra samhället" är straffritt. I
sak samma yttrande i imperativ form, "Gör revolution!", vore däremot
straffbart.159 Vi har tidigare sett hur man i amerikansk rätt under en

153 Dreher/Tröndle, Strafgesetzbuch s. 755 ff. (757). Dessa begränsningar av yttrandefrihe¬
ten i tysk rätt har inte behandlats närmare ovan, varför den sedvanliga hänvisningen till ett
avsnitt här uteblir.

1541 denna del föreligger egentligen en hänvisning till § 86 StGB, där bl.a. författnings¬
fientlig propaganda kriminaliseras. I dess tredje avsnitt anges att dylika yttranden som
avges för undervisning, forskning eller liknande skäl inte skall bestraffas. Häri omfattas
exempelvis skolundervisning om författningsfientliga rörelsers ideologi, litteratur med
beskrivningar av mord etc.
155 Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch s. 1137.
156 § 26 StGB, Dreher/Tröndle s. 173 ff. Även i svensk rätt synes stämpling (anstiftansfallet)
i BrB 23:2 ha många likheter med uppvigling. Uppvigling går dock mycket längre efter¬
som kriminaliseringen är generell och omfattar mer än rent brottsliga beteenden.
157 Se avsnitt 7.3. (7.3.5.)
158Axbergers. 205.
159 Axberger s. 205.
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period försökte sig på samma åtskillnad. Resultatet där var att man fann
ett sådant synsätt medföra alltför stora inskränkningar i yttrandefriheten.160

Jag menar att den sakliga skillnaden mellan de två yttrandena ovan är
liten. Yttrandet av en åsikt är en inbjudan till andra att dela eller förkasta
densamma. Delar man åsikten omfattar man rimligen också dess hand¬
lingskomponent. En annan ordning skulle innebära att straffansvaret för¬
delas på ett närmast slumpartat sätt, beroende på formuleringen. Det
synes mig vara väl formalistiskt, samtidigt som det inbjuder till hår-
klyverier. Frågan om straffansvar bör därför slutgiltigt avgöras på andra
grunder än formen för yttrandet, nämligen den konkreta risken för allvar¬
liga följder. Detta vore mer förenligt med grundlagsskyddet för yttrande¬
friheten, som enligt min mening bygger på konkret fara för de intressen
som utgör begränsningsgrunder i RF 2:13.161 Denna fara bör vidare vara
av det slaget att den kan realiseras relativt omedelbart. Spekulationer
eller osäkra prognoser skall inte utgöra skäl för ingrepp i fundamentala
fri- och rättigheter.

Ett slående inslag i kriminaliseringen är att uppmaningar att företa
icke kriminaliserade handlingar kan bestraffas. Exempelvis kan den som
uppmanar människor att inte deklarera straffas, trots att underlåtenhet att
inlämna självdeklaration inte är brottsligt. Detta är enligt min mening ett
förhållande som det finns anledning att i frågasätta med hänsyn till RF:s
yttrandefrihet. För det första kan man fråga om det är godtagbart i ett
samhälle som vårt att straffa någon för uppmaningar att begå tillåtna
(men olämpliga) handlingar.162 Vidare kan i frågasättas om det är nöd¬
vändigt med hänsyn till bestämmelsens skyddsobjekt att utsträcka straff¬
ansvaret så långt. Dessutom måste man beakta att regleringen inte får
tillämpas så att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Så långt
RF 2:12.

Att straffa någon för att uppmana andra att göra något som inte är
straffbart går vidare inte ihop med yttrandefrihetens begränsningsända¬
mål i RF 2:13. Bestämmelsen skulle kunna anses grundad i RF 2:13 "sär¬
skilda skäl" för begränsningar av yttrandefriheten. Ovan har framförts att
dessa skäl bör likna den exemplifierade uppräkningen i första stycket RF
2:13.163 Den punkt som 16:5 kan anses likna mest i detta avseende är
punkt 1 om "allmän ordning och säkerhet".164 Då denna bör tolkas res¬
triktivt faller enligt min mening företagandet av tillåtna gärningar endast

16,1 Se avsnitt 4.4.3.
161 Se avsnitt 9.2. (9.2.8.)
162 Allt som inte är sträffrätts ligt förbjudet är tillåtet.
163 Se avsnitt 4.4.8.
164 Se avsnitt 4.4.3.
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i extrema undantagsfall in under dess omfattning. Att uppmana allmän¬
heten att t.ex. i protest mot den bristfälliga ersättningen och det dåliga
vittnesskyddet vägra vittna inför domstol innebär knappast något hot mot
"allmän ordning" i inskränkt mening. En tillämpning av bestämmelsen
på sådana fall löper risk att vara grundlagsstridig.

Innebörden av straffstadgandet i BrB 16:5 läst tillsammans med RF
2:14 och OL 2:23 är vidare att ingripanden mot en talare som yttrar i och
för sig brottsliga yttranden, dvs. sådana som inte kan anses som ringa,
skall undvikas m.h.t. mötesfriheten. Eftersom ingripande mot talaren i ett
sådant fall kan vara liktydigt med upplösande av sammankomsten hin¬
drar OL:s krav på att endast "svårare oordning" får föranleda ingrepp ett
sådant agerande. Enbart det förhållandet att något brottsligt förekommer
vid en sammankomst får inte föranleda att denna upplöses.165 I denna
mening kan sägas att skyddet för mötes- och demonstrationsfriheten
"spiller över" en del av sitt skydd på ett yttrande som annars inte vore
skyddat. Innebörden av detta är nu inte att ett sådant yttrande är straffritt,
bara att polisen får vänta med ingrepp mot den misstänkte till samman¬
komsten är slut.

11.4.2 Sammankomster med hatiska och hotande teman

Brottet hets mot folkgrupp i BrB 16:8 kan begås i samband med sam¬
mankomster, något som i modern tid blivit allt tydligare.166 Brottet består
i att, medelst uttalande eller annat meddelande, hota eller uttrycka miss¬
aktning för en folkgrupp eller annan grupp av personer p.g.a. ras, hud¬
färg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Bestämmelsen
består alltså av tre led. För det första skall ett uttalande eller ett med¬
delande spridas. För det andra skall detta innefatta ett hot eller ett uttryck
för missaktning. För det tredje skall detta i sin tur baseras på ras, hudfärg
osv. Brottet är ett påtagligt ingrepp i yttrandefriheten och därmed också i
mötes- och demonstrationsfriheten.167

När det gäller det första ledet kan konstateras att det inte omfattar
endast muntliga eller skriftliga utsagor utan också åtbörder eller bilder

165
Prop. 1970:125 s. 61 f.

166 Man bör i detta sammanhang kanske påpeka att Sverige tillträtt en FN-konvention angå¬
ende avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Denna innefattar en folkrättlig för¬
pliktelse att kriminalisera bl.a. rasistiska organisationer och deras propaganda (Art. 4), så
långt som detta är möjligt med beaktande av bl.a. yttrandefriheten. Frågan om svensk rätts
förenlighet med konventionen har behandlats i SOU 1989:14, prop. 1989/90:86 och SOU
1991:75 och besvarats jakande.
167Prop. 1970:87 s. 130, Axbergers. 216.
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som inte kan anses som skrifter.168 Högsta domstolen har i NJA 1996
s. 577 funnit att bestämmelsen är tillämplig också på symboler med mer
eller mindre direkt anknytning till rasdiskriminerande rörelser. Domsto¬
lens ställningstagande är enligt min mening i princip riktigt. Det är
väsentligt att olika symbolers makt att förmedla budskap uppmärksam¬
mas. A andra sidan medför högsta domstolens ställningstagande att nya

svårigheter uppstår vid gränsdragningen mellan skyddade och kriminali¬
serade yttranden. Man har hamnat i det dilemma som amerikansk rätt
befann sig i för trettio år sedan.166 Där gällde frågan om vilka symboler
och vilka symboliska handlingar som kunde anses skyddade av yttrande¬
friheten. Här gäller det i stället vilka symboler som skall kunna straffas
såsom otillåtna yttranden.

HD säger att om bärande av emblem eller viss klädsel otvetydigt ger
en koppling till en viss åsiktsriktning är det befogat att se detta som ett
meddelande. Domstolens majoritet fann bärandet av symbolerna vara ett
uttryck för missaktning för andra folkgrupper än de nordiska och fällde
till ansvar. Den skiljaktige, JustR:et Gregow, var här av annan mening.
Vad denne tycks trycka på är att de symboler som åtalet gällde ej tillräck¬
ligt tydligt uttryckte den missaktning som kriminaliserats. En oro för
svårigheter i rättstillämpningen att tillämpa bestämmelsen på ett likartat
sätt kan skönjas i dissidentens resonemang. Det som skiljer majoriteten
från Gregow är vad som skall anses utgöra en otvetydig koppling till en
rasistisk åsiktsriktning. Enligt min mening kan Gregow sägas ha upp¬
märksammat gränsdragningsproblematiken och sökt hitta en lösning på
denna, något som återstår för majoriteten att göra i framtida fall. Detta är
säkert inte omöjligt, kanske kan t.o.m. de amerikanska erfarenheterna
vara till någon nytta.

När det gäller det andra ledet skall hot eller missaktning uttryckas
genom meddelandet. Här anses att hot är mer omfattande än vad som
innefattas av brottsbalkens regler för olaga hot (4:5) och olaga tvång
(4:4). En mer vardagsspråklig förståelse av dessa termer tycks gälla.170
Det rekvisit som föranlett debatt i detta led är "missaktning". Redan
under det förslag som förelåg i 1970-talets början kritiserades detta av

lagrådet såsom varande alltför vagt.171 I det lagstiftningsärende som 1982
utmynnade i vissa ändringar föreslogs att "missaktning" skulle bytas ut
mot "förakt".172 Förslaget förkastades dock i utskottsbehandlingen och

lh8Prop. 1970:87 s. 73, Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 263.
169 Se avsnitt 4.2, särskilt 4.2.2.
170 Beckman/Holmberg/Löfmarck/StrahlAVennberg s. 259.
171

Prop. 1970:87 s. 126 f.
l72Prop. 1981/82:58 s. 16.
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"missaktning" behölls.173 Betydelsen av detta rekvisit är utomordentligt
omfattande, för straffbarhet skall räcka med att ett uttalande är nedsät¬
tande för en folkgrupps anseende. Även förlöjliganden av viss ras eller
folkgrupp faller under bestämmelsen.174 Det har samtidigt framhållits att
yttranden som inte överskrider gränsen för saklig kritik inte omfattas av
straffansvar.173 För mötesfrihetens del kan denna vidsträckta utformning
komma att innebära att fdmer, teatrar eller föreställningar med skämt
eller dylikt av etnisk karaktär bör falla inom det straffbara området. 1 vart
fall tycks detta impliceras av att förlöjligande undantagslöst bör anses
falla in under att uttrycka missaktning. Jareborg menar dock att oförarg¬
liga framställningar av anekdottyp inte är brottsliga.176 Möjligen är det av
vikt i det sammanhanget att uppsåt att "missakta" vanligen saknas i dessa
fall. Det är inte okänt att man i underhållningssyfte överdriver särdrag
angående en viss grupp.

För det tredje skall det hot eller den missaktning som uttrycks vara

hänförlig till en folkgrupp, annan grupp av personer eller till ras, etnisk
tillhörighet, trosbekännelse eller dylikt. Här gäller att inte bara omnäm¬
nande av viss specificerad grupp är brottslig, utan även allmänna omdö¬
men om t.ex. invandrare.177 Det är vidare tillräckligt att framhäva den
egna gruppen såsom överlägsen för att anses missakta andra grupper.178
Ett prisande av den "ariska rasen" implicerar således ett missaktande av
andra folkgrupper.

När det gäller frågan om hur denna bestämmelse skall betraktas i för¬
hållande till RF kan en utgångspunkt vara Jareborgs uttalande om att
bestämmelsen inte skall tolkas bokstavligt utan i ljuset av RF:s opinions¬
friheter.179 Detta torde innebära att försiktighet måste fordras i tillämp¬
ningen av bestämmelsen. Till denna del kan sägas att tolkningen av
bestämmelsen inte medför problem om man går försiktigt fram. Ett annat
problem, som ännu ej fått sin lösning, är hur det vaga uttrycket "missakt-

''JuU 1981/82:41 s. 6 f. Axberger s. 211 f. framhåller att utskottets avvisande är besyn¬
nerligt, då det inte tycks uppmärksamma att ändringsförslaget motiverades av att bringa
lagtexten i linje med en restriktiv praxis.
l74Prop. 1970:87 s. 72 f., Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 259
175 Prop. 1970:87 s. 73 och 130, Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 260
176 Jareborg, Brotten 111 s. 134.
177

Prop. 1981/82:58 s. 12 f., Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 262. Detta
var före en lagändring 1982 ett problem, eftersom bl.a. JK funnit att bestämmelsen inte
skyddade mot nedsättande omdömen mot utlänningar eller invandrare i allmänhet, se SOU
1981:38 s. 43 ff. För att komma till rätta med detta infördes "annan sådan grupp av perso¬
ner" som skyddsobjekt, med särskild inriktning på att skydda detta mer obestämda kollek¬
tiv, prop. 1981/82:58 s. 23 f., s. 45.
178 Beckman/Holmberg/Löfmarck/Strahl/Wennberg s. 261 f., Jareborg s. 134.
179 Jareborgs. 134.
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ning" som beskrivning av det straffbara beteendet skall uppfattas. Här
kommer legalitetssynpunkter i förgrunden. Bestämmelsen kan uppfattas
som bristande från förutsebarhetssynpunkt. Uttryckets vaghet kan med¬
föra risk för mycket skiftande bedömningar av vad som är straffbart bete¬
ende. Ovan har hävdats att kravet på lagform i RF 2:12 bör tolkas som ett
krav på viss bestämdhet i de rättighetsbegränsade normerna.180 Krav på
att precisera lagtexten eller införa andra garantier för att lagen inte till-
lämpas i andra sammanhang än där det verkligen är befogat avvisades
vid regeringsbehandlingen av Yttrandefrihetsutredningens förslag.181
Där framhölls att praxis var sparsam och inte gav anledning att tro att
saklig kritik eller annat hotades av bestämmelsens utformning. Denna
synpunkt är visserligen fullt giltig, liksom att man med ovan anbefallda
försiktighet kan undvika en del av de praktiska problem en vagt hållen
straffbestämmelse medför. Axberger anför i ett annat sammanhang att det
inte är någon nackdel om straffansvaret synes vara mer vidsträckt än det i
tillämpningen faktiskt är.182 Främsta skälet till detta är att straffrättens
avskräckningseffekt då är som störst och ger en allmänpreventiv verkan.

Jag menar att det på yttrandefrihetens område finns skäl att vara extra
försiktig med att hindra eller avskräcka från yttranden som inte i prak¬
tiken bedöms som straffvärda. Redan allmänna rättsäkerhetsskäl såsom
intresset av förutsebarhet talar enligt min mening emot en sådan stånd¬
punkt generellt. Att vaga termer och preciseringar genom praxis kan vara

nödvändiga är inte något argument däremot utan endast en iakttagelse att
undantag kan vara befogade. Yttrandefriheten är av stor vikt för såväl
samhället i stort som för den enskilde. Att yttranden inte kommer fram
p.g.a. obefogad rädsla för straffansvar är enligt min mening inte väl för¬
enligt med demokratins grundtankar. De med åsikter som anses olämp¬
liga eller annars inte särskilt önskvärda kan visserligen skrämmas till
tystnad med ett sådant betraktelsesätt, men jag är tveksam till om en
sådan ordning är godtagbar från yttrandefrihetssynpunkt. I amerikansk
rätt talar man om att straffstadganden som genom sin ordalydelse träffar
yttranden utanför sitt faktiska tillämpningsområde har en chilling effect,
de fryser i och för sig tillåtna yttranden som annars hade kommit till
uttryck.183 För den som är skeptisk till domstolars förmåga att avgöra vad
som är värdefulla åsikter och vad som är god smak är denna utformning
möjlig att i frågasätta. Problemet skall kanske inte överdrivas, men det
finns där och inger vissa betänkligheter. En precisering av vad som avses

180Se avsnitt 8.2.2.
181

Prop. 1987/88:151 s. 107 f.
182 Axberger s. 91 f.
183 Se avsnitt 2.3.6.
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med "missaktning" torde vara svår att göra abstrakt, därtill krävs mer
praxis. Det ligger således delvis i domstolarnas hand att utveckla rekvisi-
tet på ett godtagbart sätt. I avvaktan på en sådan utveckling fortsätter
ovisshet att råda.

11.5 Sammanfattning och slutord
Kapitlet har behandlat olika brott som aktualiseras i samband med sam¬
mankomster och demonstrationer. För det första har det straffrättsliga
skyddet för sammankomster uppmärksammats. Bestämmelsen om stör¬
ande av sammankomst i BrB 16:4 har konstaterats vara tillämplig på alla
av RF skyddade sammankomster utom de konstnärliga. Detta förhål¬
lande har framhållits som inkonsekvent och i dålig överensstämmelse
med grundlagens skyddsområde. RF:s skydd omfattar nämligen såväl
politiska som konstnärliga sammankomster och även andra typer av sam¬
mankomster. För att straffansvar skall aktualiseras i fall med intresse¬
kollision med yttrandefriheten har hävdats att störandet måste ha viss
varaktighet.

Därefter har brott med anknytning till sammankomstens beteende
behandlats. Brotten omfattar ohörsamhet mot ordningsmakten och upp¬
loppsbrotten i BrB 16:1-3, egenmäktigt förfarande i BrB 8:8 och för¬
argelseväckande beteende i BrB 16:16. Vad gäller ohörsamhetsbrottet
har särskilt uppmärksammats att detta förutsätter ett störande av "allmän
ordning" och att skingringsbefallning eller liknande ej åtlyds. Sedda i
samband med grundlagsskyddet för mötes- och demonstrationsfriheten
har en restriktiv tolkning förordats när dessa bestämmelser tillämpas i
samband med sammankomster. Störandet i fråga måste vara påtagligt
och ha pågått viss tid. Skingringsbefallningen måste vara tydlig och bör
komma från polisbefäl och inte underordnad polisman.

Upploppsbrotten har kritiserats för att de medger straffansvar fastän
ingen aktiv handling eller straffvärd underlåtenhet begåtts. Modern teknik
borde enligt min mening kunna motivera en förändring av dessa regler,
som mest tillkommit p.g.a. av de bevissvårigheter som förelåg för femtio
år sedan. När det gäller det flytande tillstånd som kan råda mellan en
sammankomst och ett upplopp har hävdats att det i tveksamma fall skall
anses föreligga en grundlagsskyddad sammankomst.

Demonstrationer som blockerar vägar m.m. kan bedömas innefatta ett
egenmäktigt förfarande. Straffbestämmelsen har konstaterats vara fören¬
ligt med mötes- och demonstrationsfriheten om den tillämpas genom en
intresseavvägning i konkreta fall. Detta betyder att deltagare i samman¬
komster som blockerar eller hindrar kan bestraffas, men att detta straff-
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ansvar normalt inte inträder automatiskt, utan först efter att viss tid för¬
flutit. Under denna tid ges opinionsbildningen chansen att komma till en
större allmänhets kännedom.

Personer i sammankomster eller demonstrationer som innefattar inslag
som upprör omgivningen kan straffas enligt bestämmelsen om förargelse¬
väckande beteende i BrB 16:16. Denna bestämmelse har befunnits vara

mycket problematisk ur yttrandefrihetssynpunkt. Det är enligt min
mening tveksamt om en tillämpning av bestämmelsen på yttranden eller
symboliska handlingar är konstitutionellt godtagbar. Bestämmelsen tillåter
nämligen bestraffning av den som förargar sin omgivning genom att ge
uttryck för sina åsikter, ett förhållande som inte är tillfredsställande ur

yttrandefrihetssynvinkel.
Till sist har straffbestämmelser med explicit anknytning till innehållet

i det som framförs vid sammankomster behandlats. Det rör sig om upp¬
vigling i BrB 16:5 och hets mot folkgrupp i BrB 16:8. Konstruktionen av
uppviglingsbrottet har konstaterats medföra svåra gränsdragningsproblem
då det direkt träffar agitation med politiska eller ideologiska motiv. Här
har framförallt kritiserats det förhållandet att uppmaningar till annars
straffria handlingar (eller underlåtenheter) kriminaliserats. I förhållande
till yttrandefriheten framstår detta som en begränsning med klent stöd i
grundlag. När det gäller brottet hets mot folkgrupp har framhållits att
detta innefattar en vaghet i rekvisiten som är olycklig ur förutsebarhets-
aspekt. Tillåtna yttranden kan komma att tystas av osäkerhet om vad som
gäller. En sådan vaghet är därför oförenlig med upprätthållandet av en
princip om yttrandefrihet som fundamental del av samhällsskicket och
bör åtgärdas så snart som möjligt.

Slutligen kan påpekas att de bestämmelser som behandlats gett upphov
till vissa konstitutionella frågetecken. Huruvida dessa brister har praktisk
betydelse är svårt att uttala sig om. Praxis är knapphändig vad gäller
sambandet mellan dessa bestämmelser och mötes- och demonstrations¬
friheten. Detta kan å ena sidan tyda på att åtal sällan kommer tillstånd
och att domstolarna visar försiktighet när det gäller att fälla till ansvar i
dessa situationer. A andra sidan kan förhållandet helt enkelt vara det att

fallen i praktiken upplevs som okomplicerade och att någon bedömning
av, eller hänsynstagande till, grundlagsskyddade intressen sällan aktualise¬
ras. Anledning till prövning i högsta instans saknas i så fall.

Hur det än förhåller sig med den saken kan konstateras att här behand¬
lade straffbestämmelser fått sin huvudsakliga utformning före RF:s ikraft¬
trädande. De invändningar som framförts kan i det sammanhanget ses
som ett försök att gestalta vad en självständig konstitutionell rätt har för
inverkan på straffbestämmelser som direkt eller indirekt träffar det kon¬
stitutionella rättighetsskyddet.
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12 Avslutande diskussion

"For a scientist, this is a good way to
live and die, maybe the ideal way for
any of us - excitedly finding we were
wrong and excitedly waiting for tomor-
row to come so that we can start over

again, get our new dope together, and
find a Hypothesis Number One all over
again. And being basically on the right
track when we were wrong."1

12.1 Inledning
1 detta avslutande kapitel skall jag göra två saker. För det första vill jag
återknyta till de inledande kapitlen om utländsk rätt och söka sätta rätts¬
läget i Sverige i relation till det i Tyskland och USA. Jag vill diskutera
vissa centrala punkter i skyddet av mötes- och demonstrationsfriheten
och jämföra de olika länderna på dessa punkter. Vidare vill jag som
avslutning sammanfatta de slutsatser som dragits i de tidigare kapitlen
angående mötes- och demonstrationsfrihetens ställning i svensk rätt.
Några reflektioner om möjligheterna till konstitutionell förändring i
dagens Sverige får avrunda arbetet.

12.2 Komparativa slutsatser

12.2.1 Inledning
Jämförelsen mellan Sverige, Tyskland och USA är inte så bred och ambi¬
tiös att man kan tala om en egentlig komparation. Syftet är därför inte att

' Maclean, Young Men and Fire s. 139.
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söka förklara skillnader och likheter.2 Snarare är det fråga om att visa
vilka dessa likheter och skillnader är.3 Vid rättsjämförande studier kan
idealtyper användas för att åskådliggöra resultaten. 1 detta avsnitt är det
min avsikt att medelst en sådan idealtypsmodell söka tydliggöra hur det
amerikanska, tyska och svenska skyddet för mötes- och demonstrations¬
friheten förhåller sig till varandra.

Den idealtypsmodell som jag tänkt använda ställer upp fyra faktorer
som betydelsefulla vid jämförelsen av de tre regelsystemen. De är följ¬
ande:

• Frihet från tillståndskrav
• Frihet att välja tid och plats
• Frihet att välja tema
• Frihet att välja form

Dessa fyra faktorer kan ordnas i en skala där ena änden innebär att fak¬
torn uppfylls maximalt och den andra det motsatta. Frihet att välja tid
och plats kan alltså vara maximerad till total frihet eller minimerad till
ingen frihet att välja själv. Man kan tänka sig otaliga kombinationer, t.ex.
att man har stor frihet att välja tid, plats och tema men att ordningsmak¬
ten samtidigt lätt kan ingripa mot visst beteende och mot vissa teman.
Maximal frihet uppnås om man kan välja själv samtidigt som ordnings¬
makten sällan (eller aldrig) kan ingripa. Motsatsen är när mötesdeltagare
endast har lite inflytande över var och när de kan mötas, när vissa teman
inte är tillåtna och när ordningsmakten ofta kan ingripa p.g.a. deltagarnas
beteende. Det intressanta i detta sammanhang är att se hur dessa faktorer
kombineras i de studerade rättsordningarna.

12.2.2 Frihet från tillståndskrav

Den första frågan är om det krävs någon form av tillstånd för att få hålla
ett möte eller en demonstration och vad ett sådant krav i så fall innefattar.
1 RF framgår inte annat än att mötes- och demonstrationsfriheten kan
begränsas av hänsyn till ordning, säkerhet och trafik. Med stöd härav

2 Därvidlag kan också utelämnas en genomgång av alla de faktorer som kan påverka eller
förklara hur skillnader uppkommer, t.ex. ekonomiskt system, politiskt system, religion,
historia, demografi, m.m.
3 Jämförelsen uppfyller dock en del grundläggande krav vid komparativrättslig forskning,
t.ex. att de regler som jämförs skall behandla samma situationer (yttranden, möten och
demonstrationer) samt att de skall ha samma funktion, dvs. att de söker lösa samma pro¬
blem (omfattningen av yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet), se Bogdan, Compara-
tive Law s. 58 ff., Zweigert/Kötz, An introduction to Comparative law, s. 31 f.
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föreskriver ordningslagen (OL) ett tillståndssystem för allmänna sam¬
mankomster och offentliga tillställningar som sker på s.k. offentliga plat¬
ser och ett anmälningssystem för sammankomster och tillställningar som
sker på vissa andra platser. Små sammankomster för framförande av
konstnärliga verk undantas från dessa krav. Tillståndsprövningen kan
leda till att tillstånd nekas eller att sammankomsten förbjuds och till¬
ståndsbeslutet kan förenas med olika villkor.

I Tyskland ger Grundgesetz (GG) Art. 8 första stycket alla tyskar en
rätt att utan anmälan eller tillstånd hålla sammankomster.4 För möten

under bar himmel, dvs. i det offentliga, kan inskränkningar ske genom
lag enligt Art. 8 andra stycket.5 Genom en särskild lag om sammankoms¬
ter, Versammlungsgesetz, har ett anmälningskrav införts för sådana sam¬
mankomster.6 Ett tillståndskrav har befunnits omöjligt att införa med
hänsyn till proportionalitetsprincipen. Undantag från anmälningskravet
gäller för religiösa sammankomster och för folkfester och liknande. Det
tyska anmälningssystemet innehåller mekanismer som gör det möjigt att
förbjuda sammankomster och att ställa villkor, vilket gör att det inte skil¬
jer sig nämnvärt från det svenska systemet i sak.7 Konstateras kan dock
att man uppnått detta utan att ha något krav på tillstånd.

I USA finns inga konstitutionella regler om tillstånd etc. Någon natio¬
nell reglering finns inte heller. Supreme Court har godtagit tillståndssys¬
tem så länge de varit utformade på ett sådant sätt att risken för godtycke
eller ovidkommande hänsyn minimerats.8 Tillståndsregler som beaktar
ordning, säkerhet och trafik har i allmänhet accepterats, om inte tillämp¬
ningen av dessa regler visat sig vara godtycklig. Domstolen har dock inte
accepterat hänsyn till andras reaktioner som ett godtagbart skäl att inte ge
tillstånd till ett möte eller en demonstration.4 När det gäller olika typer av
villkor för att få hålla sammankomster har Supreme Court godtagit vill¬
kor som varit snävt utformade, haft ett godtagbart ändamål och stått i
proportion till detta ändamål.10

Sammantaget kan sägas att de tre undersökta länderna sakligt sett intar
en liknande hållning i frågan om tillstånd. I tysk rätt accepteras visser¬
ligen inte ett tillståndssystem, eftersom det anses strida mot kravet på
proportionalitet, men den tyska regleringen uppvisar ändå snarlika drag

4 Se avsnitt 3.4.1.
? Se avsnitt 3.6.
6 Se avsnitt 3.7.4.
7 Se avsnitt 3.7.
8 Se avsnitt 4.6.2 och 4.6.3.
9 Se avsnitt 4.5 och 4.6.3.
1(1 Se avsnitt 4.6.5-7.

635



med vad som godtas i Sverige och USA vad gäller förbud och villkor. I
amerikansk rätt fästs dessutom avgörande vikt vid preciseringen av till¬
ståndsbestämmelser och villkor. I alla tre systemen finns således sätt att
kontrollera hur mötes- och demonstrationsfriheten utövas och under
vilka förutsättningar som den kan inskränkas. Kriterierna för denna
bedömning är liknande och synes fylla samma behov. Man kan notera att
man i Tyskland valt att uppnå dessa mål genom ett anmälningskrav,
något som i jämförelse med Sverige och USA synes vara ett mindre
ingrepp än ett tillståndskrav. Den tyska GG måste därför sägas medge
störst frihet från tillstånd. Sverige och USA kan därefter jämställas.

12.2.3 Frihet att välja tid och plats
Nära sammanhängande med frågan om frihet från tillstånd är den om vil¬
ken frihet presumtiva mötesdeltagare har att själva välja tid och plats för
sin sammankomst. Vid ett tillståndsförfarande tas normalt hänsyn till just
dessa faktorer och vilken effekt som sammankomsten kan tänkas ha på
omgivningen.

1 Sverige finns inga direkta begränsningar i möjligheterna att välja tid
och plats annat än vad som följer av tillståndsregleringen. Några konstitu¬
tionella begränsningar utöver vad som framgår av RF:s begränsnings¬
regler finns inte. Den speciallagstiftning som gäller sammankomster på
offentlig plats är inte tillämplig på sammankomster på andra platser, var¬
för grundlagsskyddet och allmänna politirättsliga regler anses gälla för
ingrepp mot sådana sammankomster. Skyddets styrka blir då beroende av
hur man tolkar RF 2:14. Tolkas denna bestämmelse som här föreslagits,
nämligen att hänvisningen till "ordning och säkerhet" avser "svårare
oordning", föreligger ingen egentlig skillnad mellan skyddet på olika
platser. Tolkas grundlagsskyddet däremot snävare är de allmänna politi¬
rättsliga regler som möjliggör ingrepp redan vid störningar av allmän
ordning styrande för sammankomsters skydd på andra platser än de
offentliga. Ett sådant synsätt leder till att sammankomster som faller
utanför OL har ett sämre skydd än sammankomster som faller under
lagen." Med den tolkning som här förespråkats uppstår inte någon sådan
skillnad. Svensk rätt kan då sägas ge en omfattande frihet att välja plats
för opinionsbildande verksamhet.

OL ger vidare ordningsmakten ganska långtgående befogenheter att
ändra i mötesanordnares val av tid och plats genom diverse villkor m.m.
En ansökan om tillstånd att hålla demonstrationståg på Sveavägen i

" Se avsnitt 10.2.3.
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Stockholm klockan 18 kan leda till ett beslut av polismyndigheten att till¬
stånd ges att hålla en stillastående manifestation på Norra Bantorget
klockan 12. Friheten att välja tid och plats för sammankomster kan få
vika för andra hänsyn. Proportionalitetsprincipen sätter dock en gräns för
när dessa motstående intressen kan få väga över. Vidare kan konstateras
att möjligheterna att hålla sammankomst på olika platser är mycket stor,
eftersom OL:s definition av offentlig plats är generös. När det gäller
mötesfrihetens förhållande till privaträtten så kan konstateras att fastig¬
hetsägare som inte önskar sammankomster på sin egendom har en svag
ställning i svensk rätt, eftersom så många platser är offentliga och därför
öppna för opinionsbildande verksamhet. De är i praktiken hänvisade till
möjligheterna att få skadestånd för de förluster som sammankomsten kan
ha medfört.12

I Tyskland talar man om en rätt till självbestämmande och om vikten
av att anordnare av sammankomster kan välja fritt var och när de vill
framföra sina budskap.12 Detta innebär i praktiken att t.ex. demonstratio¬
ner som blockerar vägar accepteras om de antingen sker under en kort tid
eller om de är begränsade till endast en körbana. Vidare medför detta
synsätt att det inte är tillåtet för polisen att ställa sådana villkor att syftet
med en sammankomst helt förfelas, t.ex. genom att förlägga samman¬
komsten där ingen ser den eller till en tidpunkt då ingen kan förväntas
närvara.14 I dessa avseenden tycks det tyska systemet innehålla en större
frihet att välja tid och plats. A andra sidan har man bl.a. fredade zoner
kring vissa offentliga byggnader såsom parlament och domstolar.15
Möten och demonstrationer får inte ske där utan särskild dispens. I praxis
synes dispens vanligen medges, men regleringen som sådan framstår
onekligen som mer restriktiv än den svenska. I tysk rätt synes möjlig¬
heterna för ägare att påverka utnyttjandet av mötes- och demonstrations¬
friheten också vara större än i Sverige.16 Fastighetsägarens intresse är
något som kan beaktas och som kan medföra villkor eller andra begräns¬
ningar i utövandet av mötes- och demonstrationsfriheten.

I USA är typen av plats det avgörande för vilka villkor etc. som kan
ställas på sammankomsten. Supreme Court har delat in de offentligt ägda
platserna i tre kategorier. I den första kategorin ingår framför allt gator
och torg. Inom denna kategori är myndigheterna i stort sett förhindrade
att ändra på någons val av plats för ett möte eller en demonstration. Inte

12 Se avsnitt 10.3.
13 Se avsnitt 3.5.7.
14 Se avsnitt 3.7.5.
15 Se avsnitt 3.7.7.
16 Se avsnitt 3.5.7 och 3.7.5.
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ens nynazister kan hindras från att demonstrera, så länge de använder
gator och torg.17 På platser som öppnats för allmänheten, t.ex. parker,
idrottsanläggningar m.m., kan tillstånd vägras om staten kan ange ett
godtagbart skäl som inte har med den åsikt eller det tema som samman¬
komsten förknippas med. Att skydda en park från förstörelse kan därför
vara ett godtagbart skäl att vägra någon att hålla ett massmöte där.
Begränsningar i användningen av dessa halv-offentliga platser och under
vilka tider de kan nyttjas måste vara neutrala i förhållande till samman¬
komstens tema och måste befordra ett väsentligt allmänt intresse. Det
måste också finnas gott om alternativa platser eller tider att framföra
budskapen på. Den tredje kategorin omfattar platser som aldrig öppnats
för allmänheten och där ingen frihet att företa opinionsbildande verk¬
samhet föreligger, t.ex. militära baser.18 Vad gäller privatägda platser är
Supreme Courts hållning att First Amendment inte gäller där.19 Ägarens
intresse av att utöva kontroll över sin egendom väger vanligtvis över.

Det är en splittrad bild som framträder med avseende på friheten att
välja tid och plats i de tre undersökta länderna. Den amerikanska regle¬
ringen är den mest långtgående vad gäller frihet att välja tid och plats, så
länge som platsen i fråga faller inom kategorin för offentliga platser, dvs.
främst gator och torg. När det gäller andra typer av platser är dock bilden
en annan. I tysk rätt synes man vara tämligen generös, man medger t.ex.
att vägar m.m. blockeras av demonstrationer. Men det finns också skyd¬
dade zoner runt vissa byggnader och man tar tämligen stor hänsyn till
ägarintressen. Amerikansk rätt framstår egentligen som den mest restrik¬
tiva vad gäller möjligheterna att hålla sammankomster om man beaktar
hur andra platser än gator och torg behandlas. Särskilt gäller detta mot
bakgrund av den starka ställning privata ägare har. I svensk rätt beaktas
endast offentligrättsliga intressen vid tillståndsprövningen. Möjligheterna
att genomdriva privaträttsligt grundade anspråk får skötas inom ramen för
civilprocessen, dvs. främst genom skadeståndsanspråk. Störst frihet att
välja tid och plats tycks råda i det svenska systemet.

12.2.4 Frihet att välja tema
Friheten att välja tema för sammankomster är intimt sammankopplad
med vilka typer av budskap som anses konstitutionellt skyddsvärda och
med skälen för att överhuvudtaget skydda yttrande-, mötes- och demon¬
strationsfrihet. RF:s skydd för mötes- och demonstrationsfriheten avser

17 Se avsnitt 4.7.2 och 4.6.4.
18 Se avsnitt 4.7.2.
19 Se avsnitt 4.7.4.
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främst budskap som har med bildandet av politisk opinion att göra. Till
detta kommer att framförandet av konstnärliga verk skyddas. När det
däremot gäller sammankomster eller framföranden som har karaktär av
ren underhållning anses RF, i princip, inte ge något skydd. Vissa teman
anses alltså inte ha med mötes- och demonstrationsfriheten att göra. Skälet
är att yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet främst ses som medel
att uppnå en fungerande demokrati och ett öppet samhälle. Budskap som
inte har med dessa mål att göra faller utanför själva syftet med rättighets¬
regleringen.20

1 tysk rätt är läget likartat. Även där görs en åtskillnad mellan sam¬
mankomster med teman som anknyter till det demokratiska systemet,
som innebär en interaktion mellan deltagarna, och underhållande sam¬
mankomster, som snarare framstår som konsumtion.21 Någon strikt skill¬
nad mellan andra teman upprätthålls dock inte och svårigheterna med att
upprätthålla en skarp gräns mellan underhållning och opinionsbildning
har också uppmärksammats.22 Vidare har man en bredare syn än i
Sverige på opinionsfriheternas funktioner. Åsikts- och mötesfriheten är
inte bara till för att garantera ett väl fungerande politiskt system, utan
syftar även till att skydda den enskildes behov att komma till tals och att
ingå i ett socialt sammanhang.22 Mot denna bakgrund hävdar företrädare
för tysk doktrin att inte enbart samhällsnyttiga teman är skyddsvärda.
Eftersom den tyska grundlagen till stor del bygger på idén om avväg¬
ningar mellan olika författningsrättsligt skyddade intressen, innebär detta
dock endast att det krävs starka intressen för att få begränsa framförandet
av vissa teman, inte att det är omöjligt att göra det.24 Det har tydliggjorts
genom kriminalisering av lögner om Förintelsen (s.k. Auschwitzluge).

I USA omfattas nära nog varje tema av det konstitutionella skyddet.
Det finns teman som är mindre väl skyddade, t.ex. pornografi och
reklam, men detta innebär bara att mindre tungt vägande skäl är godtag¬
bara för att få begränsa sådana yttranden än vad som annars vore fallet.22
När det gäller teman med politisk koppling gäller strängast möjliga krav
för att få genomföra begränsningar. Det krävs i praktiken en klar och
påtaglig fara för att det amerikanska samhället skall omstörtas med
våld.26 Friheten att välja teman i samband med mötes- och demonstra-

20 Se avsnitt 7.3.2.
21 Se avsnitt 3.5.4.
22 Se avsnitt 3.2.2 och 3.5.4.
23 Se avsnitt 3.4.3 och 3.4.5, se även 2.2.3.
24 Se avsnitt 3.3.2.
25 Se avsnitt 4.3.
26 Se avsnitt 4.4.4.
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tionsfriheten får därför anses vara mycket vidsträckt i USA. Man kan
uppmana till våldsamheter, framföra rasistiska åsikter eller ge uttryck för
religiös intolerans, utan att hamna utanför det konstitutionella skyddet.
Även ren underhållning omfattas av skyddet i den mån man överhuvud¬
taget kan tala om att ett yttrande framförs. T.o.m. nakendans har ansetts
falla inom ramen för yttrandefrihetens skydd! Skälet till Supreme Courts
generösa hållning visavi vad som är ett konstitutionellt skyddat yttrande
beror delvis på att domstolen inte bara fäster vikt vid opinionsfriheternas
samhällsnytta. Till lika stor del ser domstolen yttrandefrihet och mötes¬
frihet som skyddsvärda former av en fundamental individuell autonomi.
Följden av ett sådant synsätt är att många olika uttrycksformer måste
accepteras som uttryck för denna autonomi.

Sammantaget kan sägas att det inom ramen för mötes- och demonstra¬
tionsfriheten råder störst frihet att välja tema för sammankomster och
fortfarande falla in under det konstitutionella regelverket i USA. I både
Sverige och Tyskland härskar en snävare syn på vad som utgör skydds¬
värda teman för yttranden och sammankomster. Tysk rätt har dock nyan¬
ser som saknas i svensk rätt, man poängterar t.ex. starkare opinionsfri¬
heternas funktion som uttryck för enskildas individualitet. Svensk rätt
måste nog därför anses som mest begränsad när det gäller friheten att
välja tema för möten och andra sammankomster.

12.2.5 Frihet att välja form
Friheten att välja form för ett möte eller en demonstration hänger nära
samman med den föregående. Om något inte anses vara ett yttrande eller
inte anses falla in under yttrande- mötes- eller demonstrationsfriheten
kan man säga att det är ett beteende och därför inte skyddat av grund¬
lagen. Det gäller således var gränserna går för det skyddade området.
Svensk statsrätt har en snäv syn på vad som utgör yttranden i RF:s
mening och definierar "yttrande" så att en mängd beteenden faller utan¬
för grundlagens tillämpningsområde. På senare tid har dock domstolarna
intagit en generösare hållning och bl.a. funnit uniformer och märken
utgöra yttranden.27 Deltagare i sammankomster som urartat till upplopp
är inte skyddade av mötes- och demonstrationsfriheten och kan straffas.
Om deltagare i sammankomster stör den allmänna ordningen kan de
omhändertas eller beordras iväg. Detta ses inte som ett ingrepp mot sam¬
mankomsten som sådan och hindras därför inte av mötes- och demon¬
strationsfriheten. Om någon deltagare begår ett brott, kan man alltid

27 Se 7.3.2 och 5.6.6.
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ingripa mot denne, i vart fall om inte ingreppet innebär att sammankoms¬
ten upplöses.2* Kriminaliseringen av förargelseväckande beteende inne¬
bär att handlingar som kan förväntas förarga en större allmänhet kan
straffas och den svenske lagstiftaren och de svenska domstolarna har inte
gjort det riktigt klart om bestämmelsen kan tillämpas på symboliska
handlingar som förargar.29

Sammankomster kan vidare upplösas om det uppstår svårare oordning
vid sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess närhet. Med
svårare oordning avses då kraftiga störningar av allmän ordning, men det
krävs i och för sig inte att brott begåtts. Upplösning får endast vidtagas
om andra åtgärder visat sig vara utan effekt. Det finns som synes en stor
mängd skäl att ingripa mot en sammankomst eller mot en deltagare i en
sammankomst p.g.a. beteendet.30 Friheten att välja form är stor så länge
man inte begår brottsliga handlingar, men det råder fortfarande viss
oklarhet om, och i så fall hur, man skiljer mellan yttrandens form och
innehåll.

I tysk rätt är möjligheterna att ingripa mot enskilda deltagare i sam¬
mankomster p.g.a. deras beteende omdiskuterat. Vissa anser att endast
straffprocessuella ingrepp är tillåtna. Det skulle därför inte vara tillåtet
att falla tillbaka på allmänna politirättsliga regler om omhändertaganden
m.m. Andra menar att allmänna politirättsliga regler tar över när special¬
regleringen av sammankomster inte täcker alla situationer då det kan
finnas behov av ingrepp. Ett sådant synsätt tycks dock strida mot idén
om Versammlungsgesetz exklusivitet, dvs. dess ställning som ensamt
reglerande samtliga frågor kring sammankomster.31 Ingrepp mot sam¬
mankomster som sådana kan ske om sammankomsterna utgör omedelbar
fara för säkerhet och ordning eller om deltagarnas beteende i sig konsti¬
tuerar brott. I det förra fallet medför det upplösning av sammankomsten,
något som dock endast får vidtagas som en sista åtgärd efter det att andra
visat sig fruktlösa.32 I tysk rätt kan inte vägblockader straffas, eftersom
BVerfG funnit att straffbestämmelsen inte lever upp till kravet på
bestämdhet om den tillämpas på i övrigt passiva demonstranter.33

I amerikansk rätt görs ingen skarp distinktion mellan innehåll och
form.34 Ett ingrepp mot en sammankomst kan ske endast om innehåll

28 Se avsnitt 10.6.3.
29 Se avsnitt 11.3.
30 Se avsnitt 10.6.
31 Se avsnitt 3.7.2.
32 Se avsnitt 3.7.6 och 3.7.5.
33 Se avsnitt 3.8.
34 Se avsnitt 4.2.2.
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eller form överskrider vad som är godtagbart, något som vanligen måste
fastställas från fall till fall. Eftersom form och innehåll anses intimt för¬

knippade kan bestämmelser som kriminaliserar ett visst beteende ibland
inte tillämpas, eller måste tillämpas snävt, så att de inte i praktiken straff¬
belägger yttranden. Vidare gäller att sammankomster kan upplösas eller
förbjudas, men då måste det föreligga andra skäl än att sammankomsten
retat upp andra eller att sammankomstens tema medför fara för oordning
etc.35 Fredliga mötesdeltagare skyddas mot ingrepp oavsett om deras
beteende strider mot sociala konventioner eller deras budskap förargar.
Det typiska exemplet på detta är brännandet av en flagga eller en in¬
kallelseorder. I det förra fallet har Supreme Court ansett att det endast är
p.g.a. det budskap som brännandet innebär som personer straffas, alltså
inte själva beteendet. Domstolen har funnit att det inte finns något skäl
att straffa flaggbrännaren som inte samtidigt har med det budskap som
förmedlas att göra och har därför funnit att intresset av att bevara den
nationella symbolen måste vika för intresset av en fri opinion. I det andra
fallet har domstolen funnit andra skäl för att straffa beteendet, nämligen
för att underlätta administrationen av den allmänna värnplikten. Det av¬

görande i amerikansk rätt är således inte om ett beteende kan anses vara
ett yttrande i sig, utan snarare om det finns andra godtagbara skäl, som
inte har med yttrandets innehåll som sådant att göra, för att ingripa. Sak¬
nas sådana skäl skall beteendet skyddas av First Amendments uttrycks¬
frihet.36

När det gäller skyddet mot ingrepp p.g.a. beteende kan konstateras att
i svensk rätt görs en något oklar distinktion mellan vad som är yttranden
och vad som är brottsliga, eller andra, beteenden. Rättsläget tycks delvis
vara i omvandling. I tysk och amerikansk rätt betonar man starkare möj¬
ligheterna att se nästan varje handling som ett yttrande, eller i vart fall
det omöjliga i att praktiskt sett dra någon distinkt gräns däremellan. Följ¬
den av detta är att betydligt fler beteenden anses skyddas av de konstitu¬
tionella opinionsfriheterna i dessa länder än vad fallet är i Sverige. 1 USA
har man gått längst i denna upplösning av gränsen mellan form och inne¬
håll och fäster inte längre någon avgörande vikt vid denna distinktion.
Sammantaget får sägas att det framstår som om det är lättast att göra
ingrepp mot någon p.g.a. dennes beteende i samband med en samman¬
komst i det svenska systemet.

35 Se avsnitt 4.5.

"'Se avsnitt 4.2.2.
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12.2.6 Sammanfattande figur
Som sammanfattning kan följande figur ställas upp:

Frihet att välja tid/plats

T

S, U

S T U

Frihet att välja tema

Frihet från tillstånd

S T U
Frihet att välja form

Figuren skall läsas på följande sätt. Varje idealtyp har en utsträckning
från centrum, där minsta möjliga frihet eller skydd föreligger, ut mot
periferin, där maximal frihet eller största möjliga skydd förekommer.
Inget av länderna kan anses ha nått det maximala eller det minimala till¬
ståndet i någon kategori, utan de pendlar alla mellan olika grader av fri¬
het eller skydd. När det gäller den första idealtypen, frihet från tillstånds¬
krav, kan konstateras att de undersökta ländernas lösningar i sak ligger
mycket nära varandra, men att det i Tyskland inte är tillåtet med ett till¬
ståndssystem. I USA accepteras många olika typer av lösningar så länge
som de inte medger godtyckliga eller annars alltför subjektiva bedöm¬
ningar och i Sverige har vi ett tillståndskrav. Det finns därför skäl att,
m.h.t. att Tyskland kunnat uppnå samma effekter med ett mindre ingri¬
pande medel, placera landet före Sverige och USA. Dessa två bör dock
likställas. I alla tre systemen finns eller accepteras någon form av kon¬
troll av vilka möten som sker i det offentliga och denna kontroll är av lik¬
artat slag. Den innefattar möjligheten att ställa villkor, att ta hänsyn till
trafiken och till den allmänna ordningen och säkerheten.

När det sedan gäller friheten att välja tid och plats kan konstateras att
USA har den mest långtgående friheten i detta avseende när det gäller
vissa platser, främst gator och torg. I Sverige är friheten att välja tid eller
plats stor, om än inte obegränsad. Särskild vikt vill jag lägga vid att man
i Sverige inte begränsar utövandet av mötes- och demonstrationsfriheten
med hänsyn till privat ägande. Sverige kan därför anses medge störst fri¬
het i detta avseende. I Tyskland tar man däremot sådana hänsyn och det
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finns också områden som mera permanent fredas från opinionsbildande
verksamhet. Även om undantag medges från dessa områdesförbud så
menar jag att regleringen sammantaget ger uttryck för en mer restriktiv
syn på valfriheten än vad den svenska regleringen gör. Det förtjänar dock
att nämnas att man i flera hänseenden är mer generös än vad man är i
Sverige, särskilt när det gäller s.k. vägblockader. Det som placerar USA
sist i denna kategori är den kraftigt inskränkta friheten att välja andra plat¬
ser än gator och torg. Egendomsskyddet har i USA också fått väga tyngre
än intresset av att få en omfattande mötes- och demonstrationsfrihet.

Vad gäller friheten att välja tema för en sammankomst kan konstateras
att man i USA har mycket stor frihet i detta avseende. Nära nog inget
tema är i sig uteslutet från konstitutionellt skydd. Frågan om skydd före¬
ligger i det enskilda fallet besvaras i stället med hänsyn till yttrandets
innehåll, var det framfördes, inför vilken publik m.m. Teman som har lite
eller ingenting med det demokratiska samhällsskicket att göra anses
också falla under konstitutionens skydd, eftersom denna inte bara skyddar
statsskicket, utan också individernas autonomi. I tysk rätt har man ett lik¬
nande, men inte lika långtgående, synsätt. Vissa teman anses falla utanför
det konstitutionella skyddet, men det är mer fråga om bevisbörderegler
än om definitionsmässiga gränser. I Sverige står det dock klart att vissa
teman inte anses ha med yttrande- mötes- och demonstrationsfrihet att
göra. Det är teman som inte anses ha något samband med opinionsfri¬
heternas samhällsnyttiga funktioner. Här måste alltså konstateras att man
i USA har den största friheten att välja tema för möten och demonstratio¬
ner och att man i Sverige har den minsta.

Som avslutning kan kanske påminnas om att trots att upprättandet av
ett schema som det ovan är åskådliggörande och kan bidra till slutsatser
om de olika systemens sätt att värdera de undersökta friheterna, så sak¬
nas många pusselbitar för att fullständigt kunna säga något om i vilket
system som mötes- och demonstrationsfriheten kan utövas med störst fri¬
het. Man kan också reflektera över att största möjliga frihet kanske inte
alltid är det enda eftersträvansvärda, varför det faktum att ett system ger
större (rättslig) frihet än ett annat inte nödvändigtvis behöver betyda att
det förra är bättre som samhälle betraktat. Andra faktorer än rent juri¬
diska kan vara väl så avgörande för innevånarnas känsla av frihet. Med
denna brasklapp kan det jämförande avsnittet avslutas med konstateran¬
det att man i USA har det konstitutionellt starkaste skyddet för mötes-
och demonstrationsfriheten och att Sverige i jämförelsen med USA och
Tyskland inte fått mer än godkänt. Detta leder direkt till frågan om
mötes- och demonstrationsfrihetens utformning idag är något som är
skrivet i sten eller om det finns möjligheter att inom ramen för juridisk
tolkning modifiera det svenska systemet.
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12.3 Mötes- och demonstrationsfriheten i svensk rätt

12.3.1 Inledning
I detta avsnitt skall jag sammanfatta de kritiska synpunkter som jag tidi¬
gare anlagt på hur man, särskilt i förarbetena till RF, utformat den
svenska grundlagens skydd för yttrande-, mötes- och demonstrations¬
frihet. Jag vill särskilt peka på att dessa förarbeten har åldrats hastigt och
att deras bindande kraft inte längre är större än tyngden i de argument
som ges för de olika lösningarna. Rubrikerna nedan talar om "dekon-
struktion" och "rekonstruktion". Detta skall inte förstås som ett bredare
rättsfilosofiskt anslag, utan som mitt försök att nedmontera de rådande
föreställningarna om rättighetsskyddets innehåll och systematik och
ersätta dessa med något annat.37 Syftet med kritiken är att söka efter
bättre alternativ, att rekonstruera.38

12.3.2 Kritik av rådande uppfattning - dekonstruktion
För att en regel skall falla utanför de möjligheter till inskränkningar i fri-
och rättigheter som RF medger och därmed kunna sättas åt sidan enligt
RF 11:14, måste den genomgå tre prövningar. Den måste först anses falla
inom definitionen för en rättighet i 2 kap. RF. Den måste vidare anses
utgöra en begränsning av denna rättighet. Är den ingen begränsning av
rättigheten, aktualiseras inte rättighetsskyddet. Om regeln anses vara en
begränsning måste den, till sist, falla utanför de godtagbara skäl till
begränsningar som anges i RF 2:12-14. Först då har vi en regel som är
grundlagsstridig. Detta utgör den rådande synen på RF:s rättighetsskydd.

Det första hindret är alltså definitionen av rättigheten. Yttrandefri¬
heten sägs omfatta endast sådant som faller inom dess "område", vilket i
praktiken bestäms som i någon mening samhällsnyttiga yttranden. Defi¬
nitionen av yttrandefrihet är vidare i viss mån styrande för definitionen
av de andra opinionsfriheterna, eftersom den ses som ett centralt moment
i dessa. RF:s sätt att definiera yttrandefriheten är direkt hämtat från tryck-

17 Se Balkin, Transcendental Deconstruction, Transcendental Justice, 92 Mich.L.R. 1131
(1994), Feldman, The Polities of Postmodern Jurisprudence, 95 Mich.L.R. 166 (1996).
78 Balkin (s. 1141) säger (hänvisningar utelämnade) "Some people have thought that
deconstruction is aimless; that it has no goal or purpose. [...] The deconstructor critiques
for the purpose of betterment; she seeks out unjust or inappropriate conceptual hierarchies
in order to assert a better ordering. [...] Such a deconstruction assumes that it is possible
to speak meaningfully of the more or the less just; it decidedly rejects the claim that noth-
ing is more just than anything else, or that all things are equally just."
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frihetsförordningens (TF:s) definition av tryckfriheten.3'' Jämförelsen är
dock olämplig av flera skäl. TF innehåller inte några generella begräns¬
ningsregler.4" I TF 1:1 andra stycket stadgas att det står envar fritt att i
tryckt skrift yttra tankar och åsikter i vad ämne som helst. Så tillämpas
inte TF, utan med iakttagelse av tryckfrihetens syfte såsom detta beskrivs
i samma stycke, begränsas tillämpligheten till yttranden som har med ett
fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning att göra. TF:s tillämplig¬
het begränsas alltså utifrån ändamålsöverväganden.41 Tryckfrihetsförord¬
ningen är dessutom inte bara en konstitutionell rättighetsreglering, utan
också en straff- och processlag med grundlagsdignitet. Regleringen syf¬
tar inte enbart till att ge övergripande principer för samhällsordningen,
utan också till att uttömmande reglera en viss typ av ärenden. Detta gör
direkta paralleller mellan 2 kap. RF och TF vanskliga.

RF:s rättighetsskydd är å sin sida uppbyggt efter modell av utländska
eller internationella rättighetskataloger. Rättighetskatalogerna i USA,
Tyskland, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättighe¬
terna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, för att
bara nämna några, har tjänat som inspirationskällor. Systematiken är där¬
för en annan i 2 kap. RF än i TF. Definitionerna av rättigheterna spelar en
annan och mera nedtonad roll i ett sådant system, än vad fallet är i TF. Av
dessa skäl kan i frågasättas om de snäva definitioner som RF:s förarbeten
anger för yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet verkligen
är förenliga med RF:s systematiska uppbyggnad. RF:s rättighetsskydd
bygger på ett samspel mellan rättighetsregler och begränsningsregler,
något som TF saknar.

Det finns ytterligare problem med det sätt varpå rättigheterna definieras
i förarbetena till RF. Problemen sammanhänger med den intima koppling
som råder mellan yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet.
När man försöker ge dessa friheter egna och särskiljande definitioner upp¬
står särskilda svårigheter. Jag menar att förarbetenas försök att t.ex. defi¬
niera vilka yttranden som faller inom grundlagens yttrandefrihetsskydd,
medelst att söka avgöra om de avser skyddsvärda områden eller ej, är en
förfelad metod. Angreppssättet har flera svagheter, det försöker t.ex.
bestämma i förväg vad som är värdefullt, trots att en av yttrandefrihetens
funktioner är att låta olika åsikter och värderingar komma till uttryck för

wSe avsnitt 7.3.3.
40 Jag räknar då inte TF 1:8 och 1:9 som medger särskilda undatag på några specifika
områden som tobaksreklam och kreditupplysning.
41 Se Axberger, Tryckfrihetens gränser s. 66 ff. som själv menar att det angivna synsättet är
felaktigt och olämpligt, 72 f.
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att därefter bestämma hur samhället skall gestaltas 42 En sådan definition
föregriper det yttrandefriheten skall möjliggöra. Metoden innebär alltså
att det inte finns något egentligt behov av olika begränsningsgrunder,
eftersom bara skyddsvärda yttranden omfattas av rättighetsskyddet.

Definitionerna av mötesfrihet och demonstrationsfrihet bär på samma
inneboende svagheter, inte minst genom kopplingen till yttrandefriheten.
Mötesfriheten framställs i förarbetena närmast som ett komplement till
yttrandefriheten, vars omfattning skall vara bestämmande också för
mötesfrihetens innehåll. Samtidigt omfattar mötesfriheten enligt sin
ordalydelse endast möten med särskild inriktning såsom undervisning
eller konstnärlig verksamhet. Ytterligare problem framträder. Hur många
deltagare som krävs för att något skall utgöra ett möte är osäkert, lagtext
och förarbeten är tysta på denna punkt.43 Demonstrationsfriheten definie¬
ras som att tillsammans med andra uttrycka åsikter på allmän plats. Jag
har kritiserat även denna definition. Det finns bl.a. inget skäl till att
begränsa demonstrationsfriheten till "allmänna platser". Är demonstra¬
tioner på andra platser bara "möten"? Hur går det då med enmansdemon-
strationerna? En sådan uppdelning har ingen större praktisk betydelse,
eftersom RF:s reglering av mötes- och demonstrationsfriheten är iden¬
tisk. Detta antyder också demonstrationsfrihetens karaktär av "främ¬
mande fågel" mellan yttrande- och mötesfriheten.44

Den andra prövning en reglering måste genomgå för att befinnas vara

grundlagsstridig utgår från RF 2:12:s snäva definition av vad som utgör
en rättighetsbegränsning. Är en regel inte en begränsning av någon rättig¬
het aktualiseras inte heller rättighetsskyddet. Enligt förarbetena avgörs
denna fråga genom att pröva om fysiskt våld används, om begränsningen
är direkt avsedd eller om regleringen träffar rättighetens skyddsområde.45
Jag menar att dessa tre kriterier inte räcker till för att ge ett fullgott rättig¬
hetsskydd. Andra sanktioner än fysiskt våld kan effektivt hindra män¬
niskor från att utnyttja sina rättigheter. Det uttalade syftet med en regle¬
ring eller åtgärd behöver inte ha något att göra med dess faktiska effekt.
Hänsyn till rättighetens skyddsområde utgör inte heller något tillfredsstäl¬
lande sätt att avgränsa vad som utgör begränsningar, eftersom den pröv¬
ningen riskerar att bli en prövning av regleringens syfte, med de svag¬
heter detta innebär. Synen på vad som utgör en begränsning av rättig¬
heterna i RF lider således av flera brister.46

42 Se avsnitt 7.3.3.
43 Se avsnitt 7.4.
44 Se avsnitt 7.5.
45 Se avsnitt 8.3.2.
46 Se avsnitt 8.3.3.
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Den tredje prövningen sker mot den detaljerade och ändå öppna lista
över skäl som legitimerar inskränkningar i rättigheterna. Bara om en reg¬
lering av opinionsfriheterna inte heller klarar denna sista utpost kan man
tala om att en konstitutionellt tveksam regel. Kritiska synpunkter kan
framföras mot enskilda begränsningsgrunder, såsom den vaga hänvis¬
ningen till "rikets säkerhet" eller "förebyggandet och beivrandet av
brott". Dessa rekvisit ger inte mycket vägledning och tillåter till synes
långtgående begränsningar.47 Vidare kan man kritisera den "in blanco-
fullmakt" som hänvisningen till "särskilt viktiga skäl" i RF 2:13 första
stycket utgör.48 Lagtexten lämnar det i någon mån öppet för en riksdags¬
majoritet att bestämma vad som utgör dessa särskilt viktiga skäl. En
sådan bestämmelse utgör en risk för urholkning av yttrande-, mötes- och
demonstrationsfrihetens skydd, eftersom den ger utrymme för långt¬
gående inskränkningar utan att medföra några konstitutionella problem.
Anything goes. Denna risk skall kanske inte överdrivas. Proportionali-
tetsprincipen och minoritetsskyddsreglerna i RF sätter, om de tillämpas,
en gräns för hur långt detta öppna begränsningsändamål kan utnyttjas.

En ytterligare kritisk anmärkning har riktats mot utformningen av de
s.k. ordningsföreskrifterna. Dessa anges uttryckligen inte vara rättighets¬
begränsningar i lagtexten. Visserligen innehåller regleringen av ord¬
ningsföreskrifter ett krav på att dessa skall avse sättet att sprida ett bud¬
skap och vara innehållsligt neutrala, men jag menar att det trots detta
handlar om rättighetsbegränsningar.49 Distinktionen mellan form och
innehåll har för övrigt många svagheter när den används i samband med
yttrandefrihetsfrågor, inte minst därför att yttranden kan ske på så många
olika sätt. Det är inte alltid lätt att skilja ett yttrandes form från dess inne¬
håll. I någon mån leder detta förhållande till att det är fråga om sköns-
mässiga bedömningar huruvida en åtgärd sker p.g.a. innehållet i ett ytt¬
rande eller p.g.a. formen för samma yttrande. Man kan därför söka
kringgå rättighetsskyddet genom att påstå sig reglera endast sättet som
yttranden sprids på och inte innehållet. Ordningsföreskrifterna undantas
nämligen från de krav som RF 2:12-14 ställer, eftersom de inte anses
utgöra rättighetsbegränsningar.

Den konstitutionella rättens genomslag i allmän lag har också stude¬
rats. Jag har därvidlag funnit flera brister. Ett antal straffrättsliga regler
har befunnits vara betänkligt vaga och obestämt utformade. Främst gäller
denna kritik kriminaliseringen av förargelseväckande beteende i BrB
16:16. Bestämmelsen inger enligt min mening betänkligheter utifrån ett

47 Se avsnitt 9.2.2 och 9.2.4.
48 Se avsnitt 9.2.6.
49 Se avsnitt 9.3.2.
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yttrandefrihetsperspektiv, betänkligheter som på intet sätt mildras av den
sparsamma rättspraxis som finns rapporterad Det finns uppenbara risker
för sammanblandning av ett budskap som förargar och en handling som
gör det oavsett ett eventuellt budskap. Även vad gäller förvaltningsrätts¬
liga regler har viss kritik kunnat anföras. Främst gäller detta kravet på
tillstånd för att få hålla sammankomst, vilket synes vara svårförenligt
med proportionalitetsprincipen. Det s.k. förnyelseförbudet har också kriti¬
serats såsom varande en alltför vagt utformad befogenhet att ingripa på
ett konstitutionellt skyddat område.51

Överhuvudtaget synes det mig att intresset av att ordna samhällslivet
så lugnt och bekvämt som möjligt har fått en viss överbetoning i utform¬
ningen av det regelverk som skall konkretisera grundlagens mötes- och
demonstrationsfrihet. Bilden modifieras visserligen av en praxis ifrån
polismyndigheter och JO som är mer generös än vad dessa lagar kräver,
samt av det faktum att man från polisens sida inte utnyttjar alla sina rätts¬
liga befogenheter. Konstitutionellt sett är detta inte riktigt tillfredsstäl¬
lande. Praxis kan snabbt ändras då allt strängare krav ställs på polisen att
hushålla med resurserna, samtidigt som man skall ta i med hårdare tag
mot brottslighet och ordningsförseelser.

12.3.3 Ett alternativt synsätt - rekonstruktion
Det synsätt som kommer till uttryck i förarbetena till RF underlättar
praktiska förändringar, men förtar samtidigt rättighetsskyddet mycket av
dess styrka och potential. Förarbetenas tolkning av rättighetsskyddet är
helt enkelt överdrivet restriktiv. Det är vidare en tolkning som inte får
särskilt starkt stöd av grundlagstexten. Synsätt rimmar dessutom illa med
det sätt varpå Europakonventionen tillämpas och tolkas.52

Mot bakgrund av att rättighetsregleringen än så länge inte haft någon
framträdande roll i svenskt rättsliv bygger de av mig kritiserade förhål¬
landena främst på uttalanden i förarbetena till RF:s rättighetskapitel.
Någon omfattande, systematisk praxis kring grundlagsfrågor finns ej i
vårt land, även om domstolarna allt oftare kommer i kontakt med konsti¬
tutionella spörsmål.5. Domstolarna kan inte heller sägas ha någon fast
och entydig hållning när det gäller tolkningen av grundlag. Just dessa
förhållanden gör det möjligt att ändra synsätt utan att domstolspraxis

50 Se avsnitt 11.3.7.
51 Se avsnitt 10.3.2 och 10.5.4.
52 Se t.ex. avsnitt 7.3, 7.4 och 8.3.
53 Se avsnitt 5.6.
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eller grundlagsanalyser i doktrinen utgör hinder därför. Det av Nergelius54
påtalade teoriunderskottet i svensk konstitutionell rätt kan här faktiskt
vändas till sin fördel. Ingen starkt förankrad förhärskande mening står i
vägen för nya synsätt. Vad innebär då det alternativ jag presenterar?

När det gäller mötes- och demonstrationsfriheten vill jag tydliggöra
kopplingen till yttrandefriheten. Samtidigt bör påtalas det konstlade i att
splittra intimt sammanflätade mänskliga handlingar i flera olika rättig¬
heter att bedömas efter olika standarder. Man kan kanske säga att jag ser
yttrande-, mötes- och demonstrationsfriheten som integrerade med var¬
andra: Inseparabla och ömsesidigt beroende men inte identiska, för att
travestera USA:s Supreme Court.55 Det intressanta är därför kanske inte
främst att avgöra exakt vilken rättighet som berörs, utan snarare att kon¬
statera att yttrandefrihetsfrågor aktualiserats och sedan lösa dessa i enlig¬
het med reglerna om rättighetsbegränsningar.

Jag menar vidare att det vore bättre att utgå från att alla mänskliga
handlingar som kan förstås som yttranden om åsikter, tankar och känslor
a priori omfattas av grundlagens yttrandefrihet. Detta är inte samma sak
som att säga att de också omfattas av grundlagens skydd. För att göra den
bedömningen måste man gå vidare till reglerna om rättighetsbegräns¬
ningar. Vinsten med ett sådant synsätt är att det undviker en hel del svåra
gränsdragningsproblem om vad som faller inom ett visst skyddsområde
eller om innehållet faller inom den typ av yttranden som avses skyddas
av yttrandefriheten. Det är ett synsätt som nära ansluter till det amerikan¬
ska och till det som Europadomstolen anlagt. Jag menar att dess främsta
förtjänst är att det är enklare att hantera och mer rakt på sak. Om något
kan förstås som ett yttrande skall eventuella åtgärder däremot prövas mot
skyddet för yttrandefriheten.

Det centrala blir då inte vad som faller innanför eller utanför yttrande¬
frihetens skyddsområde, utan om den begränsning det är frågan är fören¬
lig med grundlagens begränsningsregler. Inte heller blir definitionen av
vad som är ett yttrande avgörande, på så sätt undviks den svåra frågan om
form och innehåll till stor del. Om lagstiftaren t.ex. vill förbjuda naken¬
dans på lokal,56 (se OL 2:14) är detta konstitutionellt accpetablet som en
inskränkning av yttrandefriheten, om det finns ett godtagbart syfte, om
förbudet kan förväntas bidra till att detta syfte uppnås och om skälet till
förbudet går att inordna under någon av begränsningsgrunderna i RF 2:13,
såsom t.ex. hänsyn till allmän ordning eller som ett "särskilt vikigt skäl".

När det gäller synen på vad som utgör rättighetsbegränsningar vill jag

54 Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd s. 709 f.
55 Se avsnitt 2.3.2.
56 Se avsnitt 4.2.2 och där nämnda Barnes v. Glen Theater Inc.
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förespråka ett synsätt som tar hänsyn till en reglerings faktiska effekter
på möjligheterna att utnyttja de konstitutionella rättigheterna.57 Regler
som de facto inskränker möjligheten att utöva en rättighet i något väsent¬
ligt hänseende bör också omfattas av grundlagens reglering av rättighets¬
begränsningar, även om begränsningen t.ex. inte varit direkt avsedd.
Reglering av gatumusik skall därför inte undantas grundlagsgranskning
bara för att regleringen inte syftar till att begränsa mötesfriheten. Visar
sig regleringen rent faktiskt hindra utövandet av mötesfriheten i något
väsentligt hänseende måste den prövas mot RF 2:12-14.

Mot ett sådant synsätt kan invändas att det är alltför osäkert och gör
det alltför svårt att ge fasta riktlinjer för behandlingen av rättighetsskyd¬
det. Jag instämmer, men bara delvis. Jag menar att fördelarna överväger.
Främst tänker jag då på två förhållanden som för min del avgör saken.
Det första är att ett rättighetsskydd måste kunna skydda rättigheterna. Ett
alltför formalistiskt synsätt förmår faktiskt inte göra detta, utan undan¬
drar reella begränsningar i medborgarnas rättigheter från konstitutionell
kontroll. Det andra är att detta synsätt innefattar en rimlig arbetsfördel¬
ning mellan lagstiftare och domstolar. Lagstiftaren kan inte förutse alla
de problem som en reglering kan medföra i rättstillämpningen. Det utgör
inget gott hushållande av knappa resurser att ens försöka. De allra gröv¬
sta frågetecknen rätas förhoppningsvis ut under lagstiftningsprocessen.
Uppstår det sedan konstitutionella problem med en reglerings tillämp¬
ning i ett särskilt fall kan domstolarna antingen lagpröva regleringen
eller tolka den grundlagskonformt. Är lagstiftaren inte nöjd med rättstil¬
lämpningens lösning kan man ändra regleringen (eller grundlagen).
Rättssystemets inre dynamik kan således lösa de problem som en vidare
bestämning av vad som utgör rättighetsbegränsningar kan medföra.

Ett sådant mer "effektorienterat" synsätt på rättighetsbegränsningar
skulle också kunna lösa upp den knut som särregleringen av ordnings¬
föreskrifter skapat. Dessa är till sin effekt rättighetsbegränsningar, men
det finns goda skäl för att, såsom i RF 2:13 tredje stycket, undanta dem
från kravet på lagform. Detta undantag behöver dock inte innebära att de
också undantas från de andra krav som ställs på rättighetsbegränsande
regler. Ordningsföreskrifter tillkommer med all sannolikhet oftast för att
skydda allmän ordning och säkerhet och kan därför med lätthet inordnas
under ändamålsskälen i RF 2:13. Med hänsyn till ordningsföreskrifternas
effekt måste de ses som rättighetsbegränsande regler, men kan, p.g.a. sin
innehållsneutrala och begränsade karaktär, undantas från kravet på riks¬
dagens medverkan. De är rättighetsbegränsningar som det bör vara möj¬
ligt att anpassa efter de särskilda behov som kan föreligga t.ex. lokalt.

57 Se avsnitt 9.3.
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Begränsningsändamålen såsom de anges i RF 2:13-14 har också kriti¬
serats i någon mån. Sammantaget anser jag dock att de särskilda begräns¬
ningsändamålen i RF 2:13-14 kanske måste utökas något om man skulle
godta det synsätt på rättighetsdefinitioner och rättighetsbegränsningar
som jag anfört. En sådan utökning bör, naturligtvis, ske genom grund¬
lagsändring. En extensiv tolkning av begränsningsrekvisiten låter sig
kanske godtas i undantagsfall, men bör inte vara ett första alternativ. När
definitionen av vad som utgör utövandet av en rättighet breddas och synen
på vad som utgör en rättighetsbegränsning vidgas kan det behövas ytter¬
ligare grunder för att genomföra rättighetsbegränsningar. Fler beteenden
och fler regleringar kommer att falla in under grundlagens tillämpnings¬
område och det kan visa sig att de begränsningsgrunder som RF 2:13-14
idag innehåller är otillräckliga. När det gäller yttrandefriheten finns dock
möjligheten att hänvisa till "särskilt viktiga skäl" i RF 2:13. Denna grund
bör kunna användas, om det sker med försiktighet, t.ex. genom en tolk¬
ning som ligger nära de redan angivna begränsningsgrunderna.58 Blir det
fråga om en mer omfattande tillämpning av just det ledet i RF 2:13 finns
dock anledning att i stället utöka begränsningsändamålen.

I RF 2:14 saknas en liknande "säkerhetsventil", vilket blir särskilt pro¬
blematiskt när det gäller demonstrationsfriheten. Det kan nämligen dis¬
kuteras om demonstrationsfrihetens yttrandemoment (åsiktsmanifestatio¬
nen) överhuvudtaget skall bedömas enligt RF 2:13, eftersom "demon¬
stration" per definition innehåller ett yttrandemoment.89 Om RF 2:14
anger grunderna för att begränsa demonstrationsfriheten är det logiskt
otillfredsställande att en nödvändig del av rättigheten också skall bedö¬
mas enligt en annan bestämmelse. Ett sådant resonemang skulle dock
leda till att yttranden framförda vid demonstrationer inte skulle kunna
begränsas annat än enligt RF 2:14. Sammantaget är nog detta ett alltför
snävt synsätt, men problemet med de mycket snävt angivna begräns¬
ningsgrunderna i RF 2:14 kvarstår. En lösning skulle kunna vara att
utmönstra demonstrationsfriheten ur grundlagens explicita skydd, på lik¬
nande sätt som i Tyskland, USA och i enlighet med den europeiska kon¬
ventionen om de mänskliga rättigheternas uppbyggnad. En annan lösning
vore att utvidga begränsningsgrunderna för just demonstrationsfriheten
så att de bättre sammanfaller med vad som gäller för yttrandefriheten. Ett
tredje alternativ vore naturligtvis att inte göra något åt denna logiska
självmotsägelse, utan tolkningsvägen bortse från att demonstrationer,
som per definition utgör åsiktsyttringar, skall bedömas enligt RF 2:13 när
det gäller yttrandet och RF 2:14 när det gäller det mer fysiska.

58 Se avsnitt 9.2.6.
59 Se avsnitt 7.4.2 och 9.4.1.
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När det gäller de frågor som studien av allmän lag föranlett menar jag
att lösningen främst ligger i betonandet av konstitutionella principer. Pro-
portionalitetsprincipen kan, om den uppfattas som ett krav på såväl åtgär¬
ders rimlighet i förhållande till sitt syfte som syftets rimlighet i sig,60
verka som den sköld bakom vilka rättigheterna kan ta skydd när det gäller
vagt beskrivna polisbefogenheter m.m. En strängare tillämpning av lega-
litetsprincipen kan också bidra till att ge rättighetsskyddet en starkare
ställning och motverka godtycke eller ovidkommande hänsyn. De kon¬
stitutionella övervägandena har, enligt min mening, också visat sig vara
av betydelse. De ger både ökad förståelse för en reglerings plats i rätts¬
systemet och ett verktyg till att utvärdera en bestämmelses funktion.
Vidare kan man med ständig förankring i grundlagsreglerna skapa en
ökad legitimitet åt rätten och dess tillämpare, en legitimitet som ett rätts¬
system ställt inför nya ekonomiska och kunskapsmässiga krav kan
behöva.

12.3.4 Det nya synsättet - ett praktiskt exempel
Avslutningsvis vill jag ge ett praktiskt exempel på hur rättsliga frågor
kring yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet kan lösas om man

anlägger det synsätt som i någon mån är resultatet av denna undersök¬
ning. Syftet är att illustrera hur jag ser på rättighetsreglerna i samband
med praktiska tillämpningsproblem, varför det viktiga inte är om den
straffrättsliga/straffprocessuella regleringen verkligen tillåter ett skeende
som det nedan.

Följande situation utspelas: A, B och C befinner sig ute en dag för att
demonstrera tillsammans med ett tiotal kamrater. De börjar därför att
ropa slagord riktade mot EU, försvarspolitiken, arbetsmarknadspolitiken
och mot miljöförstöringen. De vecklar också ut en banderoll med texten
"Fred och Frihet", C häller röd färg på några militära lastbilar i närheten
för att symbolisera den blodbesudlade verksamhet han menar försvaret
ägnar sig åt. A lägger sig ner i en park för att hindra en schaktmaskin,
som skall röja undan några trötta ekar för att ge plats åt en ny tunnel, han
häller också röd färg på sig själv och på trädet. Polis tillkallas. B slår en
av poliserna för att visa sitt missnöje med det han uppfattar som "polis¬
staten". Polisen säger till A att flytta sig, men han vägrar eftersom han
bara hunnit ligga ned i tjugo minuter. De blir alla gripna. E och några av
de andra som deltar i demonstrationen förfasas över polisens handgrip-

60 Se avsnitt 8.4.3.
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liga hanterande av A, B och C. De följer efter till polisstationen och börjar
där ett upprop mot polisbrutalitet. Även de grips.

Under rättegången hävdar alla att de endast utnyttjat sin yttrande-,
mötes- och demonstrationsfrihet och därför inte kan straffas. Vad målet
främst gäller torde vara våld mot tjänstman för B:s del, skadegörelse vad
gäller A och C och ansvar för E för att inte ha sökt tillstånd att hålla sam¬
mankomst. A åtalas också för ohörsamhet mot ordningsmakten.

Först gäller att avgöra om alla de gärningar som beskrivits ovan över¬
huvudtaget kan ses som yttranden. Ropandet av slagord faller klart inom
vad som utgör ett yttrande, liksom uppvisandet av en banderoll. Att ligga
ned framför ett arbetsfordon är också ganska klart en typ av yttrande, en
fysisk protest. Att hälla färg på militära fordon är svårare att förstå som
ett yttrande. Om en sådan gärning företogs under i övrigt helt vardagliga
omständigheter kunde den svårligen förstås som något annat än uttryck
för förstörelselusta. Eftersom handlingen företas i samband med en
demonstration med bl.a. anti-militaristiska budskap gör kontexten att
handlingen blir begriplig som ett yttrande och att den därför faller innan¬
för det konstitutionella regelverket. Samma sak gäller hällandet av färg
på ett träd. Knytnävsslaget kan visserligen vara ett yttrande (och ett
mycket konkret sådant), men kan oavsett kontext inte uppfattas som
annat än en våldshandling. Som sådan står den utanför de konstitutio¬
nella reglernas räckvidd.

Sedan är frågan om kriminaliseringen av skadegörelse är en begräns¬
ning av yttrande-, mötes- eller demonstrationsfriheten. Vanligtvis är detta
kanske inte fallet, men det tycks klart att bestämmelsen i detta fall har
den effekten att den begränsar yttranden. Samma sak gäller ohörsam¬
heten. I detta fall utgör straffbestämmelsen en rättighetsbegränsning,
eftersom den används för att avbryta en demonstration. Ingen av dessa
straffbestämmelser har som primärt syfte att inskränka någon opinions¬
frihet, men får till effekt att möjligheterna att yttra sig på visst sätt
inskränks väsentligt. Bestämmelserna utgör därför rättighetsbegräns¬
ningar i den kontext där de används.

Kriminaliseringen av våld mot tjänstman aktualiserar således inte
några konstitutionella överväganden, utan B kan straffas för sin gärning,
oaktat att han velat uttrycka en åsikt med denna.

C åtalas för skadegörelse för att ha hällt färg på försvarets egendom.
Han invänder att han bara nyttjat sin yttrandefrihet. Domstolen finner att
gärningen i sig kan karakteriseras som ett yttrande. Därefter gäller att se
om kriminaliseringen av skadegörelse är en konstitutionellt godtagbar
inskränkning av yttrandefriheten. Att kriminalisera yttranden som leder
till förstörelse synes godtagbart och proportionellt. Inte hotar det den fria
åsiktsbildningen heller. Frågan är då om det kan motiveras med hänsyn
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till någon av begränsningsgrunderna i RF 2:13? Begränsningar av yttrande¬
friheten får enligt RF 2:13 bl.a. ske med hänsyn till rikets säkerhet och
allmän ordning och säkerhet. Hänsyn till rikets säkerhet kan nu inte rik¬
tigt motivera en tillämpning av bestämmelsen på C:s fall, särskilt konkret
eller allvarlig var ju inte den fara som C frambringade.61 Att han störde
ordning och säkerhet med sin gärning kan man ha lättare att hålla med
om. Detta utgör en acceptabel grund för att begränsa C:s yttrandefrihet,
han stör ordningen genom att förstöra andras egendom med sitt yttrande.
Den sista frågan är om han inte skall frias ändå, eftersom intresset av en
fri opinionsbildning är så starkt? Här skulle jag förespråka en intresse¬
avvägning. C hällde färg på ett flertal lastbilar, med stora kostnader som
tänkbar följd. Han kunde också ha uttryckt samma sak på många andra
sätt. Det kan därför inte anses uppenbart orimligt att tillämpa straff¬
bestämmelsen i hans fall. Han fälls.

A åtalas också för skadegörelse, det blev en färgfläck på trädet. Dess¬
utom hindrade han arbetet under ca en halvtimme och vägrade följa poli¬
sens order, så han åtalas också för ohörsamhet mot ordningsmakten. När
det gäller färgfläcken kan samma resonemang som ovan föras, bara med
den ändringen att jag menar att intresseavvägning nu måste utfalla till
A:s fördel (jag vet inget om kostnaderna för att ta bort färgfläckar, men
det verkar rimligt att anta att det är billigare och mindre tidsödande att
åtgärda en fläck på ett träd än nedstänkta lastbilar). Intresset av en öppen
och levande opinionsbildning måste här kunna väga över. Det vore
uppenbart orimligt att straffa A för att hans yttrande medförde en smärre
biverkning. När det gäller ohörsamheten menar jag att RF 2:14 ställer ett
krav på att polisen ingriper endast då det krävs p.g.a. ordning och säker¬
het vid sammankomsten eller demonstrationen. Detta krav bör vidare, i
enlighet med ordningslagens reglering uppfattas som ett krav på svårare
oordning vid opinionsbildande sammankomster och demonstrationer.
Man kan argumentera för att B och C genom sina gärningar sett till att
demonstrationen faktiskt uppnått "svårare oordning". Jag skulle dock
vilja betona proportionalitetsprincipens betydelse och säga att polisen
borde ha avvaktat ytterligare. Så länge som störningen av arbetet inte var
allvarlig och A i övrigt inte deltagit i någon ordningsstörning är jag tvek¬
sam till det rättsenliga i att beordra honom därifrån. Att straffa honom för
att inte ha följt en olaglig order vore vidare direkt stridande mot norm¬
hierarkin. Den olagliga befallningen kan inte grunda straffansvar efter¬
som gärningen är tillåten enligt grundlagsregler. Ett annat synsätt skulle
inbjuda till kringgående av rättighetsskyddet.

E åtalas slutligen för att ha hållit sammankomst utan att ha sökt eller

61 Se avsnitt 9.2.2.
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erhållit tillstånd därtill. Här menar jag att man måste fästa avgörande vikt
vid det förhållandet att E inte kunnat söka tillstånd inom den stipulerade
tiden före sammankomsten. Den sammankomst som uppstått i samband
med polisingripandena måste ses som en spontan sammankomst (detta är
främst en bevisfråga, men i det här fallet synes det klart att samman¬
komsten faktiskt var spontan). Jag menar att straffbestämmelserna om
brott mot tillståndskravet inte kan tillämpas i sådana fall. Tillståndskra¬
vet får tolkas grundlagskonformt, dvs. såsom krävandes ansökan om till¬
stånd endast av dem som har möjlighet att rätta sig därefter.

Sammanfattningsvis finner vi att B och C döms för sina tilltag. De har
visserligen utnyttjat sina opinionsfriheter, men de bestämmelser de brutit
mot har visat sig antingen falla utanför grundlagens rättighetsskydd eller
utgöra tillåtna begränsningar av dessa rättigheter. Fällande domar i dessa
fall kan därför inte i frågasättas konstitutionellt. När det gäller A och E
förhåller det sig annorlunda. Där har jag funnit att bestämmelserna inte
utgör rimliga begränsningar av deras opinionsfriheter och därför valt att
inte tillämpa bestämmelserna. Här har återkopplats till lagprövningen i
RF 11:14 med dess krav på ett "uppenbart" missförhållande mellan lag
och grundlag. Ett annat drag hos lagprövningen kommer också fram i
detta praktiska exempel. Underkänns tillämpningen av en viss bestäm¬
melse i ett visst fall har detta inte konstitutionell bäring på hela bestäm¬
melsen, utan endast på tillämpningen i dessa särskilda fall. Bestämmel¬
serna om skadegörelse och ohörsamhet är inte grundlagsstridiga i sig,
utan det är grundlagsstridigt att tillämpa dem i vissa situationer där de
kommer i konflikt med grundlagsbestämmelser. Lagprövningens styrka
ligger däri att man kan välja ett snävt synsätt som inte helt omkullkastar
fattade beslut, samtidigt som man upprätthåller grundlagens bud. Balan¬
sen mellan juridik och politik kan på detta sätt bevaras.

12.4 Slutord
Med detta är arbetet med denna undersökning avslutat. Resultatet kan
kanske sammanfattas med att RF:s rättighetsskydd till sin struktur och
systematiska uppbyggnad tillåter ett förändrat synsätt på rättigheterna
och deras roll i lagstiftning och rättstillämpning. Som så ofta är det där¬
med upp till den mänskliga viljan att ge eller inte ge de konstitutionella
rättigheterna en ny innebörd och betydelse. Man kan här peka på att
inkorporerandet av Europakonventionen i svensk rätt och det svenska
inträdet i EU förändrat vår rättsliga "geografi" till den graden att en för¬
ändring också av de konstitutionella reglernas verkningsgrad kan synas
logisk och följdriktig. En större uppmärksamhet vid nationella konstitu-
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tionella regler kan också vara ett sätt att möta den oro som den europe¬
iska integrationen skapar i medlemsstaterna. Det kan därför hävdas att en
"återupplivad" konstitutionell rätt fyller ett nytt politiskt behov.

Mot denna ljusa bild av den konstitutionella rättens framtida betydelse
kan invändas att inga så djupgående förändringar kan ske särskilt snabbt.
Erfarenheterna från t.ex. Danmark talar för att också ett mångårigt med¬
lemskap i det europeiska samarbetet kan lämna den inhemska rättsord¬
ningen relativt intakt. Det kan vara nyttigt att bära detta i minnet och inte
tro på alltför omvälvande förändringar av ett system som ytterst är bero¬
ende av den politiska maktens vilja till, eller likgiltighet inför, föränd¬
ring. Den konstitutionella rätten bär med sig möjligheter för såväl
enskilda som för det politiska systemet, men innefattar också spänningar
och motsättningar. Det är i detta kraftfält mellan för- och nackdelar som
den konstitutionella rättens framtid kommer att avgöras. Den svenska
traditionen kan därvidlag visa sig svår att rubba, om än förändringens
vindar blåser allt hårdare.
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Summary

Freedom of Assembly and Demonstration. A constitutional study of the
concept and limits of Freedom of Assembly and Demonstration in Sweden,
Germany and the USA.

Chapter 1 Introduction
The Swedish constitution consists of no less than four different constitu¬
tional laws, the Instrument of Government (Regeringsformen, RF), the
Act of Succession (Successionsordningen, SO), the Freedom of Press Act
('Tryckfrihetsförordningen, TF) and the Freedom of Expression Act
(Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL). TF and YGL are mainly concerned
with the protection of media; newspapers and television. It is in RF that
freedom of speech and freedom of assembly are protected in general and
unrelated to any particular medium, or form, of expression. Hereafter I
use 'Treedom of expression" as a collective term for the freedoms of
speech, assembly and demonstration. The importance of freedom of
expression is recognised in the very first paragraph of RF. RF 1:1 states
that: "The Swedish democracy builds on a free public debate".

This thesis begins by stating that the "common man" has great diffi-
culties in participating in free public debate. He or she has little or no
access to the media when it comes to expressing his or her views. The
freedom of assembly therefore plays an important role in securing the
participation of every citizen in public debate. It is often the only way
that is cheap and fast enough for everyone to use.

The purpose of the study is to describe and analyse the freedom of
assembly as RF presents it. However, there is a shortage of constitutional
case law and literature in Sweden that makes it hard even to begin such a
study. Therefore, as a secondary purpose, this thesis describes the protec¬
tion of the freedom of assembly in Germany and USA. In this way, I can
compensate for the shortage of relevant Swedish material. Germany is
studied because of the rich and influential constitutional debate there and
the close connections between Swedish and German law. USA is chosen

658



simply because it is the leading country in constitutional legal matters.
The comparative study does not involve a thorough analysis of the German
and American systems, but is rather focused on questions of principle
raised, and solutions given, by those systems. These insights can then be
applied to the analysis of the Swedish constitutional situation. A further
purpose of the thesis has been to analyse Swedish statutory law in the
light of the constitutional analysis. In this way I have tried to bring atten-
tion to the practical effect that constitutional law has on everyday legal
life; in government, administration, courts and law firms.

Chapter 2 Constitutional law in Germany and USA
- an introduction

Chapter two introduces the constitutional protection of human rights in
Germany and USA by describing three central parts of their systems of
constitutional law. First, the contents of given constitutional rights are set
out. The constitutional rules relevant for this study are found in Artide 5
(freedom of speech) and Artide 8 (freedom of assembly) of the German
basic law (Grundgesetz) and in the First Amendment of the Bill of Rights
in the American constitution. I thereafter deal with the question of who
can claim a constitutional right and against whom this claim can be
made. It is noted that in Germany, Artide 5 protects everyone, while
Artide 8 only protects Germans. In USA, the First Amendment protects
everyone.

Regarding German law, the important principles of proportionality
(Verhältnismässigheitgrundsatz), based in Artide 19 and 20 and equal
treatment under law (Gleichheitsgrundsatz) in Artide 3 are described, as
is the protection of every right's "inner core" (Wesengehaltsgarantie) in
Artide 19. For USA, I focus on the Fourteenth Amendment and the prin¬
ciples of equal protection and due process. I describe in particular the
great importance of the due process - rule for the application of the First
Amendment in USA. I also describe the constitutional doctrines of void

for vagueness and overbreadth, which flow from the due process clause
in the Fourteenth Amendment.

Thereafter I describe the roles of the German Constitutional Court, the
Bundesverfassungsgericht (BVerfG), and the Supreme Court of USA
within their respective constitutional systems. The BVerfG mainly con-
sists of judges with great political experience, as well as legal expertise.
The court only tries cases raising constitutional questions. It can try a
question during the legislative process as well as contentious cases that
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have worked their way up through the courts. The rulings of the BVerfG
are regarded as law and they have the formål power to declare void any
unconstitutional regulation. The Court does not limit itself to purely legal
questions, hut also deals with political issues such as the military power
of the state and foreign politics. The Supreme Court of USA is more like
an "ordinary" court. It tries all kind of cases and it does not have the
power to declare void legislation. As a result of the adherence to prece-
dence in the US system the Supreme Court's rulings nevertheless can
have the effect of striking down law. The Supreme Court attempts to
avoid involving itself with questions that are purely political, like foreign
politics.

The chapter ends with a description of how constitutional interpreta¬
tion in the two countries is regarded. A striking resemblance between the
two countries has been noted, as the major doctrinal differences on this
issue are similar. The main theme is whether the constitution should be

regarded as a fixed thing and if interpretation therefore should be based
on the goals and understandings of the authors or if constitutional inter¬
pretations should be regarded as a dynamic enterprise. This battle obvi-
ously also concerns the question of judicial power, as the static view of
interpretation reduces judicial power and the dynamic enhances it.

Chapter 3 Freedom of assembly in Germany
In chapter three I turn to the German protection of the freedom of assem¬
bly. The freedom to meet publicly and give expression to political (or
other) views is a mixture of the freedom of speech in Article 5 and the
freedom of assembly in Article 8. Therefore both artides are covered in
the chapter. Article 5 provides for the right to freely express opinions.
This excludes the right to express facts, as they are not opinions. The
BVerfG also considers that there is an implicit duty to adhere to the truth,
as lies do not further the objective of Article 5, which is a free debate that
promotes and strengthens democracy. The freedom of speech is not lim-
ited to certain forms of expression. The BVerfG has made it clear that
"speech" can have many forms and still be protected by Article 5. Nor is
the freedom of speech limited in the contents of what can be said, as long
as it is opinions or facts that constitute the basis for opinions. An excep-
tion does, however, apply when it comes to other constitutionally pro¬
tected interests. To further such an interest, speech can also be restricted
regarding its content.

Art 8 guarantees all Germans freedom of assembly. It does not apply
to foreigners, but does apply to people coming from areas that belonged
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to Germany before 1937. Artide 8 explicitly forbids requiring permits or
licences for holding assemblies. Furthermore, Artide 8 states that only
peaceful assemblies without weapons enjoy constitutional protection.
The demand for peacefulness has been negatively defined as withdraw-
ing protection from assemblies that are violent or disorderly. Some kind
of violence, or threat of violence, must take place to disqualify the
assembly from constitutional protection. The explicit statement that
assemblies with weapons are unprotected has been interpreted as being a
specific example of a more general norm excluding violent or threaten-
ing behaviour.

The second paragraph of Artide 8 makes it possible to restrict the
freedom of assemblies "under the open skies". Such restrictions must be
prescribed by law or have a statutory basis, and they must strictly abide
by the principle of proportionality. The basic law does not explicitly state
the reasons for limiting the freedom of assembly. Restrictions are accept¬
able as long as they are necessary for the protection or furtherance of
other constitutional interests. It is a question of balancing interests
against each other.

In the last two parts of the chapter, I describe the central (federal)
restrictions that concern the freedom of assembly. The main restriction
set up by the legislature is the law on assemblies (Versammlungsgesetz).
The law prescribes that any assemblies outdoors must be notified to the
police in advance, and that the police can forbid assemblies that consti-
tute an immediate threat to public security. The police can also place cer-
tain requirements on the assembly, as long as these solely concern the
protection of security and public order. Lastly, the police may disperse an
assembly if it threatens public security or if the police can no longer
guarantee the safety of the participants. All police measures must be in
strict compliance with the principle of proportionality. In every decision
interests must be balanced and the interest of freedom of assembly must
be given its proper weight. In criminal law, Artide 8 restricts the possi-
bilities of convicting participants in demonstrations for serious crimes.
Demonstrators that do not commit violent crimes cannot be punished for
blocking streets or highways.

Chapter 4 Freedom of assembly in USA
In chapter four, the First Amendment and the protection it bestows on
freedom of speech and assembly is described. The First Amendment
does not make much of a difference between freedom of speech and free¬
dom of assembly. They are not identical, but inseparable. Thus, the
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Supreme Court speaks of the freedom of expression as a collective term.
The Court has accepted that speech can take many forms. It does, how-
ever, make a difference between pure speech and speech that includes a
fair amount of action as well, so called symbolic speech. Symbolic
speech is less well protected, and can be proscribed if there is an impor-
tant state interest to protect. Such regulations must be narrowly drawn, as
not to inhibit more speech than is necessary.

The Supreme Court originally categorised speech in protected or non-

protected categories. The latter included commercial speech and obscen-
ities. Today, it is more correct to say that the Court extends the First
Amendment's protection to nearly any act that has communicative
impact. However, this does not mean that all such acts cannot be regu-
lated by the state. Instead, the Court has different standards of review in
different areas of social life. When it comes to political speech or restric-
tions on speech that are based on the contents, the Supreme Court applies
a strict standard of scrutiny, where the state must show a compelling
interest in regulating the speech and, furthermore, show that this cannot
be accomplished in any other, less restrictive way. In other areas the
court uses more lenient standards of review. In these areas the legislature
may inhibit speech for a number of reasons, as long as their measures are
not overly broad or have no rational basis.

In connection with the freedom of assembly, the two most used legal
doctrines are the clear and present danger test and time, place and manner
restrictions on expression. The clear and present danger test restricts the
possibilities to prohibit speech that ångers, threatens or seems to provoke
crime or disorder. Only when there is a clear and present danger of real
harm may speech be restricted. This means that any message that offends
or ångers the public must be allowed, as long as it does not lead to imme-
diate violence. Restrictions on time, place and manner are constitutional
as long as they are content neutral, narrowly drawn and leave ample
room for alternative ways of communication. The Supreme Court has
been especially harsh in its review of the content neutrality of such regu¬
lations.

The Supreme Court has tailored a test for where assemblies may be
held and where it is permissible to forbid demonstrations and the like.
This test places public space in one of three categories. In public forums,
such as streets and squares, there is full freedom to assemble. Only nar¬
rowly tailored restrictions that leave many alternative places open to
speech are allowed. In semi-public forums the state can proscribe use of
the property for First Amendment purposes, as long as it does so without
regard to content. It can otherwise restrict the use of the property in
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accordance with the "time, place and manner" standard. In non-public
forums, there is no right to engage in expressive conduct and, conse-

quently, no freedom of assembly. The same applies for privately owned
areas.

Chapter 5 Constitutional interpretation in legal
literature and case law

In chapter five I try to find out what views Swedish legal commentators
and courts hold regarding constitutional interpretation. The travaux
préparatoires of RF state that the constitution should be interpreted as

ordinary law. The majority of the literature seems, on the other hand, to
hold that the constitutional rights should be given an extensive interpre¬
tation and that constitutional provisions setting out restrictions should be
interpreted narrowly. A tendency in låter commentaries however, is to
focus on the "plain language" of the constitutional provisions and pay lit-
tle or no attention to legislative intent.

The judgements of the Swedish Supreme Court and Supreme Admin¬
istrative Court are thereafter analysed to try to identify what interpreta-
tional "theory" they follow. The result of that analysis is best explained
by stating that no such singla approach can be identified. There are

examples of strict adherance to the letter of the law, as well of interpreta¬
tion in the "spirit of the law". The only significant trend that seems

apperant is that less weight is given travaux préparatoires now than
twenty years ago.

The decisions from the ombudsman (JO) are also studied. There, it is
easier to find an approach to constitutional interpretation that can be said
to be protective of constitutional rights. JO's harsh attitude to any explicit
or implicit attempt to restrict public officials' freedom of speech is espe-

cially noteworthy as an example of extensive constitutional intrepreta-
tion. Any question or expressed interest in identifying public officials
who have contacted the media and any, however implicit, attempt to
hinder contacts with the press are critizised as unlawful restrictions on
the freedom of speech. JO seems to be a great deal more generous in the
interpretation of consitutional rights than the courts.
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Chapter 6 A working method for interpreting the
freedom of expression

In this chapter I begin by sketching out what statutory interpretation is all
about. I describe the most common interpretative tools, such as the use of
ordinary language, the historical context, systematic considerations,
adherence to legislative intent or the general objective of the statute.

After that, I claim that there are some insights for the legal interpreter
worth regarding in what is known as Gadamers' philosophical herme-
neutics. Hermeneutics is presented as a philosophical school primarily
interested in understanding. This school claims that understanding is not
something that can be accomplished from outside that which is under-
stood. All understanding presupposes something; common language, use
of terminology, context etc. There is, to put it bluntly, no objective under¬
standing. A text never means anything without an interpreter and an

interpreter is never empty and void of all presuppositions. Interpretation,
therefore, is something that happens between the text and the interpreter.
They both change.

This indicates that, contrary to the claims of legal positivism, legal
interpretation is not the strict subsumation of facts under rules. It is, in
fact, an open textured thing, dynamic and ever-changing, not bound by
any one rule or principle, but guided by a multitude of different, context-
bound considerations. The correctness of any interpretation can never be
fully established, since the context is never exactly the same, but rather
only approximised. It is in the consensus of the legal community that
legal "truth" has its home, not in any established rule or method of inter¬
pretation. Any attempt to grasp the relevant considerations for any inter¬
pretative problem can therefore only be fleeting and incomplete.

In the second part of the chapter I accordingly list a number of consid¬
erations that I deem important when a problem involving freedom of
speech and freedom of assembly arises. The first of these include the
classic interpretative tools mentioned above. Beyond that I propose that
one should consider the effects an interpretations has on the effectiveness
of administration of law, on the chances that "truth" will be furthered or

diminished, on democracy, on law and order in society, on the individ-
ual's chances to earn self-respect and express feeling and attitudes, etc.
The listing of these considerations does not pretend to deliver a package
that can solve any interpretative problem regarding the freedom of
expression. Rather, it gives a number of working tools that can be used in
the analysis of RF. The list is not complete, and never will be. It is merely
a starting point for the rest of the thesis.
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Chapter 7 Freedom of speech, assembly and
demonstration

In this chapter I first deal with the question of who can claim the protec-
tion of RF;s constitutional rights and against whom this protection
applies. I argue that the freedom of expression does not depend on the
age of the citizen and that schoolchildren may use their freedom of
assembly as any other citizen. Furthermore, I argue that foreigners shall
not be excluded from the material protection of these rights in RF 2:12,
as can be the case at present. Such an exclusion is outdated and not com-
patible with the importance that RF places on a free public debate, a
debate where foreigners may contribute as well as Swedes. For other
rights, such as freedom of movement, exceptions for foreigners makes
sense, but not when it comes to the freedom of expression.

The constitutional rights only apply against the state (det allmänna).
In the travaux préparatoires of RF it was decided that the best way to
define this concept was to consider if a public institution acted and if that
institution acted in the area of public law. Police, courts etc were
included, as were legislative organs, as long as they acted on the basis of
public law or the regulation they adopted was within the area of public
law. 1 argue that these definitions are inapt. The first criteria fails in that
every legal relationship in a ordered society is dependent upon the use of
public force. The second criteria fails in that the area of public law is not
possible to define with any degree of certainty. These shortcomings can
not redeemed entirely, and so det allmänna is a concept that cannot be
given a fixed meaning. I argue that what is necessary is complementary
considerations, and that these should include the effect of the action and
the function of the actor.

Freedom of speech is defined in RF 2:1 as a freedom to express
thoughts, opinions and feelings in speech, writing or pictures or any
other way. In the travaux préparatoires of RF these definitions were
given a narrow interpretation, at least as regards what the contents of
protected speech could be. It was stated that speech that did not fall
under the area of freedom of speech was not included in the paragraph.
This was the case with utterances that were an integrated part of the com-
mision of certain crimes and also with speech that had nothing to do with
public debate. I argue that this attempt to define speech that falls within
and without RF:s protection is unsupported by the text, is impractical and
difficult to use, as well as being illogical and unnecessary. I propose that
the freedom of speech clause should be read as it stånds. RF protects the
expressions of thoughts, opinions and feelings. Every possible content is,
therefore, prima facie protected by RF.
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Freedom of assembly is defined in RF 2:1 as a freedom to assemble
for the purposes of education, spreading of opinions or the like or artistic
performance. In the travaux préparatoires it is pointed out that the free¬
dom of assembly is to be regarded as a special case of freedom of speech.
That brings us to the conclusion that the texts definition is too narrow, as
it implies that no other meetings that those with the stated purposes are
protected. I argue that this is not the case, and that the freedom of assem¬
bly must be interpreted in the light of the freedom of speech. With such
an interpretation, there is hardly a need for a fixed definition, since the
freedom of speech includes every possible utterance, and so the freedom
of assembly includes every possible theme. The number of participants
necessary to constitute an assembly has been variously given as ten, five
or three persons. I propose two persons as the logical minimum of an
assembly. One person cannot hold a "meeting" and there is no reason to
protect three persons that is not applicable to two as well.

The freedom of demonstration is defined in RF 2:1 as a freedom to

hold demonstrations in public spaces. In the travaux préparatoires it was
further mentioned that it was a freedom, alone or with others, to express
opinions in public. It is also suggested that a demonstration is a some-
what organised event. I argue that the freedom of demonstration should
not be restricted to the expression of opinions, but should include the
same freedom to choose themes that freedom of speech does. Expres-
sions of feelings and thoughts should therefore also be included. I also
point out that it is not necessarily so that demonstrations are organised,
not in advance and not even on the spot. The freedom must, as I interpret
it, include spontaneous demonstrations as well. Regarding the restriction
of the freedom to public spaces, I argue that this should not be taken liter-
ally. The inclusion of that phrase can be explained by the heavy reliance
on statutory law, which, for obvious reasons, regulated the use of public
spaces for demonstrations.

Chapter 8 General demands on restrictions of rights
RF 2:12 sets up a number of general demands that any restriction of a
constitutional right must meet. The first is that a restriction must be pre-
scribed by law. The second is that it must have a goal that is acceptable in
a democratic society. It must furthermore be necessary in relation to that
goal. A restriction may, however acceptable and necessary, never threaten
the free public debate and the grounds for the restriction may not ever be
only a person's political, religious or cultural views.
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I first deal with the question of what is to be regarded as a "restriction"
of a right. The travaux préparatoires state that not every measure taken
by the state that burdens or restricts the citizen's rights are restrictions for
the purpose of RF. A restriction in the context of RF 2:12 is a measure
that has the purpose to restrict a right, or a measure that physically pun-
ishes or criminalises the use of a right or a measure that falls within the
protected area of the right. I argue that these criteria are inappropriate.
Their failure is largely due to the fact that they do not take account of the
inhibitory effect of a regulation or administrative measure. I therefore
propose that the question whether a certain regulation or measure involves
a restriction of a constitutional rights must be solved by also taking
account of the effect that the regulation or measure has upon the free use
of that right. If that effect is that the use in fact is substantially restricted,
it should be regarded as a restriction in the sense of RF 2:12.

I then turn to the specific demands that RF 2:12 expresses. The
demand for an acceptable goal is regarded as a minimum level of
decency in legislative actions. The central demand is instead the principle
of proportionality expressed in the paragraph. I argue that this includes a
test of the necessity of the restriction, a test of that restriction's suitability
for its purpose and a balancing test whether the benefits of that restriction
outweigh its' burdens. The special protection of free public debate is
taken to imply a strict scrutiny of all measures restricting the public
debate, accepting only the strongest of reasons. The protection against
discrimination is interpreted as demanding not only that there be a reason
other than the political etc view of a person for the restriction, but that
this reason in itself is strong enough to justify the restriction.

Chapter 9 Specific demands on restriction of the
freedoms of expression

Restrictions on the freedom of speech shall also comply with the
demands of RF 2:13 and restrictions of the freedoms of assembly and
demonstration must be in accordance with RF 2:14. Speech uttered at
meetings and demonstrations shall, therefore, be in accordance with RF
2:13. In RF 2:13 it is stated that the freedom of speech may only be
inhibited for the reasons there given. They include national security, pri¬
vate life, the protection of reputation, and public order and security. They
also include restrictions for any other "very important reason". This
"catchall" has been criticised in the legal debate for its breadth. I propose
an interpretation that demands that any "very important reason" must be
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similar to the reasons given in RF 2:13 or the interests protected by
RF 2:12. That way, the phrase can be given an outer limit, without deny-
ing the flexibility that motivated its inclusion in the first place.

In the third paragraph of RF 2:13 it is stated that certain regulations
that are content neutral and that only affect the way an utterance may be
spread are not restrictions of the freedom of speech. I argue that they in
fact are restrictions. My point is that the text could be interpreted to
mean only that such regulations are excluded from the provision in
RF 2:12 that restrictions of rights must be made in law. All the other
demands commonly applicable to restrictions (proportionality, special
care for the free public debate) must be applied, or else the protection of
speech would be considerably weaker than what is commonly thought.

In RF 2:14 the demands on restrictions of the freedoms of assembly
and demonstration are set out. The only acceptable reasons for restricting
these freedoms are national security, the prevention of epidemics, public
order at the meeting and traffic. The interesting thing here is public order.
RF 2:14 states that the reason must be public order at the meeting. This
was orginially interpreted as meaning that any disorder justifying an
intervention by the police had to take place in the assembly. The fact that
the surroundings were disturbed was not good enough. Låter, the view
was expressed in the travaux préparatoires to a subsequent minor amend-
ment to the paragraph that such a narrow view could not be upheld. The
interpretation of "at the assembly" had to include disturbances in the near
vicinity of the assembly. I consider that the most reasonable interpreta¬
tion of RF 2:14 is that the disturbance must originate in the assembly.
This interpretation gives the opportunity to stop assemblies that are keep-
ing whole neighbourhoods awake at night, but also secures the freedom
of assembly from measures taken because of someone else's behaviour
in the near vincinity of the assembly.

Chapter 10 The Public Order Act - the Freedoms of
Assembly and Demonstration in practice

The Public Order Act (Ordningslagen, OL) regulates the uses of public
spaces for expressive conduct. It prescribes that any assembly or demon¬
stration in a public space must obtain a permit. Physical as well as legal
persons can apply for a permit. However, there is a limit regarding age.
The Act criminalises holding assemblies without a permit and breaking
any conditions that may be included in a permit. Therefore it has been
stated that applicants must be 15 years of age, since that is the minimum
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age of criminal responsibility. I argue that as long as; RF does not indicate
an age-limit, it is unconstitutional to apply such ai limit generally. The
question whether a permit should be given or not miust be based on a cal-
culation of risks. If schoolchildren want to demons;trate, and this can be
accomplished without danger. the fact that they ;are not 15 years old
should not exclude them from the chance of expresssing themselves.

OL 2:4 requires a permit for assemblies in public spaces. That
includes streets, squares, parking lots, and even larger shopping malls. It
is the function of the area that determines if it is public or not. The permit
system is here criticised as not fully living up to the principle of pro-
portionality. A system with notification has beeni functioning well in
Germany and since that seems to be enough to exe:rt control over public
expression, proportionality would seem to demand that the less intrusive
measure be used.

The permits may, according to OL 2:16, be issued subject to any con-
ditions that the police find necessary to assure order and security. I argue
that this power is too vague; the only limits are that the conditions should
concern order and security, two concepts that are in themselves vague.
Conditions used frequently concern the time, place and number of parti-
cipants of assemblies. It does not, therefore, seem impossible to provide
for a more narrow power in the statute.

Permits may, according to OL 2:10 and 2:23, be refused or assemblies
may be dispersed for a number of reasons, the most common reason in
practice being if public order or security at the assembly is severely
threatened. I argue that this power to refuse permits must not be used to
stop assemblies that anger the public or those where the police fear that
there will be violent responses. It is a question of the interpretation of RF
2:14. The commentaries on the Public Order Act and the travaux

préparatoires of the Act uses the interpretation of RF 2:14 that makes it
possible to take action against an assembly because of actions that others
are pursuing in the near vincinity of the assembly. 1 strongly oppose this
interpretation, and argue that OL only permits police measures because
of what the assembly is doing. Any other view, I argue, is unconstitu¬
tional.

In OL 2:25 the police is given the power to forbid any gatherings of an
assembly of the same type that has been known to cause severe disorder.
This power is old and seems to be of little or no use today. I argue that
this kind of police power makes little sense. The difficulties of establish-
ing whether an assembly is of the "same type" as anyone before are
apparent. Likewise, the statute gives no indications of the factors the
police should take account of in making this decision. I argue that the
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statute gives little guarantees for equal treatment and that the power
granted there seem to be of little use. The time has come to do away with
this relic from the 19th century.

Chapter 11 Criminal offences related to the freedoms
of assembly and demonstration

In this chapter I study the criminal statutes that are of importance for the
freedoms of assembly and demonstration. The study is limited to the
crimes described in the Criminal Code (Brottsbalken, BrB). In BrB 16:4
assemblies of certain kinds are given criminal protection. It protects reli-
gious assemblies, marriage cermonies, court-proceedings and political
assemblies such as the national parliament and local authority assem¬
blies. It also protects assemblies for education, speeches or lectures. It
does not protect assemblies for the performance of art, as does the free-
dom of assembly in RF 2:1. I argue that this difference in treatment is
unfounded.

BrB 16:1-3 criminalises riots and the refusal to obey a police order.
The refusal to obey a police order is punished in cases were there is a
breach of the peace and a policeofficer gives an order to uphold public
order and security. I argue that this policepower must be exercised with
care, so that it does not in fact become a way to disperse assemblies by
circumventing OL's harsh conditions for such an act. The Swedish courts
have, however, not been vigilant in this matter and I find this disregard
for constitutionally protected rights remarkable. As regards the applica-
tion of BrB 16:1-3 rules on riots the courts have been more generous
towards individuals, as has JO. Participants in assemblies where only a
little violence was committed and where evidence showed that few

weapons were used, cannot be convicted for the crime of riot. The police
should be careful not to treat such an assembly as a riot.

When it comes to assemblies that block roads or entrances, partici¬
pants can be punished according to BrB 8:8 (egenmäktigtförfarande). In
these cases I argue that the courts must take the principle of proportionality
into consideration, and only punish expressive conduct when it clearly
intrudes on public order or traffic. BrB 16:16 provides that it is a criminal
offense to behave in a way that stirs the public to anger (förargelseväck¬
ande beteende). This provision can be used to suppress expression, espe-

cially since the difference between speech and conduct cannot be strictly
upheld. There is Swedish case law that shows that courts have punished
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flag burning, and I argue that such convictions are unconstitutional.
BrB 16:16 must be construed in such a way as not to inhibit the freedom
of expression.

The last part of the chapter deals with BrB 16:5, which criminalises
incitement and BrB 16:8 that makes it a crminal offense to engage in
"hate-speech" related to race, skin-colour, religion etc. BrB 16:5 has a
third section, that makes an exception for petty offences. This includes a
balancing test against the freedom of speech. Incitement that more seems
to be an expression of a view may not be punished, and the same applies
to incitement that has no or little prospect of resulting in action. The most
striking thing with this provision is that it also criminalises incitement to
lawful (but unmoral or unsuitable) acts. I argue that this is not compatible
with the constitutional protection of freedom of speech.

Chapter 12 Conclusions
In this chapter I try to summarise some of the results of the study. I first
compare the constitutional protection of the Freedom of assembly and
demonstration in Sweden, Germany and USA. I use four analytical tools
for this, measuring the countries' relative positions in an ideal-type
model. The four categories compared are freedom from a permit require-
ment, freedom to choose time and place, freedom to choose theme and
freedom to choose conduct. I find that in regard to freedom from a permit
reqiurement, Germany holds a slight advantage over Sweden and USA,
although the difference in practice between the states are not significant.
When it comes to freedom to choose time and place, I find Sweden gives
the greatest opportunities for participants in assemblies and demonstra¬
tions. The First Amendment in the American constitution clearly gives
more freedom to choose themes than the other countries' constitutions
provide. USA also gives the most protection when it comes to freedom to
choose form of expression.

I thereafter try to summarise my analysis of RF with a twin approach
of deconstruction - reconstruction. I first point out the weak spöts in the
constitutional order, especially the dependency on travaux préparatoires
that seems outdated. The definitions of the rights have been found too
narrow. The same applies to the view of what is a restriction of a consti¬
tutional right. The special requirements made as regards restrictions of
the freedoms of speech, assembly and demonstration have been found to
be, at least partly, vague and difficult to use. I try to show that the rights
can be given a much broader definition, that a more realistic view can be
applied as to what a restriction is and that the special requirements on
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restrictions can be given a strieter interpretation. This approach gives con-
stitutional protection to utterances of every form and content, but only
prima facie. Limitations on the freedoms of speech, assembly and dem¬
onstration are constitutional if they adhere to the demands of RF 2:12-
14. This is the sole framework for solving these constitutional issues.
There is no need to find the intent with the regulation, to establish the
protected area or to "cut off' certain types of regulations that in fact limit
the use of rights, from constitutional scrutiny. It is more of a balancing
test, an approach that is already implied in the wording and the structure
of RF:s protection of constitutional rights. I find this to be a more gener-
ous way of construing the rights and a more practical way to think about
and use constitutional rights in a legal context.
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Källor

Offentligt tryck
SOU 1941:20 Betänkande med förslag till ändrad lydelse av § 16 reger¬

ingsformen.
SOU 1944:69 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till

lagstiftning om brott mot staten och allmänheten.
SOU 1963:17 Sveriges statsskick, 2. Förslag till regeringsform.
SOU 1972:15 Ny regeringsform. Ny riksdagsordning.
SOU 1975:29 Medborgerliga fri- och rättigheter i vissa länder.
SOU 1975:75 Medborgerliga fri-och rättigheter.
SOU 1978:34 Förstärkt skydd för fri-och rättigheter.
SOU 1979:49 Grundlagsskyddad yttrandefrihet.
SOU 1981:38 Om hets mot folkgrupp.
SOU 1982:64 Frihetsberövande vid bråk och berusning.
SOU 1983:2 Nytt militärt ansvarssystem.
SOU 1984:64 Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten.
SOU 1983:70 Värna yttrandefriheten.
SOU 1985:24 Ordningslag.
SOU 1987:6 Folkstyrelsen villkor.
SOU 1989:13 Mångfald mot enfald. Del 1.
SOU 1989:14 Mångfald mot enfald. Del 2.
SOU 1990:44 Demokrati och makt i Sverige.
SOU 1991:75 Organiserad rasism.
SOU 1993:40 Fri- och rättighetsfrågor. Del A Regeringsformen.
SOU 1993:60 Polisens rättsliga befogenheter.
SOU 1996:50 Förbud mot vapen på allmän plats m.m.
SOU 1996:111 Bevakad övergång - Åldersgränser för unga upp till 30 år.
SOU 1996:173 När makten gör fel.
SOU 1997:38 Myndighet eller marknad.

NJA II 1937 nr 2 Lag om ändring i vissa delar strafflagen.
NJA II 1948 nr 3 Lag om ändring i strafflagen.
NJA II 1976 nr 14 Lag om ändring i brottsbalken.

Prop. 1948:80 med förslag till lag om ändring i strafflagen m.m.
Prop. 1956:143 med förslag till allmän ordningsstadga m.m.
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Prop. 1968:36

Prop. 1970:87

Prop. 1970:125

Prop. 1971:137

Prop. 1973:90

Prop. 1974:35

Prop. 1975/76:187

Prop. 1975/76:209

Prop. 1977/78:75

Prop. 1978/79:2

Prop. 1978/79:195

Prop. 1979/80:17

Prop. 1981/82:58

Prop. 1983/84:111

Prop. 1985/86:9

Prop. 1986/87:149

Prop. 1986/87:151

Prop. 1987/88:155

Prop. 1989/90:86

Prop. 1990/91:64

Prop. 1990/91:117

Prop. 1990/91:149

Prop. 1992/93:210

JuU 1981/82:41

JuU 1993/94:1

KU 1974:21

KU 1975/76:56

KU 1978/79:2y

KU 1980/81:28

LU 1989/90:37

Ds Ju 1977:11 /del
Ds 1996:33

med förslag till smittskyddslag m.m.
angående godkännande av konvention om avskaffande
av rasdiskriminering, m.m.
med förslag till ändring i tryckfrihetsförordningen m.m.
om godkännande av gränsälvsöverenskommelse mellan
Sverige och Finland m.m.
med förslag till ny regeringsform och ny
riksdagsordning m.m.
med förslag till lag om ändring i vallagen m.m.
om kommunal demokrati, ny kommunallag m.m.
om ändring i regeringsformen.
med förslag till ransoneringslag m.m.
med förslag till lag om namn och bild i reklam.
om förstärkt skydd för fri- och rättigheter m.m.
om ordningshållning vid offentliga tillställningar m.m.
om ändring i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken.
med förslag till polislag m.m.
om lag om diciplinförseelser av krigsmän m.m.
med förslag om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra
liknande verksamheter.
om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m.
med förslag till lag om skydd för företagshemligheter.
om åtgärder mot etnisk diskriminering m.m.
om yttrandefrihetsgrundlag m.m.
om en ny kommunallag.
om radio- och TV-frågor.
om ny ordningslag m.m.

om hets mot folkgrupp m.m.
ordningslag m.m.

med anledning av propositionen 1974:35 med förslag
till lag om ändring i vallagen m.m.
med anledning av propositionen 1975/76:209 om
ändring i regeringsformen jämte motioner,
yttrande över propositionen 1978/79:9 med förslag till
fondkommissionslag m.m.
om åtgärder mot videogram med våldsinslag m.m.

Skydd för företagshemligheter.
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I denna bok behandlas grundlagsskyddet av mötes- ochdemonstrationsfriheten. Studien innefattar dels en redo¬

görelse för hur Tyskland och USA byggt upp grundlags¬
skyddet av dessa friheter och dels en detaljerad genom¬
gång av den svenska grundlagens regler. Vidare behandlas
förvaltningsrättsliga och straffrättsliga bestämmelser med
anknytning till utövandet av mötes- och demonstrations¬
friheten. Boken är upplagd så att den skall kunna ge prak¬
tisk vägledning i ett stort antal frågor, samtidigt som den
innehåller en kritisk rättsvetenskaplig analys av de stude¬
rade regelverken.

Bland annat diskuteras vad som utgör ett grundlags-
skyddat yttrande, hur många som måste delta i ett möte
för att grundlagsskydd skall föreligga, vilka följder det har
att bryta mot kravet på tillstånd för att hålla sammankomst
och hur brott i samband med sammankomster skall hante¬
ras.
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