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"Þegar mál hefur verið hér sótt og 
varið og dómur á það lagður, 

verður þeirri úrlausn ekki síðar 
haggað. Það má aldrei bregðast, 

að við hvert mál, smátt sem stórt, 
sé lögð hin fyllsta alúð og allt 

gert, sem í voru valdi stendur, er 
tryggi rétta úrlausn þess 

samkvæmt landslögum og rétti."* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*”Sedan ett mål här har pläderats och försvarats och 

dom har avlagts, blir det beslutet aldrig senare ändrat. 

Det får aldrig misslyckas, att vid varje mål, stort som 

smått, största hänsyn tas och allt görs, som är i vår 

makt, för att garantera att rätt beslut fattas i enlighet 

med landets lag och rätt.”  - Þórður Eyjólfsson, 

Hæstirétturs ordförande, vid domstolens 25-års 

jubileum år 1945.   
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

 
En jämförelse av Island och Sverige visar på lika många likheter som skillnader med 

avseende på kultur, historia, traditioner och samhälle. Island, Sverige och de övriga 

nordiska länderna har historiska kopplingar till varandra ända tillbaka till 800-talet då 

skandinaver först bosatte sig på Island. Sedan dess har Sverige och Island haft relativt olika 

förutsättningar. Den långa perioden av danskt styre på Island innebar påverkan på hela 

samhället inklusive rättssystemet. När Island sedan blev självständigt och skulle stifta sina 

egna lagar hämtades stor inspiration från lagstiftning och rättsystem i Danmark och de 

övriga skandinaviska länderna, och så sker än idag.1 Detta kan förmodas vara en av 

anledningarna till de likheter mellan Sverige och Island som idag finns avseende både 

lagstiftning och domstolssystem. I den här uppsatsen belyser jag Islands domstolssystem ur 

ett konstitutionellt perspektiv och jämför det med den svenska motsvarigheten.  

 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med den här uppsatsen är att jämföra det isländska och det svenska 

domstolssystemet ur ett konstitutionellt perspektiv. Utöver att redogöra för de likheter och 

skillnader som finns undersöker jag också vilka effekter dessa kan få på bland annat 

rättskällehierarki, lagprövning, möjligheterna att få sin sak prövad - och överprövad - i 

domstol samt vilka fördelar och nackdelar som finns med Islands respektive Sveriges 

system.   

För att uppnå ändamålet med uppsatsen fokuserar jag på att utreda följande frågor: 1) 

Vilka är de största skillnaderna mellan det isländska och det svenska domstolssystemet? 2) 

Vilka följder får antalet domstolsinstanser för kvalitén på domstolsprövningen, 

domstolarnas roll och värdet av prejudikat som rättskälla? 3) Vilka skillnader finns mellan 

Islands och Sveriges ordning för lagprövning?  

 

 

                                                 
1 Intervju med Hafsteinn Þór Hauksson 19/2-2014. 
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1.3 Avgränsning 

 
Vid en komparativ konstitutionell studie är det viktigt att jämförelsen avgränsas på ett 

lämpligt sätt som möjliggör att en analys kan genomföras.2 Jag avgränsar uppsatsen till en 

jämförelse av de båda ländernas domstolsväsen ur ett konstitutionellt perspektiv. 

Anledningen till att jag väljer just domstolarna är att det finns vissa intressanta skillnader 

mellan de båda ländernas domstolssystem. Uppsatsen innehåller inte en heltäckande 

redogörelse för de skillnader som finns mellan Islands och Sveriges konstitutioner och 

domstolsväsende. Vid författandet av uppsatsen utgår jag ifrån att läsaren har 

grundläggande kunskap om hur det svenska systemet är organiserat. Därav redogör jag 

huvudsakligen för hur det isländska domstolsväsendet är uppbyggt och belyser det i 

relation till den svenska motsvarigheten. 

I beskrivningen av de båda konstitutionerna och domstolssystemen redogör jag för 

några framträdande skillnader mellan länderna. Dessa är att Islands konstitutionella 

reglering av rättskipningen är mindre omfattande än den svenska motsvarigheten, antalet 

domstolsinstanser skiljer sig mellan länderna, Island har inte förvaltningsdomstolar vilket 

Sverige har och lagprövningen ser delvis olika ut i de båda länderna. Den jämförande 

analysen utgår sedan från dessa skillnader.  

 
 

1.4 Metod och källor 

 
Vid författandet av denna uppsats använder jag ett flertal olika metoder. Eftersom syftet 

med uppsatsen är att jämföra Islands och Sveriges domstolar ur ett konstitutionellt 

perspektiv är komparativ konstitutionell metod den övergripande metoden. Enligt Jonsson-

Cornell kan olika förhållningssätt anläggas på genomförandet av en komparativ 

konstitutionell studie. De kategoriseringar av rättsystem som används inom privaträtten, 

t.ex. civil och common law, är inte lämpligt för konstitutionella jämförelser pga. att de är 

utformade för privaträttsliga komparativa studier. Istället bör en komparativ konstitutionell 

analys genomföras utifrån ett kontextuellt förhållningssätt där hänsyn tas till 

konstitutionens funktioner och betydelse i samhället. Vid val av komparativ konstitutionell 

metod bör hänsyn tas till vilket syfte jämförelsen har.3 

                                                 
2 Jonsson-Cornell, Komparativ konstitutionell rätt, s 33. 
3 Jonsson-Cornell, Komparativ konstitutionell rätt, s 30-32. 
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En del av metoden vid en komparativ konstitutionellrättslig studie utgörs av valet av 

länder som ingår i jämförelsen. Enligt Jonsson-Cornell är valet av länder ett viktigt val som 

tyvärr ofta sker utifrån pragmatiska överväganden såsom exempelvis tidigare kunskap om 

rättsystemet i aktuella länder, tillgängligt material och språkkunskaper.4 Valet av länder för 

denna uppsats baseras dels på min tid som utbytesstudent på University of Iceland då mitt 

intresse väcktes för Islands samhälle och rättsystem och dels på att jag gjorde 20 veckors 

uppsatspraktik på Sveriges ambassad i Reykjavik under hösten 2013. Detta innebär att jag 

vid tiden för författandet av uppsatsen har både viss tidigare kännedom om det isländska 

rättsystemet, tillgång till material och personer att intervjua till följd av att jag befinner mig 

på Island samt viss kunskap i det isländska språket. Mitt val kan därför tyckas motiverat av 

pragmatiska överväganden.  

I min situation anser jag det emellertid lämpligast att jämföra dessa två länder. En 

uppsats på 30 hp innebär ett begränsat utrymme vilket gör att jag inte vill inkludera fler 

länder i jämförelsen. I och med valet av Island som jämförelseland kan även min praktik 

relateras till uppsatsen i högre grad än om jag väljer något annat land. Trots att både Island 

och Sverige är nordiska länder finns det betydande skillnader mellan deras konstitutioner 

och domstolssystem och detta har väckt mitt intresse för att jämföra dessa två länder. 

Ytterligare faktorer som bidrar till att jag vill jämföra just Island med Sverige är att det mig 

veterligen inte gjorts någon jämförelse av dessa länder ur detta perspektiv tidigare och att 

Island ibland inte ingår i jämförelser av de nordiska länderna.5  

Utöver val av länder måste även en metod för genomförandet av jämförelsen väljas. En 

möjlig metod att använda vid komparativa studier är funktionalism. Vid användning av den 

funktionella metoden jämförs olika rättsordningars hantering av ett specifikt problem. 

Metoden har kritiserats för att den inte tillåter en jämförelse av rättsregler i dess kontext 

och bygger på en presumtion för likheter mellan de jämförda ländernas rättsystem.6 

Hallström verkar emellertid inte se den funktionella metoden som en olämplig metod för 

komparativa konstitutionella studier. 7 Han anser att komparatisten bör se problemet ur ett 

bredare perspektiv än det som framgår ur dennes egen rättsordning. Även om de andra 

länderna i jämförelsen inte har exakt samma rättsinstitut kan de ändå ha rättsregler som 

hanterar det problem som är föremål för jämförelsen på ett funktionellt sätt. För att utröna 

                                                 
4 Jonsson-Cornell, Komparativ konstitutionell rätt, s 32-33. 
5 Ett exempel på en studie av de nordiska länderna där Island lämnades utanför undersökningen är Sunnqvist, 
Konstitutionellt kritiskt dömande, s 53. Valet att inte ha med Island motiverades av att det inte fanns 
tillräckligt mycket material som författaren hade möjlighet att ta del av. 
6 Jonsson-Cornell, Komparativ konstitutionell rätt, s 31. 
7 Hallström, Att jämföra konstitutioner, SvJT 2010 s 576. 
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hur främmande länder löst det aktuella problemet kan det fordras studier av stora delar av 

rättsystemen. Utifrån Hallströms tolkning anser jag att den funktionella metoden är en 

lämplig metod att använda i denna uppsats.   

För att utreda gällande rätt i de båda länderna använder jag den rättsdogmatiska 

metoden i den grad det är möjligt. Detta sker på lite olika sätt för de respektive länderna 

pga. språksvårigheter. För att fastställa gällande rätt i Sverige använder jag alla erkända 

rättskällor innefattande lagar och författningar, förarbeten, rättspraxis och doktrin. För att 

utreda gällande rätt i Island kan jag pga. mina relativt begränsade kunskaper i isländska och 

avsaknad av översättningar till engelska endast använda en del av dessa rättskällor.  

Lagtext är en viktig källa för att fastställa gällande rätt i Island, dels till följd av 

rättskällehierarkin där lagtext är den primära rättskällan och dels pga. att åtminstone delar 

av den lagtext jag använder finns översatt till engelska vilket underlättar förståelsen. Mellan 

lagtext och nästa källa jag kan använda mig av – doktrin – finns enligt rättskällehierarkin två 

rättskällor som jag endast använder i mycket begränsad omfattning: förarbetsuttalanden 

och praxis. Anledningen till att dessa källor inte används i större omfattning är 

språksvårigheter. För att utöka källmaterialet beträffande isländsk rätt och för att få en 

bättre inblick i de diskussioner som pågår beträffande det isländska domstolsväsendet 

gjorde jag intervjuer med tre framstående isländska jurister. Två av dem, Professor Björg 

Thorarensen och Lektor Hafsteinn Þór Hauksson, är verksamma vid University of Iceland. 

Björg Thorarensen har även haft andra betydelsefulla uppdrag, hon har bland annat varit 

ledamot av två olika kommittéer som arbetat med förändringar av den isländska 

konstitutionen. Hafsteinn Þór Hauksson är idag, vid sidan av sitt arbete på University of 

Iceland, ledamot i en kommitté som arbetar med att ta fram förslag till ändringar av 

domstolssystemet. Den tredje personen jag intervjuade är Professor emeritus Sigurður 

Lindal som tidigare varit verksam vid både University of Iceland och Bifröst University. Jag 

använder även information från webbsidor tillhörande isländska myndigheter och andra 

offentliga organ. 

Eftersom det är svårt att hitta källor beträffande det isländska domstolssystemet som jag 

kan tillgodogöra mig är vissa avsnitt av uppsatsen baserade på väldigt få källor. Detta 

innebär en ökad risk för felaktigheter eftersom informationen inte kunnat kontrolleras och 

jämföras med andra källor. Åsikter och personliga uppfattningar hos de personer jag 

intervjuat riskerar även att få en relativt stor påverkan på det som återges i denna 

framställning. Jag försöker att i så stor utsträckning som möjligt att hitta stöd för det jag 

skrivit i fler än en källa men uppsatsen bör ändå läsas med detta i åtanke.  
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1.5 Disposition 

 
De två nästkommande kapitlen ägnas åt en redogörelse för först Island och därefter 

Sverige. De ämnen som behandlas är ländernas konstitution, statskick, domstolar, 

lagprövning samt vissa historiska tillbakablickar. Eftersom uppsatsen är anpassad utifrån att 

läsaren förväntas ha mindre kunskaper om Island än om Sverige är kapitlet om Island mer 

omfattande med mer detaljerad och grundläggande information.  

Efter dessa två kapitel följer ett jämförande kapitel. Där jämförs Island och Sverige 

utifrån de aspekter som belysts i de tidigare två kapitlen ur ett konstitutionellt perspektiv. 

Uppsatsen avslutas sedan med ett kapitel med avslutande kommentarer. 
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2 Island 

 

2.1 Historia 

 
Irländska munkar var de första som försökte att bosätta sig på Island under 700-talet. De 

gav sig av på 800-talet när Skandinaver började bosätta sig på ön. Den första mannen som 

bosatte sig permanent på Island var Ingólfur Arnarsson som kom till ön år 874. 

Kolonialiseringen av Island anses avslutad år 930. Samma år bildades Alþingi som då var 

landets högsta organ med både lagstiftande och dömande makt. Under några hundra år 

varade den så kallade fristatens tid innan Island år 1262 blev lydrike under Norge. Danmark 

tog senare över Norge och i och med det även Island. Danmarks styre innebar bland annat 

att den högsta dömande, lagstiftande och verkställande makten fanns i Danmark och ett 

handelsmonopol innebärande att Island kunde handla endast med Danmark.8 

Klimatförsämringar, epidemier, handelsmonopolet och vulkanavbrott var några orsaker 

till stor fattigdom i Island, med långsammare utveckling än resten av Europa som följd. 

Under 1700-talet började utvecklingen ta fart och skolor byggdes i landet.9 Under början av 

1900-talet fick Island gradvis allt mer självstyre, först i inre angelägenheter men med den 

danska kungen som statsöverhuvud, för att sedan bli helt självständigt år 1944.10  

 
 

2.2 Konstitution och statsskick 

 

2.2.1 Historisk bakgrund 

 

År 1874, på 1000-års jubileet av Ingólfur Arnarssons ankomst till Island, fick Island en 

egen konstitution. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var förflyttning av 

makten från danska till isländska institutioner det främsta målet och konstitutionens 

utveckling skedde utifrån det. Därav fick utvecklingen av regleringen av andra 

rättsområden såsom mänskliga rättigheter och effektiva rättsmedel stå tillbaka.11 Den 

nuvarande konstitutionen är från år 1944. I en folkomröstning år 1944 där mer än 98 % av 

de röstberättigade islänningarna deltog röstade folket om att avbryta unionen med 

                                                 
8 Islands ambassad i Sveriges webbsida och Hæstirétturs (Högsta rätten) webbsida. 
9 Islands ambassad i Sveriges webbsida. 
10 Islands ambassad i Sveriges webbsida. 
11Rógvi, West-Nordic Constitutional Judicial Review s. 161-165. 
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Danmark och om att anta 1944-års konstitution.12 Stödet för att bli en självständig nation 

var 97 % och stödet för att anta konstitutionen var ca 95 %. Sedan den antogs har vissa 

ändringar skett. Bestämmelserna om Alþingis arbetssätt ändrades år 1991 och år 1995 

ändrades kapitlet om mänskliga rättigheter för att uppfylla Islands internationella åtaganden 

enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna (EKMR) och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.13 

 

 

2.2.2 Statskicket 

 
Enligt konstitutionens första paragraf är Island en republik med parlamentariskt styre. Den 

lagstiftande makten innehas gemensamt av presidenten och parlamentet, den verkställande 

makten innehas gemensamt av regeringen, dess myndigheter samt presidenten och den 

dömande makten innehas av domare.14  

Parlamentet (Alþingi) består av 63 ledamöter som väljs på perioder av fyra år. Varje 

medborgare med rätt att rösta i parlamentsvalet och som har ett ”klanderfritt rykte”15 kan 

bli invald i Alþingi, förutom domare i Högsta Rätten.16 Presidenten som är landets statschef 

väljs vid presidentval som hålls vart fjärde år.17 Presidenten utser regeringens ministrar samt 

bestämmer dess antal.18 Ministrarna är garanterade en sittplats i parlamentet och har rätt att 

delta i debatter men de får rösta i parlamentets omröstningar endast om de samtidigt är 

ledamöter i parlamentet,19 vilket ministrarna oftast är. Landet är uppdelat i valkretsar som 

var och en innehar sex platser i parlamentet. Vilka personer som ska inneha dessa platser 

bestäms utifrån valresultatet i respektive valkrets.20 Detta innebär att värdet av varje 

medborgares röst varierar beroende på antalet medborgare som röstar i varje valkrets.   

Presidentens lagstiftande makt realiseras genom att alla lagar som Alþingi beslutat om 

ska stadsfästas av presidenten innan de kan träda i kraft.21 Om presidenten inte godkänner 

en lag ska folkomröstning hållas. Godkänner folket lagen träder den i kraft utan 

                                                 
12 Thorarensen, Constitutional Reform Process in Iceland, s 3-4. 
13 Thorarensen, Constitutional Reform Process in Iceland, s 3-4, samt Constitutional Acts No. 56 31 May 
1991 and No. 97 28 June 1995.   
14 Islands konstitution § 2. 
15 Egen översättning från den engelska versionen av konstitutionen som lyder ”unblemished reputation”.  
16 Islands konstitution § 34. 
17 Islands konstitution § 6. 
18 Islands konstitution § 14. 
19 Islands konstitution § 51. 
20 Islands konstitution § 31. 
21 Islands konstitution § 26. 
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presidentens godkännande, men om folket däremot stödjer presidentens åsikt förkastas 

lagen.22 Presidenten har även en möjlighet att stifta provisoriska lagar om en akut situation 

uppstår när Alþingi inte är i tjänst under förutsättning att lagen inte strider mot 

konstitutionen samt att lagen läggs fram för Alþingi så snart det är i tjänst igen.23 

Island tillämpar dualism i förhållande till internationell rätt vilket innebär att 

internationella traktat måste inkorporeras i nationell rätt innan de är gällande rätt i landet. 

Högsta rätten i Island försöker emellertid att tolka den isländska lagen i ljuset av Islands 

internationella åtaganden och har även refererat till traktat som inte inkorporerats i isländsk 

nationell lag.24  

 
 

2.2.3 Den konstitutionella regleringen av domstolsväsendet 

 
De delar av konstitutionen som behandlar rättskipning är i det närmaste oförändrade sedan 

år 1874.25 De är därför snarlika motsvarande delar av den danska konstitutionen så som 

den såg ut i slutet av 1800-talet. Danmark har emellertid ändrat dessa sedan dess och har 

idag, liksom de övriga nordiska länderna, en mer omfattande och detaljerad 

grundlagsreglering av rättskipningen än på 1800-talet. Detta innebär att den isländska 

konstitutionella regleringen av rättskipningen är relativt kort och odetaljerad i jämförelse 

med Sveriges och de övriga nordiska ländernas motsvarigheter.    

De huvudsakliga bestämmelserna om domstolsväsendet finns i konstitutionens femte 

avsnitt, men några bestämmelser som berör domstolsväsendet återfinns redan bland de 

inledande paragraferna. I konstitutionens andra paragraf anges att domare innehar den 

dömande makten. I samma paragraf anges fördelningen av den verkställande makten, 

vilken innehas av presidenten och regeringen, och den lagstiftande makten som innehas av 

presidenten och Alþingi. Denna paragraf beskrivs enligt följande i en kommentar till 

konstitutionen. Fördelningen av makten bygger på Montesquieus maktdelningsteori. 

Maktdelningen anses emellertid inte vara särskilt tydlig och det har ibland har hävdats att 

lagstiftaren kan välja fritt inom vilka ämnen den fattar beslut. Numer anses emellertid den 

allmänna uppfattningen vara att lagstiftaren varken kan avgöra sådana tvister som enligt 

den traditionella definitionen av rättsväsendets natur ska avgöras i domstol eller fatta beslut 

i enskilda ärenden som enligt konstitutionen hör till presidentens eller regeringens 

                                                 
22 Islands konstitution § 26. 
23 Islands konstitution § 28. 
24 Tryggvadóttir & Ingadóttir, Researching Icelandic Law. 
25 Tómasson m fl, Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins íslands, s 4 och 35-37. 
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uppgifter. Regeringen eller myndighet under regeringen kan på uppdrag av lagstiftaren fatta 

beslut i vissa rättsliga tvister inom vissa områden men lagstiftaren får inte bemyndiga 

regeringen eller annan myndighet att avgöra ett mål som av tradition ska avgöras av 

domstolarna. Eftersom innehavarna av den dömande och den verkställande makten måste 

följa lagen i sitt arbete (anges i § 61 för den dömande makten) anses lagstiftaren vara den 

högsta av de tre maktinstanserna. De olika maktinstanserna har visst samband med 

varandra, som exempel nämns i kommentaren att regeringens ministrar ofta även har en 

plats i Alþingi.26  

Beträffande förekomst av samma personer inom domstolarna som i någon av de andra 

delarna av makten anges i kommentaren till § 2 att Högsta rätten i sin praxis inte har velat 

tolka paragrafen så att den hindrar att en person har en position inom både den 

verkställande och den dömande makten samtidigt. Det skulle emellertid kunna strida mot 

den rätt till rättvis rättegång som stadgas i konstitutionens § 70 varför författarna till 

kommentaren ifrågasätter Högsta rättens ställningstagande. Enligt § 34 kan inte domare 

från Högsta rätten väljas till ledamöter i Alþingi varför det inte är möjligt att samma person 

innehar både lagstiftande och dömande makt samtidigt.27 

De huvudsakliga bestämmelserna om domstolarna finns i konstitutionens femte avsnitt. 

I § 59 anges att domstolarnas organisation endast kan fastställas i lag. Märkas kan att det 

varken föreskrivs hur många domstolsinstanser det ska finnas eller att Högsta Rätten är 

landets högsta instans. Lagstiftaren har möjlighet att fritt bestämma domstolarnas 

organisation och hur processen i domstol ska gå till.28  

I § 60 fastställs att domstolarna avgör tvister om myndigheters kompetens. Enligt 

kommentaren är domstolarnas kompetens vidare än vad som framgår av ordalydelsen.29 De 

anses vara behöriga att avgöra huruvida ett myndighetsbeslut uppfyller lagens formella 

krav, om myndigheten som fattade beslutet var behörig att göra så samt om de tjänstemän 

som medverkade i ärendets handläggning varit behöriga och opartiska. Domstolarna är 

även behöriga att avgöra om beslutets innehåll är lagligt samt om myndighetens beslut är 

välgrundat ur juridiskt perspektiv, t.ex. grundat på sakliga skäl. Domstolarna måste 

emellertid respektera expertbedömningar som ligger till grund för ett beslut. Om 

domstolen finner att ett myndighetsbeslut brister i fråga om någon av de nämnda 

förutsättningarna kan domstolen ogiltigförklara beslutet. Domstolarnas möjligheter att 

                                                 
26 Tómasson m fl, Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins íslands, s 3-4. 
27 Tómasson m fl, Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins íslands, s 4. 
28 Tómasson m fl, Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins íslands, s 35. 
29 Tómasson m fl, Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins íslands, s 35-36. 
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ändra ett beslut och fatta ett nytt beslut i det ogiltiga beslutets ställe är begränsade.30 Det är 

konstitutionens § 70 som möjliggör att alla måltyper, inklusive förvaltningsrättsliga mål, kan 

prövas i domstol. I § 70 stadgas att varje person har rätt att få sina rättigheter och 

skyldigheter prövade i en rättvis rättegång av en oberoende domstol.31 

I § 61 stadgas domarnas oberoende. I paragrafens första mening anges att domstolarna 

vid utövande av sina officiella uppdrag endast ska ta ledning av vad som anges i lag. Enligt 

kommentaren till konstitutionen ska rekvisitet lag ges en vid tolkning. Det innefattar även 

andra rättsregler, både skrivna och oskrivna. Domstolarna är till följd av denna paragraf 

obundna av instruktioner från lagstiftaren, regeringen eller myndigheter om hur de ska 

döma i ett enskilt fall.32   

Vidare anges i § 61 att domare inte kan skiljas från sin anställning på annat sätt än 

genom ett domstolsbeslut och att de inte får förflyttas till en annan domstol förutom vid 

omorganisationer av domstolsväsendet. Den delen av bestämmelsen syftar till att hindra 

åtgärder som indirekt påverkar domarnas oberoende. Av denna bestämmelse följer även att 

domarna utses på obestämd tid.33 Inga bestämmelser i konstitutionen behandlar 

utnämningen av domare. Det regleras istället i Lög um dómstóla 15/1998 (LD) där det 

även finns närmare bestämmelser om domstolarnas organisation.  

 
 

2.2.4 En ny isländsk konstitution? 

 
I flera decennier har det pågått en debatt i Island om att reformera konstitutionen. När 

Island fick 1874 års konstitution var dess lydelse mycket snarlik den dåvarande danska 

konstitutionen. Thorarensen anser att 1874 års konstitution utformades av den danska 

kungen utan att någon diskussion fördes med det isländska folket om vilken typ av 

konstitution de ville ha eller vilka värderingar konstitutionen skulle ge uttryck för. Någon 

sådan diskussion fördes inte heller inför antagandet av den nuvarande konstitutionen år 

1944. Hon anser att de små ändringar som gjordes av konstitutionen då Island blev en 

självständig republik år 1944 innebär att den nuvarande konstitutionen är en kombination 

av dels en konstitution anpassad för ett kungarike med kungahuset som den högsta 

                                                 
30 Enligt Tómasson m fl, Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins íslands, s 35-36. Detta håller nu på att ändras i 
praxis, se avsnitt 2.3.3.1. 
31 Tómasson m fl, Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins íslands, s 35-36. 
32 Tómasson m fl, Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins íslands, s 36. 
33 Tómasson m fl, Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins íslands, s 37. 
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institutionen och dels en konstitution för en republik med parlamentariskt styre och 

folkvald president.34  

Hafsteinn Þór Hauksson anser däremot att konstitutionens danska arv många gånger 

framställs som en större sak än vad det faktiskt är. Han hävdar att den danska konstitution 

som låg till grund för 1874 års konstitution i Island i sin tur var inspirerad av tidigare 

franska och belgiska konstitutioner, så om den isländska konstitutionens ursprung ska 

anges är det enligt honom mer korrekt att säga att den är fransk eller belgisk. Oavsett vad 

1874 års konstitution kom ifrån anser han vidare att det i diskussionen om dagens 

konstitution inte ska fästas för stor vikt vid att den från år 1874 hade sitt ursprung från 

andra länder. När dagens konstitution antogs år 1944 hade den ett starkt stöd från 

befolkningen. Det finns många konstitutioner i världen, t.ex. USA:s, som varken valdes av 

folket eller instiftades så sent som år 1944 men som ändå har ett starkt stöd än idag.35 

Oberoende av diskussionen om konstitutionens historia och dess betydelse verkar den 

gemensamma uppfattningen bland både jurister och allmänhet vara att ändringar måste 

göras.36 Hauksson menar att de nödvändiga förändringarna kan göras utan att byta ut den 

nuvarande konstitutionen mot en ny, det är enligt honom bättre att behålla den nuvarande 

konstitutionen men göra ändringar i den. Enligt min mening verkar det ha fungerat förut 

att göra omfattande ändringar utan att för den skull behöva göra om hela konstitutionen, 

exempelvis år 1995 då det nuvarande kapitlet om mänskliga rättigheter infördes. Det kan 

användas som argument för att ändringar är tillräckligt och att en helt ny konstitution inte 

behövs. Samtidigt har den nuvarande konstitutionen kritiserats på ett stort antal punkter, 

om alla dessa ändras skulle det kunna innebära så stora förändringar att konstitutionen 

uppfattas som en annan konstitution än den nuvarande.  

Den nuvarande konstitutionen anses ha ett flertal problem. Beträffande statskicket har 

den kritiserats i flera avseenden. Den anses inte reflektera de faktiska förhållandena i 

dagens Island med avseende på den verkställande makten och regeringen. Vidare bedöms 

den inte tillförsäkra en tillräcklig separation mellan den verkställande och den lagstiftande 

makten eller säkerställa Alþingis roll som övervakare av den verkställande makten. 

Ytterligare problem är att den inte tillräckligt tydligt anger fördelningen av den 

verkställande makten mellan presidenten och regeringen, premiärministerns roll som ledare 

                                                 
34 Thorarensen, Constitutional Reform Process in Iceland, s. 3-6. 
35 Intervju med Hafsteinn Þór Hauksson 19/2-2014. 
36 Intervjuer med Björg Thorarensen och Hafsteinn Þór Hauksson, 5/2-2014 respektive 19/2-2014, och det 
faktum att nuvarande regering har tillsatt en kommitté som idag arbetar med att lägga fram förslag för 
ändringar. 
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av regeringen samt regeringens funktion. Konstitutionen anger inte heller hur parlamentet 

kan avsättas eller hur regering bildas.37  

Brister finns även avseende regleringarna, eller snarare icke-regleringarna, av 

internationella relationer. Det saknas bestämmelser om samarbete med andra stater, 

internationella organisationer och utrikespolitik. Det är presidenten som signerar 

överenskommelser med andra stater.38 Det är endast i ett fåtal situationer som Alþingis 

godkännande krävs innan presidenten godkänner en överenskommelse.39 Detta innebär att 

regeringen kan fatta många viktiga utrikespolitiska beslut utan att konsultera parlamentet 

först, vilket skedde exempelvis år 2003 då statsministern och utrikesministern framförde 

Islands stöd till USA:s invasion av Irak.40 

Den del av konstitutionen som behandlar rättskipning är kort och relativt odetaljerad. 

Enligt Hauksson råder det enighet bland landets jurister om att denna del av konstitutionen 

måste utvecklas. Han anser att den måste bli mer detaljerad och beskriva funktionen av 

rättskipningen och domstolarna på ett bättre sätt.41 

Efter finanskraschen år 2008 blev allmänhetens förtroende för politiker och andra 

makthavare allvarligt skadat. Diskussioner startade om konstitutionens funktion avseende 

bland annat maktfördelning och utkrävande av ansvar från makthavare. År 2009 utlystes 

nyval i Island och den tidigare oppositionen fick majoritet i parlamentet och bildade 

regering. Den nya regeringen inledde då ett omfattande arbete för att utarbeta en ny 

konstitution för Island. Förlaget till den nya konstitutionen arbetades fram genom en 

process som genomsyrades av en vision om att folket skulle ha en stor delaktighet i 

utformningen av konstitutionen.42 

Utifrån denna process framkom att önskemålen på den nya konstitutionen var bland 

annat en tydligare maktdelning, större fokus på mänskliga rättigheter, bättre 

kontrollfunktioner för att kontrollera landets makthavare, större möjligheter för folket att 

delta i politiska beslut, lika värde av alla röster och ett stadgande att nationen äger de 

naturresurser som inte är privatägda.43 Det Konstitutionella Rådet arbetade fram ett förslag 

som överlämnades till parlamentet i juli 2011. Thorarensen kritiserade detta förslag bland 

annat av den orsaken att vissa bestämmelser skulle vara svåra för domstolarna att tolka och 

                                                 
37 Thorarensen, Constitutional Reform Process in Iceland, s 4-5. 
38 Islands konstitution § 21. 
39 Alltingets godkännande krävs enligt § 21 för överenskommelser som innefattar avstående eller upplåtande 
av territorium eller som kräver förändringar i statskicket. 
40 Thorarensen, Constitutional Reform Process in Iceland, s 5. 
41 Intervju med Hafsteinn Þór Hauksson, 19/2-2014. 
42 Thorarensen, Constitutional Reform Process in Iceland, s 6-11. 
43 Det Konstitutionella Rådets webbsida. 
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tillämpa i enskilda fall pga. att de är otydliga, samtidigt som andra bestämmelser istället var 

för detaljerade.44 År 2012 hölls en folkomröstning om förslaget vilket fick positivt gensvar 

från folket.45 Trots det antogs inte förslaget till ny konstitution innan valet år 2013. Den nya 

regeringen som kom till makten år 2013 har tillsatt en kommitté som i skrivande stund 

arbetar med nya förslag till ändringar i konstitutionen.46 

 
 

2.3 Dömande instanser i Island 

 

2.3.1 Historia  

 
De första dömande instanserna i Island inrättades under 900-talet. Den lägsta instansen 

utgjordes av de lokala vorþingsdómar. Omkring år 965 bildades fyra fjórðungsdómar, vilka 

var regionala domstolar i de fyra olika regionerna som landet var uppdelat i vid den tiden. 

Kort efter år 1000 bildades fimmtardómur som då tog över rollen från Alþingi som högsta 

dömande instans i landet. Det fanns under en tid tre domstolsinstanser i Island. Under 

medeltiden förändrades organisationen av domstolsväsendet flera gånger, att beskriva dessa 

förändringar i detalj ligger utanför ramen av denna framställning.47 

Fattigdom och utspridd befolkning påverkade organisationen av domstolsväsendet 

under lång tid. Landet var under flera hundra år fram till 1990-talet indelat i så kallade 

sýslur (sysslor) som styrdes av sýslumenn (sysslomän). Sysslomannen innehade alla de 

uppgifter som tillkom en underdomare, polischef och skatteuppbördsman samtidigt. Om 

ett samhälle hade mer än 1000 invånare kunde det begära att klassas som kaupstað 

(köpstad) istället. I sådana fall skildes förvaltningen av köpstaden från förvaltningen av det 

kringliggande landet genom lag. I lagen angavs hur rättskipningen och förvaltningen i 

köpstaden skulle skötas. Ibland utsågs en särskild bæjarfógeti (stadsfiskal) för köpstaden 

som då skötte samma uppgifter som en syssloman skulle ha gjort med undantag för de 

förvaltande uppgifterna. Det förekom också att sysslomannen för området kring köpstaden 

fick i uppgift att utöver sina tidigare uppgifter även vara stadsfiskal för köpstaden. Samma 

person kunde vara både syssloman för flera områden och stadsfiskal för flera samhällen.48  

                                                 
44 Thorarensen, Constitutional Reform Process in Iceland, s 12. 
45 Stastistics Iceland, Series Vol. 98 No. 14  
46 Intervju med Hafsteinn Þór Hauksson 19/2-2014 
47 Hæstirétturs (Högsta rätten) webbsida. 
48 Sundberg, Det isländska domstolsväsendet s 10-16. 
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Sysslomannen var även första dömande instans. Det innebar att samma person kunde 

handlägga ett ärende i egenskap av både polistjänsteman och domare. I slutet av 1980-talet 

blev landet av den anledningen föremål för ett klagomål till Europadomstolen, Jón 

Kristinsson mot Island.49  

 

Jón Kristinsson (JK) anklagades för två överträdelser av trafikbestämmelser. Polisrapport 

angående dessa överträdelser lämnades till dåvarande Stadsfiskalen i Akureyri, SJ i egenskap av 

polischef. JK uppmanades att inställa sig hos Häradsrätten i Akureyri. Enligt dåvarande 

lagstiftning utfördes Häradsrättens uppgifter av Stadsfiskalen, i detta fall SJ, i egenskap av 

syssloman. SJ genomförde därför den förberedande utredningen, hörde vittnen samt var 

domare då JK inställde sig i rätten. JK erkände inte brottet varför det överlämnades till allmän 

åklagare. Åklagaren väckte åtal och rättegång hölls, SJ var återigen domare och dömde JK för 

brotten.  

JK överklagade till Högsta rätten på grunderna att utredningen varit bristfällig och att han 

inte fått sin sak prövad inför en opartisk domstol. Högsta rätten friade JK från en del av 

brotten men fastslog andra delar. Beträffande JK:s grund att han inte fått sin sak prövad av en 

opartisk domstol sa Högsta rätten att enligt isländsk lag innehas de dömande uppgifterna i 

Häradsrätterna av Stadsfiskaler som samtidigt tjänstgör som polischefer. Domstolen ansåg 

därför att det inte utgjorde någon grund för att åsidosätta Häradsrättens dom. JK klagade till 

Europadomstolen och angav som grund att Island inte uppfyllt sina åligganden enligt EKMR 

art. 6 (1). JK och Islands regering förliktes innan målet togs upp till prövning i 

Europadomstolen. Av den anledningen finns ingen dom mot Island i detta fall, men enligt 

Kommissionens rapport50 om fallet hade Häradsrätten i Akureyri inte utgjort en opartisk 

domstol och en överträdelse av EKMR art. 6 hade förelegat.  

 

Fallet Jón Kristinsson mot Island initierade en reform i det isländska domstolsväsendet 

som genomfördes under 1990-talet. En ny lag51 för att åstadkomma en åtskillnad mellan 

den dömande och verkställande makten i första instans och ändringar gjordes i 

rättegångslagstiftningen. Den nya lagstiftnigen innebar att sysslomannens verkställande 

åtgärder såsom exekution av dom, beslag och förbud på ett tydligare sätt hänfördes till 

administrativ verksamhet istället för som tidigare då de ansetts innefatta en viss dömande 

verksamhet. Ändringarna i rättegångslagstiftningen innebar att det blev en tydligare 

åtskillnad mellan domstolsväsendet och åklagarväsendet så att domare inte genomförde 

förundersökningar i brottmål.52 

 

                                                 
49 Jón Kristinsson mot Island, förlikning den 22 februari 1990. 
50 Publicerades 8/3-1990. 
51 Lög 92/1989 um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds i héraði, trädde i kraft år 1992. 
52 Sundberg, Det isländska domstolsväsendet s 10-16. 
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2.3.2 Andra organ än domstolar för överprövning av myndighetsbeslut 

 

2.3.2.1 Högre instans inom förvaltningen 

 
Enligt huvudregeln, som stadgas i Stjórnsýslulög 37/1993 (Förvaltningsprocesslagen) § 26, 

kan myndighetsbeslut överklagas till en högre myndighet inom förvaltningen om inte annat 

stadgas i lag eller följer av sedvana. Beslutet överprövas då av en högre stående myndighet, 

eller som sista instans av ansvarigt ministerium. Ett exempel på beslut som överklagas 

inom förvaltningen är beslut fattade av Útlendingastofnun (isländska migrationsverket), de 

överklagas till Inrikesministeriet.53 Det är ingen särskilt sammansatt nämnd eller liknade 

som prövar dessa beslut utan prövningen sker av anställda vid myndigheterna eller 

ministerierna alternativt av ministern själv. De högre myndigheterna eller ministerierna gör 

samma typ av prövning som de första beslutsfattande myndigheterna gjort. 54  

Skriftlig process är huvudregeln vid överklagan av myndighetsbeslut inom förvaltningen, 

men muntlig förhandling kan hållas om målet är särskilt krävande och muntlig förhandling 

anses kunna ge en mer komplett utredning av målet.55  

 
 

2.3.2.2 Överklagandenämnd 

 
Enligt Förvaltningsprocesslagen § 26 kan annan ordning för överklagande av 

myndighetsbeslut fastställas i lag eller följa av sedvana. För vissa myndighetsbeslut finns 

stadgat att de kan överklagas till överklagandenämnder istället för till myndighet eller 

ministerium. Överklagandenämnder gör samma typ av prövning som den beslutsfattande 

myndigheten gjort. Ett exempel på detta är att beslut fattade av Samkeppniseftirlitið 

(isländska konkurrensverket) överklagas till Áfrýjunarnefnd samkeppnismála (Konkurrens-

överklagandenämnden).56  

I Förvaltningsprocesslagen anges grundläggande krav beträffande opartiskhet för 

tjänstemän vid myndigheter och ledamöter i överklagandenämnder.57 Sammansättningen 

för respektive överklagandenämnd regleras oftast i den specialförfattning som reglerar 

                                                 
53 Lög um útlendinga 96 /2002 (Utlänningslagen). 
54 Intervju med Björg Thorarensen, 5/2-2014. 
55 Förvaltningsprocesslagen § 30. 
56 Konkurrensöverklagandenämndens webbsida och Samkeppnislög nr 44/2005 (Konkurrenslagen) § 9.  
57 Förvaltningsprocesslagen §§ 3-6 och 32. 
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myndighetens verksamhet. Ledamöterna i överklagandenämnderna är oftast inte domare, 

även om undantag finns.58  

 
 

2.3.3 Häradsrätten 

 

2.3.3.1 Uppgift 

 
Héraðsdómur (Häradsrätten) är första instans i civil- och brottmål.59 I dessa mål är det 

enbart i Häradsrätten som vittnesmål upptas och övriga bevis värderas.60 Även 

myndighetsbeslut kan överklagas till Häradsrätten, antingen direkt efter att myndigheten 

meddelat beslut eller om en part fortfarande är missnöjd efter att prövning skett av högre 

myndighetsinstans, ministerium eller överklagandenämnd.  

Traditionellt sett har den överprövning som Häradsrätten gör av myndighetsbeslut 

endast omfattat huruvida beslutet tillkommit i laga ordning samt, i de fall den lag 

myndigheten haft att tillämpa ger utrymme för fria bedömningar, myndighetens beslut 

ligger inom det fria tolkningsutrymmet. Domstolens dom har då utgjort antingen ett 

fastställande eller ett ogiltigförklarande av myndighetens beslut. Vilken typ av prövning 

som domstolen ska göra av ett överklagat myndighetsbeslut är emellertid inte fastställt i lag.  

Detta har möjliggjort en utveckling i praxis de senaste åren då domstolen i större 

utsträckning gör samma prövning som myndigheten gjort och, i de fall domstolen finner att 

myndighetens beslut var felaktigt, fattar ett nytt beslut som ersätter myndighetens beslut. 

Ett exempel på detta är då Konkurrensverket ålagt en part att betala böter. I sådana mål har 

det förekommit att domstolen sedan beslutat om ett annat bötesbelopp än det 

myndigheten först ålade parten.61 

  

                                                 
58 Intervju med Björg Thorarensen, 5/2-2014. 
59 Framgår av LD §§ 1-2. 
60 Intervju med Björg Thorarensen och Hafsteinn Þór Hauksson, 5/2-2014 respektive 19/2-2014. 
61 Intervju med Björg Thorarensen, 5/2-2014. 
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2.3.3.2 Organisation, styrning och sammansättning 

 
Enligt LD sköts administrationen av Häradsrätten av Dómstólaráði (Domstolsrådet). Det 

består av fem personer; två lagmän från Häradsrätten, två domare från Häradsrätten och en 

person utsedd av Justitiedepartementet. Ledamöterna i Domstolsrådet sitter i fem år. 62  

Antalet domare i Häradsrätten över hela Island ska vara 38 stycken. Domstolsrådet 

bestämmer antalet domare vid varje Häradsrätten samt placerar ut domarna vid de olika 

domstolarna. Domstolsrådet kan även besluta att tre av domarna inte ska tillhöra någon 

specifik Häradsrätt utan istället döma i mål vid olika Häradsrätter.63 Efter tjänstgöring i tre 

år på samma Häradsrätt ska domaren så snart som möjligt förflyttas till en annan 

Häradsrätt. Mål i Häradsrätten avgörs av en domare om inte annat föreskrivs i lag eller om 

Lagmannen beslutar att fler än en domare ska döma i målet.64  

I LD §§ 4a och 12 fastställs hur domare till Häradsrätten utses. Justitieministern utser en 

utvärderingskommitté med uppgift att utreda kvalifikationerna hos de ansökande. 

Utvärderingskommittén lämnar en rekommendation om vilken av kandidaterna som är bäst 

lämpad för domarposten till Justitieministern. En annan person än den som 

utvärderingskommittén rekommenderar får utnämnas till domare endast om Alþingi antar 

en motion från Justitieministern om att utnämna en annan identifierad kandidat som 

uppfyller kraven som anges i LD § 4 st. 2 och 3.65 Domare utses av justitieministern på 

obestämd tid. 

 
 

2.3.3.3 Process 

 
Island har två olika lagar som styr processen i brottmål respektive civilrättsmål - Lög um 

meðferð sakamála 2008 nr 88 (Brottmålsprocesslag, BPL) och Lög um meðferð einkamála 

1991 nr 91 (Civilprocesslag, CPL). När myndighetsbeslut överklagas till domstol tillämpas 

CPL och enskilda måste därför göra allt på samma sätt som vid en vanlig civilrättslig 

process.66 

En civilrättslig process föregås av en skriftlig kommunikation mellan käranden och 

domstolen. Efter att stämningsansökan har lämnats till domstolen blir svarandens agerande 

avgörande för den fortsatta processen. Om svaranden, vilket händer i mer än 90 procent av 

                                                 
62 LD § 13. 
63 LD § 15. 
64 LD § 18 st. 3 
65 LD § 4a st. 3 och § 4 st. 2 och 3.  
66 Intervju med Björg Thorarensen 5/2-2014. 
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alla mål, i detta skede inte inleder ett deltagande i processen kommer den fortsatta 

processen att ske enligt proceduren för processer där ena parten är frånvarande vilket oftast 

innebär en skriftlig process. Om svaranden däremot bemöter kärandens yrkanden och 

anger att den önskar inkomma svaromål kommer processen oftast att ske muntligt. 67  

Muntlig process är huvudregeln enligt CPL § 101 och förhandling hålls i regel med 

öppna dörrar, även om undantag finns. Det är inte krav på total muntlighet, domaren ska 

vid målets avgörande ta hänsyn till både muntliga uttalanden som skett under rättegången 

och skriftliga dokument som lagts fram under förberedelsen av målet. Domaren gör en 

relativt fri värdering av bevisen, det finns endast ett fåtal regleringar på området 

bevisvärdering som domaren är bunden av. I civilrättsliga mål kan domaren inte gå utanför 

parternas yrkanden förutom för att iaktta formella regler. Domaren är däremot inte bunden 

av det lagstöd parterna åberopar till stöd för sina yrkanden och domaren kan använda sig 

av processledning för att tillse att målet blir tillfredställande utrett. 68 

Brottmålsprocessen inleds genom att åklagaren väcker åtal.69  Åtalet och en förteckning 

av de bevis åklagaren ämnar åberopa lämnas till den behöriga domstolen.70 När datum för 

rättegång är bestämt skickas åtalet och en sammanfattning av målet till den tilltalade.71 

Huvudregeln är att processen är muntlig vilket följer av konstitutionens § 70, BPL § 165 st. 

3, EKMR art. 6 (1) och allmänna straffrättsliga principer.72 Åklagaren har bevisbördan för 

den tilltalades skuld och allt som inte är till den tilltalades fördel.73 Det är domarens uppgift 

att tillse att målet blir tillräckligt utrett och domaren kan i detta syfte ålägga åklagaren att 

lägga fram ytterligare bevisning avseende frågor i målet.74  

  

                                                 
67 Stefánsson, Muntlighet vid domstol i Norden s 80, Sigurbjörnsson, (Legal Procedure), avsnitt V.5 och V. 
7.a. 
68 Sigurbjörnsson, (Legal Procedure), avsnitt V.1. 
69 BPL § 152 st. 1. 
70 BPL § 154. 
71 BPL §§ 155 och 156 st. 1. 
72 Tómasson, Sakamálaréttarfar. Ritsafn, s 17-18. 
73 BPL § 108. 
74 BPL § 110 st. 2 och Tómasson, Sakamálaréttarfar. Ritsafn, s 6. 
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2.3.4 Högsta Rätten 

 

2.3.4.1 Historia 

 
När Island fick en egen konstitution år 1874 var landet fortfarande under danskt styre och 

domar från de isländska domstolarna kunde överklagas till danska Högsta domstolen. 

Island fick sedan gradvis mer självständighet under början av 1900-talet och konstitutionen 

ändrades successivt för att anpassas till detta. I den lag som gav Island 

självbestämmanderätt i inre angelägenheter år 1918 stadgades att Danmark och Island 

skulle ha en gemensam Högsta domstol men också att Island hade valmöjligheten att 

istället instifta en egen Högsta domstol. Den möjligheten utnyttjades direkt, Hæstiréttur 

(Högsta rätten) har varit verksam sedan år 1920. I början av Högsta rättens tid fanns även 

den tidigare isländska appellationsdomstolen kvar, men ganska snart blev det en för stor 

börda för Island att ha tre domstolsinstanser och appellationsdomstolen avskaffades. För 

ett så litet samhälle som Island var det svårt att både bekosta tre instanser och att hitta 

kvalificerade och opartiska domare.75  

 
 

2.3.4.2 Uppgift 

 
Högsta rätten är Islands högsta juridiska instans. Det är dit domar från Häradsrätterna kan 

överklagas.76 Eftersom Högsta rätten är den enda domstolen som överprövar 

häradsrätternas domar är det möjligt att få i stort sett alla mål prövade, med undantag för 

civilrättsliga mål med litet ekonomiskt värde.77 Den enda måltyp då Högsta rätten är första 

instans är i mål avseende skadestånd till följd av handlingar utförda av en domare i 

Häradsrätten.78 

De mål som kan överklagas till Högsta rätten kan delas upp i två huvudsakliga grupper. 

Den ena gruppen består av domar från Häradsrätten i civil- eller brottmål som överklagas 

till Högsta rätten för överprövning.79 Denna målgrupp innefattar även myndighetsbeslut 

som överklagats till Häradsrätten och som överklagas igen till Högsta rätten. Den andra 

                                                 
75 Rógvi, West-Nordic Constitutional Judicial Review s 161-166. 
76 LD § 1. 
77 CPL § 152. 
78 Sigurbjörnsson, (Legal Procedure), avsnitt II. b. 
79 LME § 151 och BPL § 196. 
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gruppen utgörs av mål rörande processuella beslut fattade av Häradsrätten, de kan 

hänskjutas till Högsta rätten för överprövning.80  

 
 

2.3.4.1 Organisation, styrning och sammansättning 

 

Högsta rätten är placerad i Reykjavik och ska hålla sina förhandlingar där.81 Domstolen 

består av nio domare som utses av Presidenten på obestämd tid. Proceduren för utnämning 

av domare är densamma som i Häradsrätten med den skillnaden att Justitieministern 

lämnar över sin rekommendation till Presidenten istället för att själv utnämna domaren.82 

Domarna utser en av domarna till ordförande, denne ansvarar för Högsta rättens dagliga 

verksamhet och ekonomi. Ordföranden bestämmer hur många domare som ska döma i 

varje mål, oftast är det tre eller fem domare. Ordföranden kan besluta att endast en domare 

ska döma i vissa måltyper.83 I mål av särskilt stor vikt kan ordföranden dock besluta att fler 

än fem domare ska döma, antalet domare kan på detta sätt indikera hur stort 

prejudikatvärde ett mål har.84  Rätten måste alltid bestå av ett ojämnt antal domare.85  

 
 

2.3.4.2 Process 

 
Även i Högsta rätten är muntlig process huvudregeln vid civilrättsliga mål, förutom i mål 

då en part inte är representerad eller om särskilda omständigheter talar för det.86 Det är 

dock, till skillnad mot i Häradsrätten, ovanligt att varken part eller representant är 

närvarande även i civilrättsliga mål varför de flesta mål avgörs med muntlig rättegång.87 

Vanligtvis närvarar endast parternas representanter vid rättegången, om någon av parterna 

närvarar har de ingen aktiv roll. Detta är en följd av att parter och vittnen inte hörs vid 

rättegången i denna instans, det finns stadganden som tillåter det men i praktiken sker det 

aldrig.88 Även brottmål avgörs med muntlig rättegång i Högsta rätten om inte domstolen 

                                                 
80 Sigurbjörnsson, (Legal Procedure), avsnitt II. b.   
81 LD §§ 1 och 10. 
82 LD § 4 och 4 a. 
83 LD § 7. 
84 Intervju med Björg Thorarensen, 5/2-2014. 
85 LD § 7. 
86 LME § 161 p. 3. 
87 Stefánsson, Muntlighet vid domstol i Norden s 83. 
88 Sigubjörnsson, (Legal Procedure), avsnitt V. 10, samt intervju med Björg Thorarensen 5/2-2014. 
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anser att det med hänsyn till omständigheterna är lämpligare att målet avgörs i en skriftlig 

process.89  

Varken vid brottmål eller vid civilmål gör Högsta rätten någon ny värdering av de bevis 

parterna lagt fram. Endast de juridiska aspekterna av Häradsrättens dom samt 

Häradsrättens tolkning av lagen prövas. Om Högsta rätten är tveksamma till Häradsrättens 

tolkning av de bevis som lagt fram kan den inte fälla en person i ett brottmål, i sådana fall 

återvisas målet till Häradsrätten för ny värdering av bevisen.90   

 
 

2.3.5 Internationella domstolar och specialdomstolar   

 
Island ratificerade EKMR (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna) år 1953.91 För att övervaka att 

medlemsländerna följer sina åtaganden enligt EKMR finns Europadomstolen.92 Island har 

flera gånger varit föremål för klagomål till Europadomstolen. Klagomålen har föranlett 

utveckling i den nationella lagstiftningen, se exempelvis beträffande målet Jón Kristinsson 

mot Island ovan i avsnitt 2.3.1.  

Island är medlem i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). EES-avtalets 

syfte är att de länder som är parter till avtalet ska vara en del av EU:s inre marknad men 

inte omfattas av de andra rättsområdena inom EU. Exempel på sådant som inte omfattar 

EES-parterna är EU:s jordbruks- och fiske politik, valutaunionen, EU:s institutionella 

system och EU:s beslutsordning.93  För att avgöra tvister mellan en eller flera EES-

medlemsstater rörande tolkning eller tillämpning av avtalen mellan EES-medlemsstaterna 

finns EFTA-domstolen. Formellt sett är inte EFTA-domstolens domar bindande men 

respekteras i praktiken ändå.94 

De isländska domstolarna refererar relativt ofta till internationella konventioner såsom 

EKMR men det är mindre vanligt att domstolarna hänvisar till praxis från 

Europadomstolen. Däremot förekommer det ofta hänvisningar till EFTA-domstolens 

domar.95  

                                                 
89 BPL § 205. 
90 Intervju med Björg Thorarensen, 5/2-2014. 
91 Rógvi, West-Nordic Constitutional Judicial Review, s 164. 
92 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 147. 
93 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 250.  
94 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 250. 
95 Helgadóttir, Status Presens – Judicial review in Iceland, s 191-192. 
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I slutet av 1980- och början av 1990-talet minskades antalet specialdomstolar på 

Island.96 Idag finns två specialdomstolar i första instans, Félagsdómur (Arbetsdomstolen) 

och Landsrettur (Riksrätten).97 Arbetsdomstolen är placerad i Reykjavik och dömer i tvister 

rörande Lög 1938/80 um stéttarfélög og vinnudeilur (lag 1938/80 om fackföreningar och 

arbetstvister, LFA). Arbetsdomstolen utgör både första och sista instans för de tvister som 

den tar upp till prövning.98 Domstolen består av fem domare vilka innehar ämbetet i tre 

år.99 Domarna är inte heltidsanställda utan deras arbetsmängd bestäms av belastningen på 

domstolen. Processen i Arbetsdomstolen är enligt huvudregeln muntlig.100 

Enligt Islands konstitution § 14 kan ministrar ställas till ansvar för alla verkställande 

åtgärder och behörig domstol för sådana mål är Riksrätten. Domstolens sammansättning 

och uppgifter regleras närmare i Lög um Landsdóm (Lag om Riksrätten, LR) 1963 nr. 9. 

Enligt 2 § LR ska domstolen bestå av 15 personer. Dessa ska utgöras av fem domare från 

Högsta rätten, professorn i statsrätt vid Islands Universitet, ordföranden för Häradsrätten i 

Reykjavik samt åtta personer som väljs av Alþingi på perioder om sex år.  

Riksrätten har bara sammankallats en gång sedan den grundades år 1905. Det var år 

2010 då åtal väcktes mot före detta statsministern Geir H. Haarde. Enligt domen som 

meddelades år 2012 fälldes Geir H. Haarde för en av fyra åtalspunkter. Han har klagat till 

Europadomstolen och hävdar att den process som föregick prövningen i Riksrätten, den 

prövning som genomfördes i Riksrätten, den dom som Riksrätten beslutade samt 

Riksrättens sammansättning inte var i enlighet med EKMR art. 6. En av de grunder Haarde 

åberopar är att när Alþingi beslutade att åtal skulle väckas i Riksrätten avgick några av de 

domare som Alþingi valt till Riksrätten. Detta fick till följd att Alþingi valde nya domare 

efter att åtal väckts vilket eventuellt kan innebära att domstolen inte anses ha varit opartisk. 

Det är ännu oklart om Europadomstolen kommer att ta upp Haardes mål till prövning.101  

I fallet Erik Ninn-Hansen mot Danmark102 prövades ett liknande fall i 

Europadomstolen. Den danska ordningen för att ställa ministrar till ansvar är mycket lik 

den i Island och även där väljer parlamentet vissa av ledamöterna till Riksrätten. Erik Ninn-

Hansen klagade och ansåg att detta innebar att det fanns en för nära koppling mellan 

parlamentet som beslutade att initiera utredningen och domstolen. Europadomstolen fann 

att den danska Riksrätten utgjort en oberoende domstol. Enligt Hauksson kan emellertid 

                                                 
96 Sundberg, Det isländska domstolsväsendet s 6. 
97 LD § 3. 
98 LSV §§ 47 och 69. 
99 LSV § 39. 
100 LSV § 52. 
101 Application no. 66847/12, Haarde vs. Iceland, publicerades på Inrikesministeriets hemsida.  
102 Mål nr 28972/95. 
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Haardes mål eventuellt komma att bedömas annorlunda om det tas upp till prövning i 

Europadomstolen pga. att parlamentet valde vissa av ledamöterna efter det att åtal väckts. 

Riksrättens framtid är omdiskuterad. Hauksson menar att den instiftades i en annan tid 

utifrån dansk modell och att den därför inte passar för Island idag. Eventuellt kan utgången 

av Haardes klagomål till Europadomstolen leda till fortsatt debatt om Riksrätten och 

förändringar i framtiden. 

 
 

2.3.6 Diskussioner angående förändringar i domstolssystemet 

 
Till följd av mina mycket begränsade kunskaper i isländska har jag inte haft möjlighet att 

sätta mig in i den juridiska debatten i Island genom att läsa exempelvis artiklar och böcker. 

Det jag kan återge av diskussioner kring förändringar i det isländska rättsystemet baseras 

därför nästan uteslutande på de intervjuer jag genomfört.  

Vid intervjun med Björg Thorarensen diskuterade vi eventuella framtida förändringar av 

processen för att överklaga myndighetsbeslut. Hon sa att det inte pågår någon diskussion 

om att införa ett system liknande det vi har i Sverige med separata förvaltningsdomstolar. 

Islands ordning är inte heller unik utan överensstämmer väl med den väst-nordiska 

modellen för överprövning av myndighetsbeslut. Det pågår en diskussion om att inrätta en 

särskild överklagandenämnd för migrationsärenden, enligt nuvarande ordning överklagas 

migrationsverkets beslut till inrikesministeriet.  

Vid intervjun med Hauksson diskuterade vi det tvåinstanssystem som Island har idag 

och eventuella framtida förändringar av det. Dagens system har enligt Hauksson tre 

huvudsakliga fördelar – det är snabbt, billigt och enkelt. Enkelheten utgörs av att det är ett 

system med få domstolar och utan komplicerade regler om prövningstillstånd.103 Det 

innebär att systemet är lätt att förstå både för juriststudenter under utbildning och för 

allmänheten. På grund av att det endast är två instanser och i stort sett ingen tid går åt till 

att pröva huruvida mål ska ges prövningstillstånd är processen i domstol relativt snabb. 

Thorarensen nämnde att exempel finns då det tagit tio månader från det att en 

brottsutredning inletts hos polisen till dess att Högsta rätten har avlagt sin dom i målet. 

Detta är betydligt snabbare än i Sverige där exempelvis endast handläggningstiden i 

tingsrätten ofta tar uppemot fem månader.104 Island är på grund av de snabba 

                                                 
103 För att Högsta Rätten ska pröva civilrättsliga mål krävs enligt CPL § 152 visst ekonomiskt intresse, att part 
har annat starkt intresse i målet eller att det finns stort allmänintresse i målet. För brottmål krävs aldrig 
prövningstillstånd.  
104 Statistik från Sveriges Domstolars hemsida. 
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domstolsprocesserna ett av få länder som aldrig haft ett mål i Europadomstolen avseende 

lång handläggningstid i domstol.105  

Det isländska domstolssystemet är billigt i förhållande till många andra länders 

domstolssystem. I Europarådets utvärdering av medlemsländernas juridiska system framgår 

att kostnaderna för det isländska domstolsväsendet utgör en liten del av de offentliga 

kostnaderna. År 2010 utgjorde kostnaderna för det isländska domstolsväsendet 0,6 % av de 

offentliga utgifterna vilket kan jämföras med genomsnittet för Europarådets medlemsstater 

som var 1,9 % av de offentliga utgifterna. 106   

Dagens system har emellertid även problem varav Hauksson framhöll två som extra 

viktiga. Det första problemet är att bevisvärdering endast sker i Häradsrätten. Prövningen i 

Högsta rätten omfattar endast de juridiska aspekterna av häradsrättens dom och prövar 

huruvida Häradsrätten tillämpat lagen på rätt sätt. Vid brottmål är det extra problematiskt 

att ingen överprövning av bevisvärderingen görs då det eventuellt kan innebära att Island 

inte uppfyller sina åtaganden enligt EKMR tilläggsprotokoll 7 art. 2. Något klagomål mot 

Island i Europadomstolen avseende denna fråga har aldrig förekommit varför det är 

osäkert hur Europadomstolen skulle bedöma den isländska domstolsprövningen om ett 

sådant klagomål uppkom.107 

Det andra problemet är att arbetsbelastningen på Högsta rätten är för hög vilket får flera 

negativa konsekvenser. Domarna har inte tillräckligt mycket tid för att sätta sig in i varje 

mål vilket både äventyrar kvalitén på domsluten och även innebär att domskälen inte kan 

bli lika utförliga som kan önskas från en prejudikatinstans. Den höga arbetsbelastningen 

har lett till att Högsta rätten delats upp i olika grupper. Antalet domare i Högsta rätten är 

totalt tolv stycken vilka delas upp så att rätten vanligtvis består av tre domare. En följd av 

uppdelningen av domarna är enligt Hauksson att Högsta rättens domar inte alltid är helt 

homogena. Han menar inte att domsluten är helt motstridiga men att det finns exempel på 

fall då domslut i liknande mål inte är helt överrensstämmande, vilket leder till osäkert 

rättsläge. Detta är kostsamt både för parter och för samhället då det innebär många 

processer i onödan till följd av det oklara rättsläget.108  

Under 30-40 år har en debatt pågått i Island om behovet av ytterligare en 

domstolsinstans, en appellationsdomstol mellan Häradsrätten och Högsta rätten. 

Lagförslag har lagts fram men än har inget blivit antaget av parlamentet. Anledningen till 

att någon ny instans inte tillkommit ännu trots denna långa debatt tror Hauksson är en 

                                                 
105 Magnússon, Access to Courts for Civil Proceedings In Iceland, Scandinavian Studies in Law vol. 51, s 377. 
106 Rapport från The European Commission for the Efficiency of Justice, s. 25. 
107 Intervju med Hafsteinn Þór Hauksson, 19/2-2014. 
108 Intervju med Hafsteinn Þór Hauksson, 19/2-2014. 
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kombination av att det nuvarande systemet är billigt och att det fungerat något sånär fram 

till idag. De senaste åren har emellertid debatten tagit ny fart till följd av att bristerna i 

domstolsorganisationen blivit tydligare på senare tid, särskilt efter den ekonomiska krisen 

som drabbade Island år 2008. Till följd av krisen ökade antalet processer i domstolarna och 

det blev tydligare att Högsta rättens domar inte alltid utgör tillfredställande prejudikat. 

Ytterligare faktorer som gjort att domstolssystemets brister märkts tydligare på senare tid är 

att befolkningsmängden ökat, att det finns fler advokater i landet som blir allt påhittigare i 

sin processföring och att domskälen tenderar att bli längre. De olika förbund av jurister 

som finns i Island enades för två-tre år sedan om att de vill att en ny domstolsinstans 

inrättas vilket också ökade pressen på politikerna att ta tag i frågan.109 

Islands inrikesminister har tillsatt en kommitté (där Hauksson är en av tre ledamöter) 

med uppgift att lämna ett förslag till en ny lag genom vilken en ny domstol ska instiftas. 

Den nya domstolen är tänkt att bli en appellationsdomstol mellan Häradsrätten och Högsta 

rätten. Målsättningen är att kommittén ska lämna in ett lagförslag i tid så att det kan 

diskuteras i parlamentet hösten 2014 och att den nya instansen ska inleda sin verksamhet 

inom den pågående mandatperioden.110 En stor del av kommitténs arbete är ännu inte 

offentligt varför Hauksson endast kunde berätta begränsade delar av detta.  

Det han kunde berätta är att kommitténs arbete kommer att resultera i ett förslag till 

instiftande av en ny domstol. I debatten har förslag förts fram om att dela upp Högsta 

rätten på två kammare istället för att inrätta en helt ny domstol. Ett sådant förslag skulle 

emellertid ligga utanför kommitténs mandat vilket är att lägga ett förlag till en ny domstol. 

Att ändra lagen så att bevis värderas även i Högsta rätten är andra förslag som förekommit 

i debatten. En sådan ändring skulle i och för sig lösa problematiken beträffande EKMR 

tilläggsprotokoll 7 art. 2, men det skulle å andra sidan lägga ytterligare arbetsbelastning på 

Högsta rätten vilket inte skulle fungera.  

Prövningstillstånd kommer att krävas för prövning i den framtida 

appellationsdomstolen. Troligtvis kommer prövningstillstånd ges utifrån krav liknande de 

som idag ställs för prövning i Högsta rätten dvs. alla brottmål kan prövas och även de flesta 

civilmål med undantag för de mål där det är allt för små ekonomiska intressen inblandade. 

För prövningstillstånd i Högsta rätten kommer det att upprättas andra, hårdare, kriterier för 

att minska antalet mål. Det är Högsta rätten som kommer att besluta om vilka mål den ska 

ta upp till prövning.111  

                                                 
109 Intervju med Hafsteinn Þór Hauksson, 19/2-2014. 
110 Den pågående mandatperioden varar till år 2017. 
111 Intervju med Hafsteinn Þór Hauksson, 19/2-2014. 
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2.4 Lagprövning 

 

2.4.1 Historia 

 
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade Island en egen konstitution men 

Högsta domstolen i Danmark var högsta dömande instans. Detta föranledde ett fåtal mål 

innehållande konstitutionella tvister i den danska Högsta domstolen, exempelvis 

tolkningsfrågor av de dokument som fastställde förbindelsen mellan Island och Danmark 

eller tvister rörande maktfördelningen mellan de danska och isländska institutionerna. Trots 

att de var så få visade de mål som förekom att lagprövning i förhållande till den isländska 

konstitutionen genomfördes. Den danska Högsta domstolen tillämpade den isländska 

konstitutionen på mål rörande grundläggande fri- och rättigheter och både danska och 

isländska domstolar avstod från att tillämpa lagar som stred mot den isländska 

konstitutionen. Det första kända fallet av lagprövning i Island ägde rum år 1877.112 

När den isländska Högsta rätten bildades år 1920 tog den över som högsta dömande 

instans i Island. Under en tid intog Högsta rätten en ganska återhållsam hållning i 

lagprövningen. Detta kan sammanhänga med att det under Högsta rättens första decennier 

var större fokus på självständighet än på skydd av mänskliga rättigheter i Island. År 1943 

avkunnades Högsta rättens dom i det så kallade Hrafkatla-målet113 vilket innebar ett 

genombrott för utvecklingen av lagprövningen i Island. Det var första gången en lag 

förklarades grundlagsstridig.114 

 

I början av 1940-talet publicerade en grupp isländska författare nya utgåvor av några isländska 

sagor där texten var skriven med modern isländsk stavning istället för med den forntida 

stavningen såsom sedvanan varit tidigare. Detta ledde till debatt i samhället och instiftande av 

en lag115 som gav staten upphovsrätterna till alla isländska texter skrivna före år 1400. Detta 

hindrade emellertid inte gruppen av författare som år 1942, efter lagens ikraftträdande, 

publicerade sin utgåva av Hrafnkatla Saga. De åtalades och dömdes i Häradsrätten till böter 

alternativt 45 dagars fängelse varpå de genast överklagade domen till Högsta rätten.116 

                                                 
112 Rógvi, West-Nordic Constitutional Judicial Review s 161-170. Målet från år 1877 gällde en domares 
behörighet som felaktigt grundats på mandat från danska kungen, sådan behörighet krävde enligt den 
isländska konstitutionen lagstöd. 
113 Hrd. 1943.237. 
114 Helgadóttir, Status Presens – Judicial Review in Iceland, s 185. 
115 Lag nr. 127 1942.  
116 Helgason, The rewriting of Njáls Saga: Translation, Ideology and Icelandic Sagas, s 121-122. 
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Majoriteten i Högsta rätten fann att den lag som gav staten upphovsrätterna till de gamla 

texterna utgjorde ett hinder till den grundlagsstadgade tryckfriheten och att censur är 

uttryckligen förbjudet. På den grunden beslutade Högsta rätten att straff för överträdelse av 

lagen inte skulle utdömas. Minoriteten, domare Bergsteinsson, argumenterade däremot för att 

konstitutionen inte ger domstolarna behörighet att ogiltigförklara en lag och att det inte heller 

finns något konstitutionellt stöd för att domstolarna kan åsidosätta en lag som lagstiftaren 

instiftat.117 

 

Efter Hrafnkatla-målet avgjordes under 1900-talet ett antal mål med konstitutionell 

anknytning utan att rättsläget avseende lagprövningen klargjordes. Högsta Rättens domskäl 

var ofta korta och odetaljerade. Det ovan nämnda målet Jón Kristinsson mot Island118 anses 

vara ett talande exempel för hur lagprövningen genomfördes i Island innan 1995 års 

ändringar i konstitutionen trätt i kraft. I målet tog Högsta rätten varken hänsyn till 

klagandens hänvisningar till konstitutionen eller till EKMR, domskälen hänvisar endast till 

isländsk lag utan någon konstitutionell analys.119 

Under en stor del av 1900-talet intog domstolarna en relativt återhållsam inställning till 

lagprövning. En motsvarighet till uppenbarhetsrekvisitet anses ha tillämpats under denna 

tid, även om det inte fanns stadgat någonstans eller uttryckligen angavs i några domskäl.120 

Utvecklingen av lagprövningen i Island gick in i en ny fas under 1990-talet i samband med 

att EKMR inkorporerades som lag i landet121 och konstitutionens kapitel om mänskliga 

rättigheter ändrades år 1995. Ändringarna innebar att kapitlet om mänskliga rättigheter 

innehöll betydligt mer detaljerade bestämmelser vilket både utökade antalet rättigheter med 

konstitutionellt skydd och gjorde det enklare för domstolarna att tillämpa bestämmelserna 

på individuella fall.122 Detta bidrog till att öka frekvensen av lagprövning i de isländska 

domstolarna.123 Sedan mitten av 1990-talet har domstolarna utövat lagprövning på ett mer 

offensivt sätt och utan att tillämpa något krav på uppenbarhet.124  

Ett av de mest betydelsefulla lagprövningsmålen från den här tiden är det så kallade 

Social Security Case125 från år 2000. Högsta rätten hänvisade i domskälen till både den 

isländska konstitutionens § 76 och till ett antal internationella konventioner. Anledningen 

till att målet anses viktigt var att både majoriteten och minoriteten var enade om att § 76 

                                                 
117 Rógvi, West-Nordic Constitutional Judicial Review, s 173.  
118 Se avsnitt 2.3.1 
119 Rógvi, West-Nordic Constitutional Judicial Review, s 173-176. 
120 Mailkorrespondens med Björg Thorarensen, 9/4-2014. 
121 Island anslöt sig till EKMR år 1953 men inkorporerade konventionen som lag i landet först år 1995. 
122 Helgadóttir, Status Presens – Judicial Review in Iceland, s 187. 
123 Mailkorrespondens med Björg Thorarensen, 9/4-2014. 
124 Mailkorrespondens med Björg Thorarensen, 9/4-2014. 
125 Hrd. 2000.125. 
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skulle ges företräde framför vanlig lag och att det var domstolens uppgift att upprätthålla 

den konstitutionella bestämmelsen framför annan lag. Oenigheten mellan minoriteten och 

majoriteten avsåg endast den materiella tolkningen av § 76. 

 
 

2.4.2 Lagprövningen idag 

 
Idag utför isländska domstolar frekvent lagprövning trots att det fortfarande inte finns 

något stöd för denna prövning varken i konstitutionen eller i annan lag. Under åren 2002-

2008 prövades i genomsnitt 4,3 mål per år avseende lagars förenlighet med konstitutionen. 

Högsta rättens domskäl varierar i tydlighet, vissa domar är tydliga med att en lag strider 

mot konstitutionen medan andra domskäl inte uttrycker det lika tydligt. Helgadóttir menar 

att i genomsnitt en lag per år förklarades grundlagsstridig under denna period. Utöver dessa 

mål genomfördes även lagprövning avseende föreskrifter utfärdade av regeringen och 

myndigheter samt prövningar av om officiella organs agerande varit i förenlighet med 

konstitutionen utan att en bestämmelse ifrågasätts i sig. Det förekom under början av 2000-

talet diskussioner om lagprövningen då domstolarna kritiserades av dåvarande 

premiärministern för att gå för långt i utövandet av lagprövningen. Denna diskussion har 

emellertid avtagit och det enda som återstår av debatten idag rör rättslig och konstitutionell 

tolkning. 126 

Lagprövningen anses fylla en viktig konstitutionell funktion.127 Genom åren har lagar 

inom olika rättsområden förklarats oförenliga med konstitutionen, det finns inget som 

tyder på att vissa konstitutionella bestämmelser bedöms som viktigare att efterleva än 

andra.128 Helgadóttir anser att domstolarna intar en självsäker roll som övervakare av att 

parlamentets lagstiftning är förenlig med konstitutionen. Lindal och Thorarensen menar att 

domstolarna har blivit allt starkare de senaste åren och att de är betydligt starkare än 

exempelvis de danska domstolarna.129  

Både Hauksson och Lindal anser att en orsak till att lagprövningen i Island så pass ofta 

resulterar i att en lag förklaras strida mot konstitutionen kan vara att lagstiftningsprocessen 

i Island inte är lika omfattande som i exempelvis Sverige och att lagförslagen inte alltid blir 

tillräckligt genomarbetade innan de godkänns av parlamentet.130 I Island finns inte lika stora 

                                                 
126 Helgadóttir, Status Presens – Judicial Review in Iceland, s 186-189. 
127 Helgadóttir, Status Presens – Judicial Review in Iceland, s 192-193 samt intervju med Hafsteinn Þór 
Hauksson 19/2-2014. 
128 Helgadóttir, Status Presens – Judicial Review in Iceland, s 192-193. 
129 Intervju med Sigurður Lindal, 5/3-2014 och mailkorrespondens med Björg Thorarensen, 9/4-2014. 
130 Intervjuer med Hafsteinn Þór Hauksson och Sigurður Lindal, 19/2-2014 respektive 5/3-2014. 
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resurser att lägga på utredningar och förberedande arbete. Ofta kan det arbete som i ett 

annat land utförs av flera personer på heltid i Island istället utföras av en person som gör 

det som ett sidouppdrag vid sidan av sitt ordinarie arbete. Till viss del kan Island ta ledning 

av lagstiftning i andra länder, framförallt de nordiska, vid lagstiftningen.131 Hauksson menar 

emellertid att allt som passar för andra länder inte fungerar i Island pga. bland annat att 

Island är så litet. Detta torde enligt min mening även innebära att endast en begränsad del 

av de utredningar som gjorts i andra länder kan appliceras på isländska förhållanden, varför 

Island tvingas att göra egna utredningar som till följd av begränsade resurser ibland kan bli 

undermåliga. Helgadóttir framhåller att det är underligt att antalet fall av grundlagsstridiga 

lagar inte föranlett större debatt kring Alþingis lagstiftning.  

I Island sker lagprövningen huvudsakligen i domstolarna. Det verkar råda delade 

meningar avseende huruvida lagprövning kan ske även av organ inom förvaltningen. De 

delade meningarna avser både möjligheterna att åsidosätta vanlig lag och möjligheterna att 

åsidosätta föreskrifter från regeringen och andra myndigheter. Beträffande åsidosättande av 

lag som strider mot bestämmelser i konstitutionen anser Thorarensen att myndigheterna är 

underordnade lagstiftaren och har därför generellt sett inte kompetens att åsidosätta en 

lag.132 Som exempel nämner hon att den isländska skattemyndigheten på den grunden har 

angett att den inte har kompetens att åsidosätta lag. Hon menar att myndigheter endast 

undantagsvis skulle kunna åsidosätta en lag om situationen är mycket tydlig, exempelvis om 

det finns ett mycket klart prejudikat från en domstol där lagen har åsidosatts. Hauksson 

menar att myndigheter generellt sett är mycket försiktiga med att utföra lagprövning.133 Han 

anser emellertid att myndigheterna skulle åsidosätta en lag, och att det även är deras 

skyldighet att göra så, om en lag uppenbart134 strider mot en bestämmelse i konstitutionen. 

Som exempel nämner han att myndigheter inte skulle tillämpa dödsstraff eller genomföra 

censur då detta skulle innebära klara överträdelser av konstitutionens §§ 69 och 73. 

Hauksson uttrycker alltså att det skulle finnas något slags uppenbarhetsrekvisit i fråga om 

myndigheternas lagprövning. Trots att Thorarensen och Hauksson till viss del verkar ha 

olika uppfattningar om myndigheternas möjligheter att åsidosätta lag verkar båda två anse 

att myndigheterna inte har lika stor kompetens som domstolarna avseende lagprövning.  

Beträffande föreskrifter utfärdade av ministerier och andra verkställande organ finns det 

enligt Thorarensen starkare argument för att myndigheter ska kunna pröva deras giltighet, 

                                                 
131 Intervju med Hafsteinn Þór Hauksson, 19/2-2014. 
132 Mailkorrespondens med Björg Tjorarensen, 25/3-2014. 
133 Mailkorrespondens med Hafsteinn Þór Hauksson, 29/3-2014. 
134 Min egen översättning, Hafsteinn Þór Hauksson använde det engelska ordet obvious. 
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även om det enligt hennes vetskap inte finns någon praxis på området.135 Exempel på den 

prövning som hon anser skulle kunna utföras av en myndighet är t.ex. huruvida det organ 

som utfärdade föreskriften var behörig att utfärda den typen av bestämmelse. Hauksson 

menar däremot att det inte råder någon tvekan om att myndigheter är skyldiga att åsidosätta 

en föreskrift om den strider mot vanlig lag och istället tillämpa lagen.136 Detta tolkar jag 

som att en föreskrift som strider mot konstitutionen inte heller ska tillämpas av 

myndigheterna. Hauksson menar att åsidosättande av föreskrift till förmån för lag har skett 

och att Alþingis Ombudsman har varit tydlig med att så ska ske. Även beträffande detta har 

Hauksson och Thorarensen till viss del delade meningar men båda två anser att det inte är 

uteslutet att en myndighet åsidosätter en föreskrift från regeringen eller en annan 

myndighet till förmån för en högre stående författning. 

Det måste betraktas som aningen oklart om och under vilka förutsättningar myndigheter 

får eller är skyldiga att utföra lagprövning. Det är inte reglerat i konstitutionen eller i annan 

lag och det verkar råda viss oenighet mellan Hauksson och Thorarensen.  

 

 

2.4.3 Framtida utveckling 

 
Idag sker lagprövningen i Island helt utan lagstöd vilket verkar fungera bra. Det framstår 

ändå som troligt att det i framtiden kommer att tillföras bestämmelser som lagprövning i 

konstitutionen. Enligt det förslag till ny konstitution som var föremål för folkomröstning år 

2012 stadgades det i § 100 att domstolarna ska avgöra huruvida en lag är i förenlig med 

konstitutionen.137 Om Island antar en ny konstitution eller genomför omfattande ändringar 

i den befintliga konstitutionen är det därför enligt min mening inte otroligt att en 

bestämmelse om lagprövningen kommer att införas. 

Det har förekommit diskussioner om att inrätta en författningsdomstol på Island. Enligt 

Thorarensen är det emellertid inte troligt att det kommer att ske. Hon anser att lagprövning 

sker för sällan för att det ska finnas behov av en särskild författningsdomstol.138 

  

                                                 
135 Mailkorrespondens med Björg Thorarensen, 25/3-2014. 
136 Mailkorrespondens med Hafsteinn Þór Hauksson, 29/3-2014. 
137 Enligt förslaget till ny konstitution som folkomröstningen den 20/10-2012 avsåg. 
138 Intervju med Björg Thorarensen, 5/2-2014. 
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3 Sverige 

 

3.1 Regeringsformen 

 

3.1.1 Historisk bakgrund 

 
Sveriges grundlagar har en flera hundra år lång historia. Redan på 1300-talet instiftades 

Markus Erikssons landslag som innehöll en kungabalk innehållande regler om bland annat 

val av kung. Den första moderna regeringsformen (RF) tillkom år 1634. Under åren 1719-

1720 moderniserades statskicket med partisystem och parlamentarism. År 1766 fick 

grundlagarna den särskilda ställning i förhållande till andra lagar som de har än idag genom 

att det krävs två riksdagsbeslut med val emellan för att ändra grundlagarna. En ny RF 

antogs år 1809 i syfte att skapa en maktbalans mellan kungen och riksdagen. Sveriges 

senaste krig avslutades fem år senare. Sverige ingick i en personalunion med Norge fram till 

år 1905. Den innebar att länderna hade gemensam kung men olika författningar. Sverige 

har haft fred under en ovanligt lång tid och det har dessutom inte varit några stora 

inrikespolitiska kriser under de senaste 100 åren.139 

1809 års RF gällde till år 1975 men genomgick under denna tid omfattande 

förändringar. Förändringarna skedde både genom reformer och genom utveckling i praxis. 

Under 1800-talet och 1900-talet utvecklades statskicket på flera sätt. En reform som 

genomfördes åren 1840-1841 lade grunden till den moderna regeringen och under åren 

1866-1867 ersattes den tidigare riksdagen som bestod av de fyra stånden adel, präster, 

borgare och bönder med en modernare tvåkammarriksdag. En stor del av förändringarna 

utvecklades genom praxis för att sedan fastställas under åren 1917-1921 och även bekräftas 

genom ändringarna i rösträtten. 140  

Under tiden från år 1954 till år 1974 pågick ett arbete med att se över RF. Detta 

resulterade i 1975 års RF (SFS 1974:152) som fortfarande gäller. Syftet med 1975 års RF 

var att skapa en RF som på ett bättre sätt än de äldre bestämmelserna speglade statskicket 

så som det var utformat på 1970-talet. Redan innan den trädde i kraft skedde emellertid 

några viktiga förändringar såsom införlivandet av ett nytt valsystem och övergång från 

tvåkammarriksdag till enkammarriksdag. På 1970-talet tillkom bestämmelser om 

medborgerliga fri- och rättigheter och på 1980-talet kodifierades lagprövningen. Under 

                                                 
139 Sterzel, Komparativ konstitutionell rätt s 63 och Warnling-Nerep m.fl. Statsrättens grunder, s 17-18. 
140 Sterzel, Komparativ konstitutionell rätt s 64. 
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1990-talet tillfördes några bestämmelser i anledning av bland annat Sveriges medlemskap i 

EU och införlivandet av EKMR. De senaste betydelsefulla ändringar som gjorts i RF 

skedde år 2010.141 

Förutsättningarna för RF:s utveckling var inte desamma som förutsättningarna för 

utvecklingen av den isländska konstitutionen. Medan självständighet var det största målet i 

Island fram till 1944 har RF har kunnat utvecklas inom många olika områden. Även efter 

att Island uppnått självständighet kan Islands konstitution ha haft andra förutsättningar än 

RF då det antagligen krävdes mycket resurser till lagändringar, omorganisationer och 

uppbyggande av nya institutioner de första åren efter självständigheten. Detta kan tänkas 

innebära att utvecklingen av konstitutionen fick stå tillbaka även efter att landet blivit 

självständigt för att annat bedömdes vara viktigare. 

 
 

3.1.2     Statsskicket 

 
I RF kap. 1 § 1 fastställs folksuveränitetsprincipen – all offentlig makt utgår från folket – 

som är en grundläggande princip i det svenska statsskicket. I samma paragraf anges vidare 

att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt 

statskick. I RF kap. 1 §§ 3-8 fastställs uppgifterna för riksdagen, regeringen, 

förvaltningsmyndigheterna, statschefen och domstolarna. Statschef är den kung eller 

drottning som innehar tronen i enlighet med successionsordningen. Riksdagen innehar den 

lagstiftande makten, regeringen styr riket, domstolarna skipar rätt och 

förvaltningsmyndigheterna genomför den offentliga förvaltningen. 

Riksdagen, som består av 349 ledamöter, väljs i val vart fjärde år.142 Riksdagens arbete 

beskrivs närmare i RF kap. 8 och Riksdagsordningen. Enligt RF kap. 6 § 1 består 

regeringen av statsministern och de övriga ministrarna. Statsministern utses genom att 

talmannen lämnar ett förlag till riksdagen som sedan prövar förslaget genom omröstning. 

Statsministern utser sedan regeringens övriga ministrar.143 Regeringsarbetet regleras 

närmare i kap. 7. Statschefen saknar politisk makt och har endast representativa 

funktioner.144 

Sverige är enligt RF kap. 1 § 10 medlem i EU, Europarådet och FN samt deltar i andra 

internationella samarbeten. Hela tionde kapitlet behandlar mer ingående internationella 

                                                 
141 Sterzel, Komparativ konstitutionell rätt s 63-64 och Warnling-Nerep m.fl. Statsrättens grunder, s 18. 
142 RF kap 3 §§ 2-3. 
143 RF kap 6 § 1-6. 
144 RF kap. 1 samt Eka m.fl. Regeringsformen - med kommentarer, s 37. 
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förhållanden. Vissa internationella överenskommelser kan enligt kap. 10 §§ 1 och 2 ingås av 

regeringen eller av förvaltningsmyndighet på uppdrag av regeringen. Riksdagens 

godkännande krävs för överenskommelser som kräver lagändring, gäller ett ämne som 

riksdagen ska besluta om eller är av större vikt. Undantag från riksdagens godkännande för 

sådana överenskommelser kan emellertid göras om rikets intresse kräver det, då ska istället 

överläggning ske med Utrikesnämnden innan regeringen kan ingå överenskommelsen. I 

tionde kapitlet finns även bestämmelser om överlåtelse av beslutanderätt inom och utom 

EU. Sverige är en dualistisk stat i fråga om internationella överenskommelser, vilket 

innebär att internationella överenskommelser måste införlivas i den nationella rätten för att 

bli direkt tillämpliga av myndigheter och domstolar.145 

 
 

3.1.2 Den konstitutionella regleringen av domstolsväsendet 

 
Domstolarna omnämns redan i första kapitlet där det anges i åttonde paragrafen att 

rättskipningen ska utövas av domstolar. Närmare reglering av domstolarna finns i elfte 

kapitlet vilket efter 2010 års ändringar är helt tillägnat rättskipningen. Att rättskipningen 

fick ett eget kapitel istället för att som tidigare vara i samma kapitel som förvaltningen anses 

bero på att domstolarnas roll och uppgifter förändrats till följd av Sveriges medlemskap i 

EU och betydelsen av Europadomstolens praxis i de svenska domstolarna.146 Syftet med att 

dela upp rättskipning och förvaltning på två olika kapitel var enligt motiven inte att skapa 

en tyngdpunktsförskjutning i relationen mellan rättskipningen och förvaltningen utan 

tvärtom framhölls att med ett eget kapitel i regeringsformen skulle även förvaltningens 

betydelse och självständighet tydliggöras.147 Nergelius anser emellertid att syftet med att ge 

domstolarna ett eget kapitel utan tvekan var att öka domstolarnas självständighet och 

oberoende.148  

I elfte kapitlets första paragraf anges vilka allmänna domstolar och 

förvaltningsdomstolar som finns i Sverige samt att rätten till prövning i de högre 

instanserna kan begränsas genom lag. I samma paragraf anges även att andra domstolar kan 

inrättas genom lag. Att de allmänna domstolarnas alla instanser anges i grundlagen infördes 

år 2010 i syfte att ge tydligare upplysning om vilka domstolar som finns.149 I kapitlets §§ 3-5 

fastställs rättskipningens självständighet. I RF kap. 11 § 3 stadgas att ingen annan 

                                                 
145 Eka m.fl. Regeringsformen - med kommentarer, s 386. 
146 Reichel, Domstolar och/eller förvaltning? SvJT 2011 s. 440. 
147 Prop 2009/10 s 120. 
148 Nergelius, Stärkta – men inte starka, s 25. 
149 Prop 2009/10:80 s 122-123. 
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myndighet eller riksdagen får bestämma hur en domstol ska döma tillämpa en rättsregel i 

ett enskilt fall samt att ingen annan myndighet får bestämma hur rättskipande uppgifter ska 

fördelas mellan enskilda domare. Till följd av denna bestämmelse ska domstolarna vid 

fördelningen av mål och ärenden endast rätta sig efter rättsregler som är fastställda i lag.150 

Eftersom domstolarnas verksamhet sker genom enskilda domare anses bestämmelsen 

omfatta inte endast påverkan från företrädare från andra offentliga organ på hela 

domstolen utan även på enskilda domare.151 Den omfattar även påverkan på den enskilda 

domaren från andra personer inom domstolsväsendet.152 Enligt Nergelius följer av 3 § även 

att makthållare inte ska kommentera enskilda fall vilket i sin tur är en del av förbudet mot 

ministerstyre.153 Domstolarnas självständighet garanteras även i och med legalitetsprincipen 

som stadgas i RF kap. 1 § 1. I och med detta stadgande är en domstol inte bunden av 

allmänna föreskrifter meddelade av en myndighet om myndigheten saknat rättsligt stöd för 

att meddela föreskrifterna.154 Ytterligare en bestämmelse relaterad till domstolarnas 

självständighet är RF kap. 2 § 11 i vilken det stadgas att rättegång ska genomföras rättvist 

och inom skälig tid. Denna bestämmelse tillkom vid ändringen av RF år 2010. I rekvisitet 

rättvis innefattas ett krav på att domstolen är oavhängig och opartisk.155 Denna paragraf 

kompletterar andra bestämmelser vilka också syftar till att säkerställa en rättvis process och 

anses inte innebära någon ändring i sak jämfört med vad som gällt tidigare.  

Utnämning av domare regleras i RF kap. 11 § 6. Regeringen har enligt kap. 1 § 6 

uppgiften att styra riket under konstitutionellt ansvar och denna uppgift anses innefatta att 

utnämna domare.156 Tidigare skedde rekryteringen av domare till de högsta instanserna 

genom ett kallelseförfarande, men detta avskaffades år 2010 i syfte att skapa större 

öppenhet i utnämningsförfarandet och därigenom säkerställa att domarnas självständighet 

gentemot regeringen är synlig.157 Nu sker därför rekryteringen av alla ordinarie domare 

genom ett öppet ansökningsförfarande där alla tjänster kan sökas av intresserade 

kandidater. Ärenden om anställning av ordinarie domare bereds av Domarnämnden som 

sedan lämnar förslag och motivering för förslagen till regeringen. Regeringen är inte 

                                                 
150 Prop 2009/10:80 s 129. 
151 Eka m.fl Regeringsformen - med kommentarer, s 440. 
152 Eka m.fl Regeringsformen - med kommentarer, s 440. 
153 Nergelius, Stärkta – men inte starka, s 27. 
154 Prop 2009/10:80 s 126. 
155 Prop 2009/10:80 s 252. 
156 Prop 2009/10:80 s 130. 
157 Prop 2009/10:80 s 132 och Prop 2009/10:181 s 68-69. 
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bunden vid Domarnämndens förslag men om regeringen väljer att utse en annan kandidat 

ska nämnden först ges tillfälle att yttra sig över kandidaten.158  

I 11 kap. §§ 7-10 regleras ordinarie domares rättsställning. Huvudregeln är att ordinarie 

domare inte kan avsättas. Undantag kan göras om domaren genom brott eller grovt 

upprepat åsidosättande av skyldigheterna i tjänsten visat sig olämplig att inneha tjänsten 

eller om domaren uppnått gällande pensionsålder eller enligt lag måste avgå pga. varaktig 

förlust av arbetsförmågan. I propositionen framhålls att det faktum att domare inte kan 

skiljas från sin anställning utan befogad anledning garanterar självständighet i dömandet.159  

Enligt kap. 11 § 2 anges närmare bestämmelser om domstolarnas rättskipningsuppgifter, 

organisation och sammansättning i lag. Den sista paragrafen i elfte kapitlet reglerar 

lagprövningen som sker i domstolarna. Detta behandlas närmare under avsnitt 3.3. 

 
 

3.2 Dömande instanser i Sverige 

 
Det svenska domstolssystemet är uppdelat på två parallella system. Något förenklat kan de 

två systemen beskrivas som förvaltningsdomstolar vilka prövar tvister mellan enskilda och 

myndigheter samt allmänna domstolar som prövar civilrättsliga tvistemål och brottmål. 

Utöver de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna finns det även 

specialdomstolar vilka har till uppgift att pröva tvister inom vissa specifika områden. 

 

 

3.2.1 Förvaltningsdomstolar 

 
Enligt RF kap. 11 § 1 finns tre instanser förvaltningsdomstolar i Sverige; 

förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. Deras uppgifter 

anges i lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (LAF). Enligt 14 § kan talan 

väckas vid en förvaltningsrätt om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan ska 

väckas vid eller beslut överklagas till en förvaltningsrätt. Kammarätterna och Högsta 

förvaltningsdomstolen kan enligt §§ 2 och 8 pröva sådana mål som enligt lag ska överklagas 

till respektive domstol samt vissa ytterligare typer av mål. Reglerna om vilka beslut som kan 

överklagas till förvaltningsdomstolarna finns inte i LAF utan återfinns i andra lagar.  

                                                 
158 Lag (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare §§ 2, 3 och 11. 
159 Prop. 2009/10:80 s 137. 
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Bestämmelser om överklagan till förvaltningsrätter finns i ett stort antal 

specialförfattningar.160 För det fall då en specialförfattning inte innehåller några 

överklagandebestämmelser eller då överklagandebestämmelserna är otillräckliga kan 

Förvaltningslagen (1986:223) (FL) § 22 a användas för att grunda förvaltningsdomstols 

behörighet att pröva ett överklagande. I FL § 3 stadgas att FL är subsidiär till andra lagar 

eller förordningar men att FL:s bestämmelser om överklagande alltid tillämpas om det 

krävs för att tillgodose rätten till domstolsprövning enligt EKMR art. 6.  

För att överklaga ett mål till kammarrätten kan prövningstillstånd krävas och för 

prövning i Högsta förvaltningsrätten krävs alltid prövningstillstånd. Sådant ska meddelas 

om målet har prejudicerande betydelse eller om det finns synnerliga skäl exempelvis att 

kammarrättens dom grundats på grovt förbiseende eller grovt misstag.161 

Förvaltningsdomstolarnas sammansättning anges i LAF. Högsta förvaltningsdomstolen 

består av 14 justitieråd. Av dessa ska enligt huvudregeln minst fem ledamöter delta vid 

prövningen av sakfrågan. Ett undantag från huvudregeln är om det vid överläggningen till 

dom framkommer att den mening som råder i rätten avviker från Högsta 

förvaltningsdomstolens tidigare tolkning av lagen eller från en rättsgrundsats som antagits 

av domstolen. I sådana situationer kan rätten besluta att målet eller en fråga i målet ska 

avgöras av domstolen i sin helhet.162 Kammarrätten är domför med tre domare, alternativt 

tre domare och två nämndemän i sådana mål där det är särskilt föreskrivet att nämndemän 

ska delta i rätten. Fler än fyra domare eller fyra domare och tre nämndemän får aldrig ingå i 

rätten. Vid mål i förvaltningsrätterna består rätten oftast av en domare och tre nämndemän. 

Det förekommer undantag från den sammansättningen, exempelvis kan vissa mål avgöras 

av endast en domare utan nämndemän eller av flera domare.163  

Processen i förvaltningsdomstolarna regleras i Förvaltningsprocesslagen (1971:291) 

(FPL). Huvudregeln är enligt § 9 ett skriftligt förfarande i alla tre instanser. Den skriftliga 

processen kan emellertid kompletteras med en muntlig förhandling under vissa 

förutsättningar angivna i samma paragraf. Den prövning som görs i 

förvaltningsdomstolarna omfattar både laglighetsprövning och lämplighetsprövning. 

Domstolen kan både upphäva beslutet och ändra beslutet så att det får ett annat innehåll än 

det ursprungliga.164 

 

                                                 
160 Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut – överklagande, rättsprövning och annan domstolsprövning s 36. 
161 RF kap. 11 § 1 och FPL § 34-36. 
162 LAF §§ 3-5. 
163 LAF §§ 12 och 17-18. 
164 Peterson, Den offentliga makten, s 223-224. 
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3.2.2 Andra dömande organ för överklagan av förvaltningsbeslut 

 
Utöver det ordinarie förfarandet för överklagan av myndighetsbeslut finns i Sverige även 

några andra ordningar för överklagan av myndighetsbeslut. Kommunalbesvär överklagas 

till förvaltningsrätter men den prövning som sker är annorlunda än vid andra 

myndighetsbeslut. Det finns överklagandenämnder som prövar vissa myndighetsbeslut, 

samt rättsmedlet rättsprövning som innebär att Regeringsrätten som första instans prövar 

ett överklagande av beslut som regeringen fattat. I vissa fall kan mål med 

förvaltningsrättslig anknytning även prövas i allmän domstol. 165 

Beslut fattade av kommun eller landsting överklagas i enlighet med Kommunallagen 

(1991:900) (KomL). Vid kommunalbesvär ska förvaltningsdomstolen inte göra någon 

skälighetsbedömning och den kan endast upphäva eller fastställa det tidigare beslutet.166  

Bestämmelsen om kommunalbesvär är liksom FL § 22 a subsidiär till andra 

specialförfattningar om annan ordning för överklagande finns stadgat i en sådan.167  

Rättsprövning instiftades som en följd av att Sverige fälldes flera gånger i 

Europadomstolen under 1980-talet pga. bristande möjligheter till domstolsprövning.168 I 

samband med detta uppmärksammades behovet av ett rättsmedel med behörighet att pröva 

förvaltningsbeslut där annan möjlighet till domstolsprövning saknades. Rättsmedlet 

rättsprövning instiftades, vilket gjorde det möjligt att överklaga ett förvaltningsbeslut direkt 

till Regeringsrätten om ingen annan möjlighet till överklagan fanns.169 Bestämmelserna 

kring rättsprövning har förändrats flera gånger sedan rättsmedlet instiftades år 1988.170 Den 

nu gällande Lag (2006: 304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut ger enskilda och 

vissa miljöorganisationer rätt att överklaga regeringsbeslut som innefattar en prövning av 

rättigheter enligt EKMR art. 6.1. 

Vissa myndighetsbeslut ska enligt bestämmelser i specialförfattningar överklagas till 

särskilda överklagandenämnder istället för till förvaltningsdomstol.171 Hur dessa nämnder är 

sammansatta kan variera, liksom hur processen i dem går till. Motiveringen till att pröva 

överklaganden i en särskild överklagandenämnd istället för i förvaltningsdomstol kan 

                                                 
165 Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut – överklagande, rättsprövning och annan domstolsprövning s 61, 66 
och 185 samt Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut § 1 och 3. 
166 Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut – överklagande, rättsprövning och annan domstolsprövning, s 61. 
167 Kommunallagen kap 10 § 3. 
168 Sporring och Lönnroth mot Sverige (1982) och Pudas mot Sverige (1987). 
169 Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut – överklagande, rättsprövning och annan domstolsprövning s 105. 
170 Södergren, Vem dömer i gråzonen? s 321-324. 
171 T.ex. de beslut som omfattas av studiestödslagen (1999:1395) kap. 6 § 11 överklagas till 
Överklagandenämnden för studiestöd. 
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exempelvis vara att handläggningen av mål kan ske snabbare i en överklagandenämnd och 

att nämndens sammansättning kan anpassas utifrån vilken typ av mål den prövar.172 

Trots att huvudregeln inom svensk rätt är att myndighetsbeslut överklagas till 

förvaltningsdomstolar eller något av de ovan nämnda organen, finns i vissa fall möjlighet 

att få en fråga rörande ett myndighetsbeslut prövad i allmän domstol.173 Mål relaterade till 

myndighetsbeslut som kan prövas i en allmän domstol omfattar inte prövning av 

överklagan av ett sådant beslut. Däremot kan talan i vissa fall väckas hos allmän domstol då 

en tvist med det allmänna som motpart uppkommit eller vid verkställighet av beslut.174 

Exempel på dessa situationer är avtalstvister där rättsförhållandet mellan parterna har 

sådana privaträttsliga inslag att det kan anses ömsesidigt förpliktande eller myndighetsbeslut 

som inte utan domstolsbeslut kan ligga till grund för exekutiva åtgärder.175  

 
 

3.2.3 Allmänna domstolar 

 
De allmänna domstolarna utgörs enligt RF kap. 11 § 1 av tingsrätterna, hovrätterna och 

Högsta domstolen. Närmare reglering av dessa domstolar finns i Rättegångsbalken 

(1942:740) (RB). De allmänna domstolarna prövar huvudsakligen tvistemål mellan enskilda 

och brottmål, även om det förekommer att mål med viss förvaltningsrättslig anknytning 

också prövas i de allmänna domstolarna.176 De allmänna domstolarnas kompetens fastställs 

i RB kap. 10 § 17 så att de är behöriga att ta upp en tvist som inte ska prövas av annan 

myndighet eller domstol eller av särskild domstol.  

I tingsrätterna består rätten av en eller flera domare och i brottmål även av nämndemän. 

I hovrätten består rätten av minst tre domare förutom vid åtgärder som avser endast 

beredande av mål, vid brottmål närvarar liksom i tingsrätten även nämndemän. Högsta 

domstolen är sammansatt av 14 justitieråd. Normalt sett består rätten av fem ledamöter 

men undantag finns. Exempel på ett sådant undantag är om det vid överläggning till dom 

framkommer att den mening som råder i rätten avviker från en rättsgrundsats eller 

lagtolkning som tidigare antagits av domstolen. I sådana situationer får målet avgöras av 

domstolen i sin helhet.   

                                                 
172 Exempelvis i motiven till studiestödslagen, prop. 1999/2000:10 s 132-133. 
173 Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut – överklagande, rättsprövning och annan domstolsprövning, s 185. 
174 Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut – överklagande, rättsprövning och annan domstolsprövning, s 185. 
175 NJA 1998 s. 656 (I) beträffande avtalsförhållandet och Utsökningsbalken (SFS) kap 3 § 1 samt Södergren, 
vem dömer i Gråzonen? s 272-273 beträffande verkställighetsåtgärder. 
176 Se ovan avsnitt 3.2.2.4 samt Peterson, Den offentliga makten, s 222. 
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Processen i de allmänna domstolarna karaktäriseras av muntlighet. Det finns inget 

stadgande om en övergripande huvudregel om muntlighet i RB på det sätt som det finns i 

FPL avseende processen i förvaltningsdomstolarna. Istället framgår det av flera olika 

stadganden att processen är muntlig.177 

 
 

3.2.4 Internationella domstolar och specialdomstolar   

 
Sverige är medlem i EU och anslutet till EKMR. Både EKMR och EU-rätten har bidragit 

till att lyfta fram individuella rättigheter och både EU-domstolen och Europadomstolen har 

påverkat de svenska domstolarna i deras verksamhet och ställning i statskicket. Reichel 

anser att Europarättens påverkan har gett domstolarna en starkare konstitutionell ställning 

och även stärkt domstolarna i förhållande till förvaltningen.178 

Utöver de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna finns det fyra 

specialdomstolar. Dessa är Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, Patentbesvärsrätten och 

Försvarsunderrättelsedomstolen.179 

 
 

3.3 Lagprövning 

 

3.3.1 Historia 

 
I Sverige förekom diskussioner om lagprövning redan under 1800-talet. Det fanns på den 

tiden få stadganden om fri- och rättigheter och inga stadganden om lagprövning. Under 

början av 1900-talet började lagprövningsrätten att utvecklas i domstolspraxis. I NJA 

1907:188 förklarade domstolarna att en ändring av en förordning innebar ”ett otillbörligt 

ingrepp i civila rättsförhållanden”. År 1928 prövades två mål i Högsta domstolen vilka båda 

innefattade yrkanden från part om att vissa aktuella förordningar var grundlagsstridiga. 

Högsta domstolen ogillade yrkandena i båda målen med motiveringen att de ”icke 

förtjänade avseende”. Trots att yrkandena ogillades anses dessa mål visa att Högsta 

domstolen ansåg sig behörig att pröva förordningarnas förenlighet med grundlagen. Några 

                                                 
177 Byander, Muntlighet vid domstol i Norden, s 138. 
178 Reichel, Domstolar och/eller förvaltning, SvJT 2011 s. 444-446. 
179 Sveriges Domstolars hemsida. 
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år senare avgjordes det s.k. Lübeck-målet180 vilket ansågs klargöra domstolarnas rätt att 

pröva administrativa författningars grundlagsenlighet.181 

Under de följande 50 åren fortsatte lagprövningsrätten att utvecklas i praxis utan direkt 

stöd i grundlagen. Redan i den tidiga debatten under 1800-talets början uppträdde 

begreppet uppenbart och under 1900-talet förekom det flera gånger i domskäl. 182 1809 års 

RF ersattes år 1974 med en ny RF vilken innehöll ett särskilt kapitel för fri- och rättigheter. 

Någon bestämmelse om lagprövningen infördes inte år 1974. Frågan diskuterades i flera av 

de utredningar som låg till grund för 1974 års RF men det ansågs inte att en kodifiering av 

lagprövningsrätten behövdes.183 

Under slutet av 1970-talet fortsatte diskussionen i nya utredningar och förslag lades 

fram om att grundlagsfästa lagprövningsrätten, vilket sedan skedde år 1980.184 Den 

bestämmelse som togs in i RF syftade till att kodifiera den gällande rätt som utvecklats 

genom praxis, vilket vid den tidpunkten innehöll ett krav på uppenbar oförenlighet med RF 

för att en bestämmelse skulle kunna åsidosättas.185  Under 1900-talet aktualiserades frågor i 

samband med Sveriges inträde i EU och införlivandet av EKMR och vilka effekter detta 

skulle få på lagprövningen. En följd av europarätten är en betydligt större mängd 

bestämmelser som är högre än lag i normhierarkin.186  

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har lagprövning förekommit allt mer 

i Sverige och europarätten har fått ett stort genomslag på den lagprövning som skett. 

Europarättsliga resonemang har använts i större utsträckning än stadgandet i RF som 

grund för lagprövning. Till följd av bland annat europarätten har även antalet mål då 

lagprövning aktualiserats ökat. Att antalet mål ökat de senaste åren har emellertid fler 

förklaringar, exempelvis att större vikt tillmäts fri- och rättigheter och att den rättsliga 

materien blir allt mer omfattande vilket i sin tur innebär fler möjliga konflikter mellan 

rättskällorna. Under denna tid har domstolarnas tillämpning av uppenbarhetsrekvisitet varit 

av varierande grad och det är sällan som uppenbarhetsrekvisitet förekommit i domstolarnas 

argumentation.187 

 
 

                                                 
180 NJA 1934:515. 
181 Åhman, s 34-37.  
182 Åhman, s 37-40. 
183 SOU 1963:17 s 155.  
184 Åhman, s 41-44, RF kap. 11 § 14. 
185 SOU 1978:34 s 109. 
186 Åhman, s 59-63 och RÅ 1997 ref. 6 
187 Åhman, s 197-211. 
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3.3.2 Lagprövningen idag 

 
År 2011 togs uppenbarhetsrekvisitet bort, med hänsyn till följande motiv. Det hade redan 

innan det togs bort en begränsad betydelse, till följd av bland annat EU-rättens inträde. På 

grund av EU-rättens företräde omfattade uppenbarhetsrekvisitet inte EU-rätten, som även 

innefattar praxis från Europadomstolen och EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Det ansågs vara en egendomlig ordning att i ett sådant läge upprätthålla 

uppenbarhetsrekvisitet i förhållande till sådan lagstiftning som inte omfattas av EU-rätten. 

Uppenbarhetsrekvisitet var dessutom komplicerat i förhållande till Sveriges åligganden 

enligt EKMR. I RF kap. 2 § 19 (§ 23 innan år 2011) att lag eller annan föreskrift inte får 

meddelas i strid med EKMR. Att ändå upprätthålla uppenbarhetsrekvisitet vid lagprövning 

i förhållande RF kap. 2 § 19 skulle utgöra ett hinder för Sveriges uppfyllande av sina 

åligganden enligt konventionen.188  

I samband med att uppenbarhetsrekvisitet togs bort tillfördes i RF kap. 11 § 14 en 

mening om att det vid lagprövningen särskilt ska beaktas att riksdagen är folkets främsta 

företrädare och att grundlag går före lag. Syftet med det var att tydliggöra att principerna 

om folksuveränitet, lagbundenhet och normhierarki ska beaktas vid lagprövningen.189 Ett 

uppmärksammat fall som avgjorts efter att den nya lydelsen av RF kap. 11 § 14 trädde i 

kraft är Mangamålet.190  

 

Fallet gällde innehav av bilder föreställande tecknade seriefigurer som inte hade genomgått 

puberteten och teckningarna bedömdes vara pornografiska. Den tilltalade dömdes för 

barnpornografibrott i både tingsrätten och hovrätten men friades i Högsta domstolen. I 

förarbeten till Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen angavs att huruvida 

bilder är verklighetstrogna eller inte saknar betydelse för både straffbarhet och utflyttning från 

grundlagens område.191 I det aktuella målet uttalade emellertid Högsta domstolen att en 

tolkning av straffbestämmelsen i överensstämmelse med RF leder till att den inte kan anses 

omfatta dessa teckningar. Att låta straffbestämmelsen omfatta även dessa teckningar skulle 

innebära en begränsning av yttrandefriheten som inte är nödvändig med hänsyn till de ändamål 

som låg till grund för straffbestämmelsen.   

 

Det är svårt att ange exakta siffror beträffande normprövningens frekvens i Sverige. Utifrån 

Åhmans bok kan utläsas att normprövning skedde i drygt 750 mål i kammarrätterna, 

hovrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen under åren 2000-2010. 

                                                 
188 Prop 2009/10:80 s 146-147. 
189 Prop 2009/10:80 s 148. 
190 NJA 2012 s 400. 
191 Prop 1997/98:43 s 74. 
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Dessa mål resulterade i att flera hundra bestämmelser åsidosattes eller omtolkades till 

förmån för grundlag, EKMR eller EU-rätt.192 

I Sverige sker lagprövning även vid myndigheter enligt RF kap. 12 § 10. Paragrafen har 

exakt samma lydelse som den paragraf som behandlar lagprövning i domstolarna. Att 

myndigheterna kan pröva lagars förenlighet med konstitutionen har kritiserats av bland 

andra Nergelius, som anser att myndigheterna endast ska kunna pröva andra föreskrifters 

förhållande till högre normer.193 Myndigheternas lagprövning kommer inte att behandlas 

mer utförligt än såhär pga. att det ligger aningen utanför ramen av denna framställning, 

men dess existens förtjänar ändå att nämnas då jag återkommer till den i jämförelsen i 

kapitel 4. Jag har inte hittat någon statistik för om och i vilken omfattning lagprövning har 

skett vid myndigheter. 

 
 

3.3.3 Framtida utveckling 

 
Sedan början av 1990-talet har lagprövning blivit allt mer förekommande i Sverige. De 

senaste åren har inneburit betydelsefulla förändringar på området såsom ändringen av RF 

och ikraftträdandet av Lissabonfördraget. 

Ändringarna i RF omfattar både förändringar i kapitelindelningen och avskaffande av 

uppenbarhetsrekvisitet. Dessa ändringar anses ha stärkt domstolarnas ställning i det 

konstitutionella systemet.194 Hur den framtida utvecklingen kommer att se ut är emellertid 

omdiskuterat. Nergelius menar att de ändringar som genomfördes år 2011 endast var 

isolerade händelser och att det finns en oförståelse hos både politiker och många jurister 

avseende de konstitutionella aspekterna på domstolarnas ställning. Åhman anser att den 

markering av domstolarnas ställning som gjorts i RF efter ändringarna kan komma att, i 

kombination med andra faktorer såsom europarättens fortsatta påverkan, bidra till att 

lagprövning blir än mer vanligt förekommande i Sverige. Wersäll anser att Högsta 

domstolens praxis från de senaste åren visar på en allt mer offensiv inställning där 

domstolen allt oftare tagit på sig lagstiftande uppgifter.195 Han anser att det är för tidigt att 

säga om Högsta domstolen kommer att fortsätta denna offensiva hållning. Vidare 

framhåller han att viss försiktighet bör iakttas från domstolens sida, det är i första hand 

                                                 
192 Åhman, , s 71, 107-109, 125-127, 163-164. 
193 Nergelius, Stärkta – men inte starka, s 41. 
194 Åhman, s 214-215 och Nergelius, Stärkta – men inte starka, s 95. 
195 Wersäll, En offensiv Högsta domstol. Några reflektioner kring HD:s rättsbildning, SvJT 2014 s 1 ff. 
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riksdagen som stiftar lag varför domstolarna inte bör ta på sig den lagstiftande rollen i för 

stor utsträckning. 

Europarätten kommer antagligen även fortsättningsvis att ha en inverkan på 

lagprövningen i Sverige. Sedan år 2009 är Lissabonfördraget inklusive EU:s stadga om 

grundläggande rättigheter gällande vilket fått till följd att stadgan även är gällande i svensk 

rätt. Genom stadgan omfattar svensk rätt nu vissa nya rättigheter som varken funnits i RF 

eller EKMR tidigare. Vissa folkrättsliga dokument som inte införlivats i svensk rätt, t.ex. 

FN:s barnkonvention, kan komma att få ökad betydelse som tolkningshjälp i domstolarna. 

Europarättens fortsatta påverkan kan alltså komma att innebära både fler fri- och 

rättigheter och nya tolkningsunderlag.196  

I samband med de senaste ändringarna av bestämmelserna om lagprövning togs frågan 

om en eventuell författningsdomstol upp. I propositionen anfördes att det inte fanns skäl 

att inrätta en författningsdomstol. Dagens ordning som innebär att lagprövning av redan 

instiftade lagar sker av domstolar och andra offentliga organ i samband med att frågan 

uppkommer i ett konkret fall ansågs passande för att åstadkomma de resultat som 

lagprövningen syftar till.197  

  

                                                 
196 Åhman, s 214-215. 
197 Prop 2009/10:80 s 142. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Framträdande skillnader mellan Island och Sverige 

 

4.1.1 Konstitutionerna 

 
Det finns stora skillnader mellan de båda ländernas konstitutioner med avseende på bland 

annat historia, utveckling och omfång. Beträffande den del som behandlar rättskipningen 

märks dessa skillnader på flera sätt. Sverige har en betydligt mer omfattande reglering som 

innehåller mer detaljerade bestämmelser. Sverige har även bestämmelser kring ämnen som 

inte alls regleras i den isländska konstitutionen utan som där istället regleras i vanlig lag eller 

inte alls, exempelvis utnämning av domare, vilka domstolar som finns i landet och 

lagprövning. De svenska bestämmelserna är betydligt nyare än de isländska - några av dem 

ändrades så sent som år 2010 - medan de isländska bestämmelserna i stort sett inte ändrats 

sedan konstitutionen antogs år 1944. Dessa skillnader har antagligen ett visst samband med 

att de båda konstitutionerna har haft helt olika utvecklingsförutsättningar under de senaste 

150 åren. 

 Vilka effekter får då dessa skillnader? Den kortfattade regleringen i Island får i 

huvudsak två konsekvenser. Den första är att domstolarna i stor utsträckning kan styra 

utvecklingen av gällande rätt genom praxis. Ett pågående exempel är utvecklingen av 

omfattningen av den prövning som domstolarna kan göra då ett myndighetsbeslut 

överklagas till domstol. Den andra konsekvensen är att lagstiftaren enkelt kan göra relativt 

stora förändringar inom domstolsväsendet, vilket kan ha både fördelar och nackdelar.  

Osäkerhet ifråga om domstolarnas oberoende kan uppstå eftersom lagstiftaren enkelt 

kan ändra viktiga förutsättningar för domstolarna. Domstolarna har emellertid till en viss 

möjlighet att hindra sådana förändringar genom utövande av lagprövningsrätten. Med hjälp 

av lagprövningen har de möjlighet att kontrollera att lagstiftaren håller sig inom de gränser 

som satts upp i konstitutionen. Även om konstitutionen är relativt kortfattad regleras flera 

av de viktigaste funktionerna där såsom domstolarnas oberoende och rätt till rättvis 

rättegång. Ett eventuellt motargument mot att lagprövningen stärker domstolarna är att 

domstolarnas lagprövningsrätt inte stadgas i konstitutionen.198 

 Möjligheter att enkelt ändra bestämmelserna om domstolarna kan vara en fördel då 

domstolsväsendet kan utvecklas i takt med samhället utan att konstitutionella bestämmelser 

                                                 
198 Se utförligare diskussion om lagprövningen i avsnitt 4.3.  
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står i vägen. Ett exempel som är aktuellt idag är arbetet med att instifta en 

appellationsdomstol. I Sverige skulle en sådan åtgärd kräva en grundlagsändring men i 

Island krävs endast ändringar i vanlig lag. Med tanke på att ändringar och uppdateringar av 

den isländska konstitutionen inte sker särskilt ofta torde det gynna domstolsväsendets 

utvecklingsmöjligheter att ändringar i konstitutionen inte krävs. Islands begränsade resurser 

för lagstiftningsarbetet talar även det för att så långt som möjligt försöka undvika ändringar 

i konstitutionen utan istället göra ändringar i vanlig lag. Det faktum att utvecklingen av det 

isländska samhället gått väldigt fort jämfört med de övriga nordiska länderna talar också för 

kortfattade bestämmelser i konstitutionen som inte hindrar samhällsutvecklingens tempo.  

 
 

4.1.2 Domstolarna 

 

Beträffande domstolarna märks två huvudsakliga skillnader – antalet domstolsinstanser och 

domstolsprövning av myndighetsbeslut. Dessa skillnader påverkar både domstolarnas 

ställning, uppgifter och funktion men även enskildas möjligheter att tillvarata sina 

rättigheter. En jämförelse av och redogörelse för effekterna av de olika 

domstolsorganisationerna lämpar sig bättre i de avsnitt som behandlar förvaltningsbeslut 

respektive antalet instanser, dvs. avsnitt 4.1.3 beträffande domstolsprövning av 

förvaltningsbeslut och avsnitt 4.2 avseende antalet instanser.  

 

 

4.1.3 Överklagan av förvaltningsbeslut 

 
Vid en jämförelse av hur myndighetsbeslut överklagas finns både skillnader och likheter 

mellan Sverige och Island. Island tillämpar den västnordiska modellen med överklagan i 

första hand till högre instanser inom förvaltningen medan Sverige har ett särskilt 

domstolssystem för överklagan av myndighetsbeslut. Detta innebär att det finns många 

skillnader avseende processen för prövningen, var prövningen genomförs, vad resultatet av 

prövningen kan bli samt hur detta regleras i konstitutionen. Jag kommer att fokusera på de 

skillnader och likheter som har betydelse ur ett konstitutionsrättsligt perspektiv och endast 

beröra de processrättsliga aspekterna i den mån det behövs för framställningen i övrigt.  

En viktig och grundläggande likhet mellan Sveriges och Islands ordningar för 

överklagan av myndighetsbeslut är att de båda två ger uttryck för en grundläggande princip 
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- en person som anser sig felaktigt behandlad av en myndighet ska kunna få sin sak prövad 

av en oberoende domstol.199 En skillnad mellan Island och Sverige är att i Sverige prövas en 

större andel av de överklagade myndighetsbesluten i domstol än i Island där prövning i 

domstol inte aktualiseras lika ofta. En annan skillnad är omfattningen av den prövning som 

domstolarna företar – i Sverige gör förvaltningsdomstolarna samma prövning som 

myndigheten gjort medan domstolarna i Island först och främst gör en laglighetsprövning, 

även om utvecklingen i praxis går mot en mer omfattande prövning även i de isländska 

domstolarna. 

Ytterligare en likhet är att varken den isländska konstitutionen eller RF innehåller 

bestämmelser som på ett ingående sätt anger hur myndighetsbeslut överklagas. I RF kap. 1 

§ 8 stadgas att rättskipningen ska utföras av domstolar och i RF kap. 11 § 1 anges vilka de 

allmänna förvaltningsdomstolarna är. Enligt RF kap.11 § 5 får rättstvister mellan enskilda 

inte utan stöd i lag genomföras av andra myndigheter än domstolar och i RF kap. 1 § 9 

stadgas rätten till domstolsprövning vid frihetsberövande. Någon rätt till domstolsprövning 

av myndighetsbeslut finns däremot inte stadgat i RF.200 I den isländska konstitutionen 

anges inget om att myndighetsbeslut kan överklagas inom förvaltningen men däremot 

anses det följa av den isländska konstitutionen §§ 60 och 70 att alla måltyper kan prövas i 

domstol. Detta innebär att ingen av konstitutionerna reglerar hur myndighetsbeslut 

vanligtvis överklagas. Anmärkningsvärt är att det är än mindre tydligt i RF än i den 

isländska konstitutionen att domstolar kan pröva myndighetsbeslut, när det är i Sverige och 

inte i Island som prövning av myndighetsbeslut i domstolar sker i störst utsträckning.  

Den svenska ordningen att överklaga myndighetsbeslut till domstol istället för inom 

förvaltningen kan enligt min mening markera enskildas rättigheter gentemot förvaltningen. 

Att få sin sak prövad i domstol med myndigheten som motpart torde vara en tydligare 

form av oberoende prövning än då en högre instans inom förvaltningen prövar ett 

överklagat myndighetsbeslut. Även om det är möjligt att få myndighetsbeslut prövade i 

domstol också i Island finns det enligt min mening större hinder ur den enskildes 

perspektiv pga. riskerna för att behöva betala rättegångskostnader och att den enskilde 

måste vara mer aktiv till följd av att målet prövas i enlighet med CPL.  

  

                                                 
199 Peterson, Den offentliga makten s 234. 
200 Södergren, Vem dömer i gråzonen? s 156-157. 
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4.2 Effekterna av antalet domstolsinstanser 

 

4.2.1 Domstolsprövningen 

 
I Island sker bevisvärdering endast i första instans. Om en part överklagar till Högsta rätten 

sker ingen ny bevisvärdering utan Högsta rätten bedömer endast Häradsrättens tillämpning 

av lagen, det finns alltså ingen möjlighet att få Häradsrättens bevisvärdering överprövad. 

Detta innebär enligt Hauksson troligtvis att Island inte uppfyller sina åligganden enligt 

EKMR.  

Att bevisvärdering endast sker i en instans kan ses som en effekt av antalet instanser i 

Island. Det skulle i och för sig vara möjligt att genomföra bevisvärdering även i Högsta 

rätten men som det ser ut idag har Högsta rätten för hög arbetsbelastning redan som det är, 

att dessutom genomföra t.ex. vittnesförhör är otänkbart. Vid en jämförelse av Sverige och 

Island kan emellertid beaktas att det för prövning i Högsta rätten inte krävs 

prövningstillstånd på det sätt som krävs för att få ett mål prövat i Hovrätten eller Högsta 

domstolen i Sverige. Det innebär att det i Sverige kan vara svårare att få ett mål prövat i 

högre instans. Om målet överhuvudtaget inte tas upp till prövning sker varken 

bevisvärdering eller prövning av den lägre instansens tillämpning av lagen. Att det för 

brottmål finns ett krav på prövningstillstånd i hovrätten anses emellertid inte strida mot 

Sveriges åtaganden enligt EKMR tilläggsprotokoll 7 art. 2.201 Rätten att överklaga en 

brottmålsdom enligt EKMR tilläggsprotokoll 7 art. 2 anses inte omfatta en rätt till en 

fullständig omprövning av den fällande domen. Den prövning som domstolen företar då 

den beslutar i frågan om prövningstillstånd är tillräckligt för att kraven på en förnyad 

prövning ska anses uppfyllda.202  

Problemet med den isländska ordningen torde vara att det aldrig kan ske någon ny 

bevisvärdering i Högsta rätten. Den enda möjligheten att få till stånd en ny bevisvärdering 

är att Högsta rätten återvisar målet till Häradsrätten, och då är det ändå samma domstol 

som gör bevisvärderingen igen. En följd av att Högsta rätten aldrig gör bevisvärdering är 

avsaknad av prejudikat på detta område. Det kan tänkas medföra en större risk för 

variation avseende bevisvärderingen mellan olika domstolar och olika domare. En eventuell 

brist på enhetlighet i underrätterna blir i sin tur extra problematiskt i Island pga. att det är 

svårt att få till stånd en ny bevisvärdering. 

  

                                                 
201 Prop 2004/05:131 s 175. 
202 Prop 2004/05:131 s 175-176. 
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4.2.2 Prejudikat   

 
Det kan tänkas att domar från de högsta instanserna har olika utformning och värde i 

Island jämfört med Sverige. I Sverige är Högsta domstolen främst en prejudikatinstans som 

prövar mål för att klargöra rättsläget.203 I Island prövas däremot en stor andel mål i Högsta 

rätten och många av dem prövas inte pga. att de anses ha prejudikatvärde utan för att ge en 

part som överklagat en andra prövning i målet. Till följd av detta har Högsta rätten inte tid 

att formulera i framtiden användbara prejudikat vid varje mål på samma sätt som Högsta 

domstolen i Sverige har. 

Den skillnad som föreligger mellan den prövning som sker i de högsta instanserna skulle 

kunna innebära en skillnad i prejudikatens värde som rättskälla. De personer jag intervjuat 

synes ha delade meningar om detta. Thorarensen anser att prejudikatvärdet inte påverkas 

nämnvärt av att det är många mål som prövas i Högsta rätten och att ett måls 

prejudikatvärde ofta kan indikeras av antalet domare som dömde i målet – ju fler domare 

desto viktigare mål.204 Hauksson å andra sidan hävdar att den höga belastningen på Högsta 

rätten gör att domskälen inte alltid är användbara som prejudikat.205 Särskilt efter krisen har 

det enligt Hauksson blivit tydligt att samma fråga ibland prövas i Högsta rätten flera gånger 

innan rättsläget är klargjort. Det är svårt att bilda sig en egen uppfattning om detta utan 

goda kunskaper i isländska, jag har varken kunnat läsa rättsfall från Högsta rätten för att se 

hur de är utformade eller från Häradsrätten för att se i vilken utsträckning underätten 

hänvisar till prejudikat i sina domskäl. Den oenighet som råder bland isländska jurister 

angående prejudikatvärdet av Högsta rättens domar indikerar att det i alla fall finns 

anledning till viss försiktighet innan domskälen appliceras på liknande situationer. 

 
 

4.2.3 Domstolarnas roll 

 
Med tanke på den utveckling som pågår i fråga om utarbetande av en ny domstolsinstans 

synes det finnas motiv för att ändra Högsta rättens nuvarande roll. Det finns antagligen 

flera olika anledningar så som kvalitén på prejudikat, hög arbetsbelastning på Högsta rätten 

och en risk för att Island inte uppfyller sina internationella åtaganden.    

Vid en jämförelse med Sverige kan nämnas att de svenska domstolarna på senare tid inte 

längre i alla avseenden är bundna av svenska prejudikat utan är i högre grad påverkade av 

                                                 
203Lindblom, Progressiv Process, Spridda uppsatser om domstolsprocessen och samhällsutvecklingen, s 92. 
204 Intervju med Björg Thorarensen, 5/2-2014. 
205 Intervju med Hafsteinn Þór Hauksson, 19/2-2014. 
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europarätten.206 Detta väcker frågan om en nationell prejudikatinstans inte kommer att vara 

lika viktig i framtiden. Kanske finns det inget behov av att ha en tydligare prejudikatinstans 

i Island? I och med europarättens påverkan har domarna från Europadomstolen, EU-

domstolen och EFTA-domstolen kommit att få allt större betydelse. Men enligt min 

mening kommer troligtvis de nationella domstolarna att ha viktiga uppgifter beträffande 

prejudikatbildning även i framtiden. Dels finns det många nationella bestämmelser som inte 

omfattas av europarätten och de nationella domstolarna har en viktig funktion för att 

fastställa prejudikat beträffande dessa. I Island finns det jämfört med Sverige fler 

rättsområden som inte omfattas av domar från någon av de europeiska domstolarna 

eftersom EES-avtalet inte omfattar alla de rättsområden som EU-rätten inbegriper. Vidare 

är de nationella domstolarna viktiga för att kunna fastställa prejudikat avseende de 

nationella bestämmelser som är relaterade till europarätten.  

 
 

4.3 Skillnader beträffande lagprövning 

 

4.3.1 Oreglerad/reglerad 

 
Den skillnad som märks först beträffande lagprövningen är att Island inte har någon 

konstitutionell reglering av lagprövningen vilket Sverige däremot har. Den svenska 

regleringen av lagprövningen har emellertid ingen lång historia. Under nästan hundra år 

utvecklades lagprövningen i Sverige genom praxis, liknande den utveckling som skett i 

Island. När Sverige införde den första bestämmelsen om lagprövning i RF år 1980 innehöll 

bestämmelsen ett uppenbarhetsrekvisit. Trots bestämmelsens ordalydelse utvecklades 

lagprövningen vidare i praxis och uppenbarhetsrekvisitets betydelse minskade allt mer fram 

tills att det avskaffades år 2010.  

Vid en jämförelse av utvecklingen av lagprövningen i Sverige och Island kan en likhet 

observeras. Utvecklingen började ske genom praxis och skedde så under relativt lång tid, 

även efter att Sverige antagit bestämmelsen i grundlagen. En intressant fråga är på vilket 

sätt antagandet av bestämmelsen i RF påverkade utvecklingen i praxis jämfört med den 

utveckling som skedde i Island helt utan lagreglering. Blev domstolarna, åtminstone en tid, 

begränsade av uppenbarhetsrekvisitet? Bestämmelsen som infördes i RF kap. 11 § 14 år 

1980 användes endast i ringa omfattning som stöd för att åsidosätta bestämmelser och 

                                                 
206 Åhman, s 214. 
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uppenbarhetsrekvisitet beaktades inte alltid. Trots att uppenbarhetsrekvisitet inte alltid 

beaktades är det inte säkert att lagprövningen skedde helt utan begränsningar av 

bestämmelsen i RF. I motiven till bestämmelsen uttalades att lagprövningen inte ska vara 

ett normalt inslag i rättsystemet utan endast användas i undantagsfall. Den återhållsamhet 

som lagstiftaren uttryckte i både förarbetena och bestämmelsens ordalydelse anses ha haft 

en inverkan på domstolarnas benägenhet att utföra lagprövning.207 Den utveckling som 

skedde i praxis kan till viss del ha påverkats av den bestämmelse som infördes i RF år 1980. 

Denna påverkan kan ha resulterat i att lagprövning skedde mer sällan än om bestämmelsen 

med dess uppenbarhetsrekvisit inte funnits. Vidare kan bestämmelsen även ha lett till att 

lagprövning och åsidosättande skedde med hänvisning till europarätten i större utsträckning 

än vad som kanske skulle skett om domstolarna kunnat pröva bestämmelsers förenlighet 

med grundlagen utan begränsning från uppenbarhetsrekvisitet och de begränsande 

uttalandena i motiven.  

Oavsett om utvecklingen i Sverige gick långsammare till följd av den tidigare 

lagprövningsbestämmelsen eller inte så är i alla fall uppenbarhetsrekvisitet borttaget nu, 

vilket får anses överensstämma med domstolarnas praktiska utförande av lagprövningen. 

Det är tänkvärt att utvecklingen i både Sverige och Island resulterade i liknande 

lagprövningsrätt utan uppenbarhetsrekvisit. Det anmärkningsvärda är att utvecklingen i 

Island skedde utan konstitutionellt stöd men också utan konstitutionell begränsning medan 

utvecklingen i Sverige skedde med stöd i RF för domstolarnas lagprövningsrätt men med 

den begränsning som följde av uppenbarhetsrekvisitet. Det är intressant att se denna 

utveckling i relation till domstolarnas ställning i samhället.  

Trots olikheterna åskådliggör utvecklingen i båda länderna domstolarnas självständighet. 

I Island utvecklades lagprövningen helt utan konstitutionellt stöd vilket kan anses visa på 

självständiga domstolar som även i förhållande till parlamentets lagstiftning beaktar 

principen om normhierarki. I Sverige skedde utvecklingen efter år 1980 i och för sig med 

grundlagsstöd för domstolarnas lagprövningsrätt men även med en grundlagsfäst 

begränsning i uppenbarhetsrekvisitet. Att uppenbarhetsrekvisitet inte alltid beaktades tyder 

också på en självständighet hos domstolarna gentemot lagstiftaren. Det är emellertid 

anmärkningsvärt att domstolarna tog sig en än större självständighet än vad de hade enligt 

RF. Det kan tolkas som att domstolarna bedömde det som viktigare att vissa andra 

bestämmelser i RF efterlevdes än att uppenbarhetsrekvisitet beaktades. Detta väcker i sin 

                                                 
207 Eka & Gustavsson, SvJT 2007 s 772. 
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tur frågor såsom om det finns det en inbördes hierarki bland bestämmelserna i RF. Om så 

är fallet - är det då domstolarnas eller lagstiftarens uppgift att bestämma hierarkin? 

I dagsläget har domstolarna i både Sverige och Island lagprövningsrätt utan begränsning 

av något krav på uppenbarhet. Det har diskuterats i Island huruvida en bestämmelse om 

lagprövningen bör tas in i konstitutionen eller inte. Om en bestämmelse om lagprövningen 

togs in i konstitutionen idag så är det troligt att det skulle bli en relativt öppen bestämmelse 

utan begränsningar i likhet med uppenbarhetsrekvisitet. Anledningen till att jag tror så är 

dels att det skulle stämma bäst överens med dagens rättsläge och dels att det förslag som 

folkomröstningen år 2012 avsåg innehöll en öppet formulerad bestämmelse om 

lagprövning.208 Om en bestämmelse liknande den i förslaget införs i konstitutionen skulle 

den utgöra en funktionell reglering som stämmer överrens med gällande rätt idag, samtidigt 

som den är tillräckligt öppet formulerad för att tillåta att utveckling sker i praxis inom 

ramen för bestämmelsen.  

Innan den svenska bestämmelsen i RF tillkom framfördes flexibilitet som ett argument 

mot en reglering av lagprövningen.209 Att inte reglera lagprövningen med en bestämmelse i 

RF ansågs bidra både till en flexibel utveckling av lagprövningsinstitutet i praxis och 

möjliggöra att större hänsyn kan tas till omständigheterna i det enskilda fallet.210 Dessa 

argument kan enligt min mening ha relevans inte endast som argument mot en reglering av 

lagprövningen utan också vid en avvägning av hur detaljerad en eventuell bestämmelse om 

lagprövning ska vara. 

Även om lagprövningen i både Sverige och Island idag är ett väl utvecklat institut 

kommer det antagligen att fortsätta utvecklas även i framtiden. I Sverige ändrades 

bestämmelsen i RF relativt nyligen och europarättens påverkan väntas fortsätta. I Island 

kan lagprövningen komma att regleras i konstitutionen inom en inte oöverskådlig framtid 

och europarätten kommer att antagligen ha viss påverkan på Islands lagprövning också, om 

än kanske inte lika omfattande som för EU:s medlemsstater. Det borde därför vara 

eftersträvansvärt för båda länderna att lämna öppet för utveckling inom ramen för den 

konstitutionella regleringen - om en sådan införs för Islands del vill säga.   

  

                                                 
208 Den engelska översättningen av § 100 i förslaget till ny konstitution löd: ”The courts of law shall decide 
whether legislation complies with the Constitution.” 
209 Åhman, s 41. 
210 Åhman, s 41. 
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4.3.2 Frekvens 

 
 

En vanlig uppfattning bland isländska jurister verkar vara att lagprövning sker ofta i Island 

och att prövningen ofta resulterar i att lagar och andra bestämmelser åsidosätts.211 En snabb 

jämförelse av Sveriges och Islands rättsfall avseende lagprövning och åsidosättanden under 

de första tio åren av 2000-talet visar att de var betydligt fler i Sverige än i Island. En 

jämförelse av frekvensen av lagprövning i Island och Sverige bör emellertid inte göras 

enbart utifrån antalet mål och åsidosättanden. Hänsyn bör tas till ett antal övriga faktorer. 

Island har en betydligt mindre befolkningsmängd än Sverige.212 Detta innebär att antalet 

mål som prövas i de isländska domstolarna är betydligt färre än de som prövas i de 

svenska.213 Det är sannolikt att detta även avspeglas på antalet mål som innefattar 

lagprövning och åsidosättanden. Eftersom Island inte är medlem i EU är det endast den 

EU-rätt som införlivats i EES-avtalet som enligt protokoll 35 EES ska ges företräde 

framför nationell rätt i Island. Följaktligen torde mängden rättslig materia som är högre än 

vanlig lag i normhierarkin vara mindre i Island är i Sverige, vilket också kan bidra till att 

minska antalet mål där lagprövning aktualiseras. Det finns även en viss skillnad beträffande 

antalet nationella lagar som instiftas varje år i respektive land som också kan påverka hur 

ofta lagprövning genomförs.214  

Ytterligare en faktor som kan påverka antalet mål där lagprövning sker är att 

lagprövning i samband med myndighetsbeslut kan tänkas aktualiseras i ett tidigare skede 

och i fler mål i Sverige än i Island. Att lagprövning i Sverige ofta aktualiseras i samband 

med myndighetsbeslut bekräftas av att en stor del av de mål i Sverige som innefattade 

lagprövning under åren 2000-2010 avgjordes i kammarrätterna.215 I Sverige har 

myndigheterna samma lagprövningsrätt som domstolarna och då myndighetsbeslut 

överklagas leder det i betydligt fler fall än i Island till en prövning i domstol. Det är oklart 

hur omfattande lagprövningsrätt myndigheterna i Island har men slutsatsen av vad 

Hauksson och Thorarensen sagt är i alla fall att lagprövningsrätten är begränsad och att den 

utnyttjas otroligt sällan, om den utnyttjas överhuvudtaget. I Island överklagas 

                                                 
211 Intervju med Hafsteinn Þór Hauksson och Sigurdur Lindal, 19/2-2014 respektive 5/3-2014, samt 
Helgadóttir, Status Presens – Judicial review in Iceland, s 193. 
212 Enligt Nordisk statistikbank uppgick Islands befolkning till 321 857 personer den 1/1-2013, medan 
motsvarande siffra för Sverige var 9 555 893 personer. 
213 Som exempel kan nämnas att det avgjordes sammanlagt 175 277 stycken civil- och brottmål Tingsrätterna 
år 2010, motsvarade siffra i Häradsrätterna var 18 051 stycken. Källa: Sveriges Domstolars webbsida och 
Statistics Iceland.   
214 I Sverige instiftades genomsnittligen 33,7 lagar per år under åren 2011-2013. Motsvarande siffra för Island 
var 22.   
215 Åhman, s 163. 
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myndighetsbeslut i första hand till en högre myndighet inom förvaltningen. Trots att 

enskilda har möjlighet att föra talan i domstol om ett myndighetsbeslut är det mer 

komplicerat och riskerar att bli mer kostsamt än motsvarande process i Sverige. Det är CPL 

som tillämpas vid ett sådant förfarande i vilket innebär att det krävs mer av den enskilde än 

vad det gör då en enskild överklagar ett myndighetsbeslut i Sverige. Det finns möjlighet att 

få rättshjälp för att täcka kostnaderna men det är inte garanterat att sådan hjälp ges. 

Skillnaden i möjligheterna att få ett myndighetsbeslut prövat i domstol och den begränsade 

möjligheten till lagprövning av de isländska myndigheterna kan därför innebära att chansen 

att lagprövning aktualiseras är mindre. Därigenom är även att det skydd som enskilda 

åtnjuter i och med lagprövningen mindre tillgängligt i Island än i Sverige.  

Utifrån dessa faktorer kan det tänkas att, trots att antalet fall av lagprövning i Island är 

färre än antalet i Sverige, lagprövning och åsidosättande uppfattas vara vanligt 

förekommande i Island. Vad kan då detta bero på? Är isländska domstolar extra starka och 

strikta eller är kvalitén på lagstiftningen för dålig? Både Helgadóttir och Hauksson anser att 

lagstiftningen i Island inte håller tillräckligt hög kvalité.216 Hauksson menar att undermålig 

kvalité på lagstiftningen är den troligaste anledningen till att åsidosättande sker ofta men att 

det är möjligt att domstolarna också är något strikta i sin bedömning.  

 

  

                                                 
216 Helgadóttir, Status Presens – Judicial review in Iceland, s 193 och intervju med Hafsteinn Þór Hauksson 
19/2-2014. 
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5 Avslutande reflektioner 

 

Denna jämförelse av det isländska och svenska domstolssystemet har lyft fram både 

likheter och skillnader. En grundläggande skillnad är att omfattningen av och 

detaljrikedomen i den konstitutionella regleringen är betydligt mindre i Island än i Sverige. 

En likhet är att båda länderna har en konstitutionell reglering av domstolarna som 

möjliggör ett fungerande domstolsväsen. Tänkvärt är att det finns påtagliga skillnader i de 

konstitutionella regleringarna av domstolsväsendet men båda länderna har väl fungerande 

domstolssystem. 

Jämförelsen av den isländska konstitutionen och den svenska RF har gett mig nya 

insikter om min syn på grundlagen. Jag hade en bestämd uppfattning om att grundlagen är 

det starkaste skyddet för enskilda medborgares rättigheter och att mer detaljer innebär ett 

starkare skydd. Min syn på grundlagen tror jag överensstämmer ganska väl med den 

allmänna svenska inställningen – den detaljerade grundlag vi har är förmodligen ett resultat 

av en uppfattning att det är fördelaktigt att ha detaljerade bestämmelser. Det ligger 

säkerligen en del sanning i den uppfattningen, men vid en jämförelse med Island visar det 

sig att det inte nödvändigtvis krävs detaljerade konstitutionella regleringar för att 

upprätthålla exempelvis ett väl fungerande domstolsväsen.  

De brister som idag finns i det isländska domstolssystemet skulle antagligen existera 

oberoende av om det fanns mer detaljerade bestämmelser i konstitutionen eller inte. 

Exempelvis skulle en konstitutionell reglering av antalet domstolsinstanser i Island 

antagligen ange att det ska finnas två domstolsinstanser vilket dessutom skulle innebära att 

det är svårare att snabbt åtgärda bristen. I Sverige finns det viktiga element som 

upprätthåller rättsstaten men utan att de är reglerade i grundlagarna. Överprövningen av 

myndighetsbeslut i domstolar som är helt fristående från förvaltningen är ett starkt skydd 

av enskilda medborgares rättigheter gentemot det allmänna, men det finns ingen 

grundlagsfäst rättighet till sådan prövning.  

En övertro på grundlagsreglering kan dämpas genom att jämföra den isländska 

konstitutionen med RF utifrån den funktionella metoden. Det finns vissa brister i den 

isländska konstitutionen, men just bristen på detaljrikedom gör inte att funktionen av 

domstolssystemet är sämre än det svenska. De brister som finns i den isländska 

konstitutionen utgörs främst av föråldrade bestämmelser som inte avspeglar dagens 

samhälle. Funktionen av domstolssystemet är således inte direkt beroende av hur 

detaljerade bestämmelserna i konstitutionen är. Annan lagstiftning och utveckling i praxis 
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kan bidra i stor utsträckning till att skapa och upprätthålla ett fungerande domstolssystem. 

Öppet formulerade bestämmelser i konstitutionen kan tidvis till och med öka 

domstolssystemets funktion eftersom de möjliggör att domstolssystemet utvecklas i takt 

med samhället. 
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