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Inledning.

§ i.

Om statsmakten eller den offentliga makten
i staten.

Stat är ett samfund af människor, förenade under en
egen och varaktig makt pä ett visst landområde. Väsent-
liga omständigheter för en stat äro i enlighet härmed ett

folk, ett land samt eti egen och varaktig makt öfver folket
på detta landområde, hvilken makt vi benämna statsmakt.
För statsmakten väsentligt är således, att den är både en
samhällets egen makt och en varaktig eller bestående makt.

Att statsmakten är en varaktig makt innebär, att
den är en makt att ålägga dem, hvilka äro densamma
underkastade, förpliktelser. Saken är nämligen följande:
Förplikta en annan kan ett mänskligt väsende endast i utöf-
ning af en makt, som har hälgd af en högre världsordning.
Befalla en annan kan man nog, utan att man har en sådan
makt: en anförare för ett röfvarband kan befalla den, som
råkat i bandets händer, emedan han har den erforderliga
makten att utöfva tvång. Men genom en sådan befallning
uppstår icke för den andre en förpliktelse att lyda. För att
mån skall kunna skapa förpliktelser för en annan, fordras,
att man skall kunna uttala sin vilja i utöfning af en makt,
som har hälgd af en högre världsordning. Kriteriet på att
en yttre makt har en sådan hälgd är den omständigheten,
att makten för oss framstår såsom en varaktig, en bestående
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makt, och häraf följer, att statsmakten är en makt att för-
plikta den, som är densamma underkastad.

Att statsmakten är en samhällets egen makt innebär,
att den finnes tillför de ändamål, de intressen, som kunna
anses vara samhällets. Detta åter innebär, att statsmakten
finnes till för alla de ändamål, som böra anses vara gemen-
samma för alla samhällets medlemmar; med andra ord :
statsmakten är en makt, som finnes till för att utöfvas till
åstadkommande af alt sådant, som är egnadt att utgöra ett
gemensamt ändamål för alla samhällets medlemmar. Man
kan också säga: statsmakten finnes till för de intressen, hvilka
äro gemensamma för alla samhällets medlemmer.

Men hvilka äro dessa samhällets ändamål, samhällets
intressen? Vi hafva att märka: statsmakten är en makt,
som har hälgd af en högre världsordning, och däraf följer,
att vi måste anse denna makt hafva fått sin hälgd för att
tjäna de uppgifter, hvilka äro samhället, staten, genom den
högre världsordningen förelagda. Den finnes således till för
att utöfvas för de uppgifter, som äro statens, för de ända-
mål, som måste anses vara statsändamål. Den utöfvas för
statsändamålet, såväl då den utöfvas för att omedelbart be-
främja statsändamålet, som då den utöfvas för sådant, som
är egnadt att vara medel till befrämjande af statsändamålet.
Att utbilda och upprätthålla en duglig tjänstemannakår är i
och för sig icke statens ändamål, men för att staten må
kunna fullfölja sitt ändamål, behöfver den dugliga tjänste-
män. Att upprätthålla militär är icke häller i och för sig
statens ändamål, men för att statsmakten må kunna upp-
rätthålla sig gentemot yttre och inre fiender och fullfölja sitt
ändamål, behöfves en militär. Att äfven sådana åtgärder
vidtagas, som tjäna såsom medel för statsändamålets be-
främjande, ligger således i samhällets intresse, d. v. s. i alla
samhällsmedlemmars gemensamma intresse. Vidare är det
klart, att själfva statsändamålets fullföljande ligger i allas
gemensamma intresse; ty om någonting är min plikt, om
någonting är mig förelagdt såsom en uppgift genom en högre
världsordning, så ligger det också i mitt intresse att fullfölja
denna uppgift. De intressen, hvilka äro gemensamma för



alla samhällets medlemmar, emedan de tjäna till befrämjande
af samhällets uppgifter, kallar man offentliga eller allmänna
intressen, liksom vi kalla de ändamål offentliga eller all-
männa, hvilkas förvärkligande ligger i ett offentligt eller all-
mänt intresse.

Jag har härmed icke alls inlåtit mig på frågan om hvad
statens ändamål bör anses vara. ftn del har såsom statens
ändamål betecknat det rättas upprätthållande, andra befräm-
jande af allmänt väl, andra hafva formulerat statsändamålet
annorlunda. Att söka gifva en riktig formulering af stats-
ändamålet är en mycket svår sak. Jag underlåter att göra
det dels med anledning af denna svårighet, dels emedan
detta icke hör till föreliggande ämne. Vi hafva nu att göra
med en gren af juridiken eller lagfarenheten och icke med
den allmänna statsrätten. Jag fäster blott uppmärksamheten
vid att den offentliga makten i staten eller statsmakten, en-
ligt hvad lagstiftningen hos oss och annanstädes visar, anses
kunna och böra utöfvas såväl för upprätthållande af rätts-
ordningen som också för befordrande af allmänt väl på an-
nat sätt. I den allmänna och den fosterländska bildningens
intresse anläggas och upprätthållas högre och lägre läroan-
stalter. I samfärdselns intresse stiftas lagar om kommunika-
tionerna, och upprätthållas kommunikationsanstalter. Den in-
hemska industrins befordran utgör ändamålet med såväl lag-
stiftnings- som förvaltningsåtgärder. För sundhetens beva-
rande utfärdas stadgar, som förbjuda handlingar, hvilka kunna
vara menliga för densamma, jämte det sjukhus underhållas och
läkare anställas i sjukvårdens intresse. Likaså vidtagas åt-
gärder till förebyggande af eldfara öch till dämpande af upp-
komna eldsvådor o. s. v. Och för dessa samt andra ända-
mål förpliktar samhället sina medlemmar att medvärka. dels
genom personliga tjänster, dels genom erläggande af bidrag
i penningar eller varor. Vidmakthållande af bildningsanstal-
ter, åtgärder för samfärdselns upprätthållande, för industrins
befordran o. s. v. anses följaktligen på något sätt ligga i
samhällets intresse. Vidare är det bekant, att åtgärder vid-
tagas i sådana ändamål, om hvilka vi bestämdt kunna säga,
att de icke i och för sig äro statsändamål, men att deras



fullföljande är ett medel till statsändamålets förvärkligande,
såsom fallet är med upptagande af skatter, upprätthållande af
militär o. s. v. Som sagdt. jag skall nu icke försöka uppställa
en allmän sats. hvilken angifver, hvad som är statsända-
mål. Men vid en omständighet kan jag icke underlåta att i
detta sammanhang fästa uppmärksamheten, den nämligen, att
upprätthållande af det rätta värkligen måste anses på ett
sådant sätt höra till statens uppgift, till statsändamålet, att
ingen annan uppgift, den må te sig huru hög som hälst, kan
eller får inkräkta på denna uppgift. Det rättas upprätthållande
måste vi anse vara någonting alldeles väsentligt för statsända-
målet, må man i öfrigt formulera detsamma huru som hälst.
Jag påpekar detta så mycket hällre, som vår främsta grund-
lag med uttryckliga ord framhåller denna sanning beträffande
den offentliga makten i staten. Regeringsformen säger näm-
ligen i § 2: »Konungen äger Rätt och San-
ning styrka, älska och gömma; men vrångvisa och orätt för-
biuda. af skaffa och nedertrycka». Jag tror, att det i många
afseenden är viktigt att erinra sig denna allmänna sanning
Det förekommer ofta på politikens och på förvaltningens om-
råden, där man eftersträfvar det nyttiga, att man förbiser
det rättas kraf. Man anser, att det icke alltid låter sig göra
att obetingadt hålla det rätta i hälgd, att sådant vore för-
enadt med altför stora uppoffringar eller att man för nyttans
skull någon gång måste blunda för hvad det rätta fordrar.
Detta betraktelsesätt är en mycket beklaglig sak. Om åt-
gärder vidtagas med förbiseende af hvad rätt och sanning
fordra, kunna vi vara vissa om att icke den högre världs-
ordningen står bakom sådana åtgärder, och hvarje afsteg
från det rätta kommer att på ett eller annat sätt hämna sig,
om man också icke genast ser det.

§2.

Om rättigheten att utöfva offentlig makt.

Emedan statsmakten icke finnes till för individernas
alla olikartade uppgifter och intressen, utan för alla sam-



hällsmedlemmars gemensamma ändamål, kunna vi icke anse
individerna, icke häller någon enskild individ vara subjekt
för statsmakten. Vi måste säga: subjekt för statsmakten är
stålen själf, med andra ord: statsmakten tillhör icke indi-
viderna, utan staten. Staten är således en juridisk person,
som är subjekt för statsmakten. Men ehuru ingen en-
skild människa kan vara subjekt för statsmakten, behöfves
det dock mänskliga väsen, som utöfva statsmakten, d. v. s.
i statsmakten liggande befogenheter, och hvilka sägas utgöra
öfverheten. Öfverheten är s a m m a n f a t t n i n g e n af
de personer , hvi lka ega utöfva i s t a t smakten
l iggande befogenheter . I anseende till mångfalden af
de funktioner, hvilka äro nödiga i staten, är det erforder-
ligt, att det finnes flere personer, å hvilka utöfvandet af
statsmakten ankommer. Dessa personer plägar man bild-
likt benämna statens organ, ty de äro till staten hörande
lemmar, genom hvilka statens funktioner utföras och på
livilka alla dessa olikartade funktioner äro planmässigt för-
delade. Sålunda äro ämbetsmännen i staten statens organ,
liksom monarken är det. Alla dessa organ måste för att
kunna utöfva statsmakten, en makt, som skapar förpliktelser
för andra, hafva en viss rättighet därtill, om också olika
organ handla i grund af olika slags rättigheter. Om en per-
son icke skulle hafva en fått att utöfva statsmakten eller i
statsmakten liggande befogenheter, skulle det icke häller
kunna existera en plikt för samhällets medlemmar att ställa
sig till efterrättelse, hvad af en sådan påbjudes.

De rättigheter att utöfva i statsmakten liggande befo-
genheter, som förekomma i de statliga samhällena, kunna
vara af olika beskaffenhet. Det kan gifvas en rätt att utöfva
statsmakten i dess helhet, om också med vissa inskränkningar,
samt en till vissa i statsmakten liggande befogenheter be-
gränsad rätt att utöfva densamma. En rätt att utöfva stats-
makten i allmänhet, i hela dess omfattning, med eller utan
inskränkningar, tillkommer monarken i de monarkiska sam-
hällena. Hvarje monark har en principielt allmän befogen-
het att utöfva i statsmakten liggande befogenheter. Det är
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icke sagdt, att denna makt behöfver vara oinskränkt. Oin-
skränkt är den blott i autokratier eller själfherskardömen.
Vanligen är den nu för tiden inskränkt genom en folkets
rätt till medvärkan vid lagstiftning och beskattning. Monar-
ken i de moderna samhällena kan vanligen också icke utöfva
domaremakt. Äfven på annat sätt plär hans makt vara in-
skränkt. Icke dess mindre är den en principielt allmän
maktbefogenhet, en makt att utöfva hvarje i statsmakten lig-
gande befogenhet, som icke på ett eller annat sätt är honom
genom lag eller konsekvenserna af lag undandragen. I mot-
sats till en rätt att utöfva statsmakten i allmänhet står of-
fentlig myndighet, som betecknar en till vissa slags i stats-
makten liggande befogenheter begränsad, rätt att utöfva
densamma. Offentlig myndighet utöfvas af ämbetsmännen i
landet, så ock t. ex. af presidenterna i de moderna re-
publikerna. Man bör icke härvid låta vilseleda sig af den
omständigheten, att monarkens makt i vissa monarkiska sam-"
hällen i värkligheten är ganska ringa. Sådant beror därpå,
att hans rättigheter faktiskt äro i hög grad inskränkta. Å
andra sidan kan en president i en republik hafva en mängd
befogenheter, som äro så vidsträkta, att han faktiskt har
större makt än monarken i ett samhälle. Olikheten förblir i
alla fall den, att monarken har en principielt allmän, om
också i en mängd enskilda afseenden inskränkt makt, hvar-
emot presidentens i en republik är principielt en till vissa i
statsmakten liggande befogenheter begränsad rätt att utöfva
densamma.

Vi hafva vidare att göra skilnad mellan en egen rätt
att utöfva i statsmakten liggande befogenheter och behörighet.
Monarken har en egen rätt att utöfva statsmakt. En egen rätt
att utöfva i statsmakten liggande befogenheter tillkommer
också kommunerna, men kommunerna hafva en egen rätt att
utöfva blott vissa, begränsade, befogenheter. Behörighet är
en på uppdrag grundad befogenhet att utöfva främmande
rätt. En sådan behörighet innehafva ämbets- och tjänstemän.
Man kan om behörighet också säga, att den är en af annans
vilja beroende befogenhet att utöfva främmande rätt. Våra



tjänstemän och kommuner utöfva således offentlig myndighet.
Men kommunerna hafva en egen rätt att utöfva offentlig myn-
dighet, ämbets- och tjänstemännen äro därtill blott behöriga.

Rättigheten att utöfva statsmakten eller vissa i stats-
makten liggande befogenheter, den må vara af den ena eller
andra beskaffenheten, är alltid förenad med förpliktelsen att
utöfva makten i samhällets intresse. För alla de personer,
hvilka hafva något slags rätt att utöfva statsmakten eller i
statsmakten liggande befogenheter, är det således en plikt
1) att utöfva den offentliga maklen, när de offentliga
uppgifterna det kräfva, och 2) att göra detta efter prof-
ning af hvad de offentliga intressena eller ändamålen
kräfva. Ty statsmakten och följaktligen alla i statsmakten
liggande befogenheter innefatta en makt, som finnes till för sta-
tens uppgifter, för allmänna ändamål. Detta innebär, att med
den offentliga makten oskiljaktigt är förenad förpliktelsen att
handla för de allmänna ändamålen, och häri ligger, att stats-
makten skall utöfvas, när de allmänna uppgifterna det kräfva, och
att, när den utöfvas, det sker efter pröfning af hvad det all-
männas intresse och ändamål kräfva. Häraf synes: innehaf-
vandet af den offentliga makten i staten förpliktar innehafvaren
till ett fortsatt aktgifvande på hvad statens uppgifter kräfva och
till en ständig värksamhet för de offentliga uppgifterna. Hvar
och en, som är innehafvare af vare sig statsmakten i dess hel-
het eller af enskilda i statsmakten liggande befogenheter, är
följaktligen förpliktad att ständigt gifva akt på hvad det offent-
liga intresse, som han är satt att tillgodose, kräfver och att
därefter vidtaga sina åtgärder. Denna regel lider naturligt-
vis större eller mindre modifikationer i de fall, i hvilka en
funktionär enligt lag bör ingripa, blott då han erhåller en
särskild anvisning. Det gifves nämligen ämbetsmän, som äro
i den belägenheten, att de skola handla efter öfverordnades
anvisningar. 1 sådana fall få de naturligtvis icke vidtaga
åtgärder efter hvad de själfva pröfva, att statsändamålet kräf-
ver. Vidare hafva vi att märka, att lag.i åtskilliga fall be-
stämt, när och huru en åtgärd skall vidtagas. 1 sådana fall
är naturligtvis den, som skall vidtaga åtgärden, icke berät-
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tigad att handla efter egen pröfning af hvad han tror, att
det offentliga ändamålet kräfver, utan han fullgör sin plikt
att handla i offentligt intresse, när han vidtager de åtgärder,
som lag af honom fordrar.

§ 3.

Att till statsmakten hör en lagstiftande makt.
en domaremakt samt en värkställande makt.

Liksom nämligen i en subjektiv rätt kunna ligga flere
olikartade befogenheter eller rättigheter — vi tänka t. ex. på
eganderätten —, så ligga ock i statsmakten flere olika slags
maktbefogenheter. Jngen stat kan finnas utan en rättsord-
ning eller lag. Lagen behöfver icke nödvändigt vara en skrif-
ven lag. J äldre tider gälde de flesta rättssatser, af hvilka
samhällenas lag eller rättsordning bestod, i grund af häfd!
Också i våra dagar gälla rättssatser med häfdens hälgd. Men
med sådana rättssatser kom man icke ens i äldre tider tillrätta,
än mindre gör man det nu. Det behöfves därför en lag-
stiftning i staten, och med lagstiftande makten förstås mak-
ten att fastställa den lag, som i samhället skall gälla, makten
att fastställa de rättssatser, som skola vara gällande inom
samhället. Samhällets lag är nämligen inbegreppet af de
rättssatser, som gälla på dess område. Man plägar också
för samtliga de inom samhället gällande rättssatserna begagna ut-
trycket rättsordning. Kn stats rättsordning är då inbegreppet
af de på statens område gällande rättssatserna, vare sig att
de tillkommit genom lag eller att de hafva blott häfdens
hälgd. Lagstiftning innebär åter utöfning af i den lag-
stiftande makten liggande befogenheter, när man nämligen
med lagstiftning menar en viss värksamhet. Uttrycket »lag-
stiftning» begagnas också såsom liktydigt med inbegreppet af
de gällande rättssatser, som tillkommit genom utöfvande af
lagstiftande makten. Men här tager jag lagstiftning i bety-
delse af en värksamhet. Genom lagstiftning skapas allmänna
eller abstrakta normer, som förplikta de enskilde; ty en rätts-
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sats innehåller städse en abstrakt eller allmän norm. — Lag-
stiftande makten utöfvas enligt vår statsförfattning af mo-
narken under ständernas medvärkan, hvarvid ständerna re-
presentera folket. Detta är regel, men denna regel lider mo-
difikationer, i ty att monarken anses vara oförhindrad att
utan ständernas medvärkan utfärda s. k. ekonomiska författ-
ningar (genom hvilka värkliga rättssatser komma till stånd).

Faktiskt följes emellertid det rätta icke alltid i ett sam-
hälle. Att låta de enskilde själfva taga sig rätt, d. v. s. att
låta dem med egen makt göra sin rätt gällande,, kan ett ord-
nadt samhälle icke. Därför gälde redan i äldre tider, att
den enskilde, hvars rätt kränkts eller förnärmats, skulle,
förrän han utkräfde sin rätt, underkasta saken samhällets
pröfning. Och äfven senare, när samhället tagit hand såväl
om bestraffande af förbrytare som om den enskildes förhjäl-
pande till hans rätt, har det Öfveralt galt såsom regel, att
det rätta ej får tvångsvis göras gällande ens genom det all-
männas organ, förrän samhället genom särskilda opartiska
organ pröfvat, hvad som i förekommande fall är rätt, och
på grund häraf faststält, hvad som skall i det konkreta fal-
let lända till efterrättelse. Sålunda har man kommit till en
domaremakt och till en lagskipfiing i staten. Med domare-
makten förstås altså makten att till upprätthållande af den
gällande rättsordningen fastställa, hvad i ett konkret fall skall
gälla såsom rätt, m. a. o. makten att i konkreta fall, i hvilka rätts-
ordningens upprätthållande sådant påkallar, fastställa, hvad
som skall gälla såsom rätt och lända till efterrättelse. Utöf-
ningen af i domaremakten liggande befogenheter benämnes
lagskipning, och de personer, som utöfva domaremakt, kallas
domare.

Af det sagda synes, att också domaren utöfvar stats-
makt. Domaren inskränker sig icke till att uttala ett teore-
tiskt omdöme om hvad som är rätt eller bör anses vara rätt,
utan han fastställer till rättsordningens upprätthållande, hvad
som skall gälla såsom rätt. Han uttalar således en vilja i
saken på ett sådant sätt, att hans uttalande skall gälla så-
som ett utöfvande af den offentliga makten i staten. Af det
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sagda synes vidare, att till domaremakten hör förpliktelsen
att utöfva densamma till rättsordningens upprätthållande. Och
emedan hvarje stat har sin rättsordning och domaremakten
skall utöfvas till upprätthållande af densamma, så är häraf
en följd, att innehållet af domarens uttalande skall vara öf-
verensstämmande med den i staten gällande rättsordningen,
d. v. s. domaremakten skall alltid utöfvas efter pröfning af hvad
som är enligt med den i staten gällande rättsordningen, den skall
utöfvas med uteslutande fästadt afseende på hvad som är
rätt enligt den i staten gällande rättsordningen, icke med af-
seende å hvad som kan synas nyttigt eller med afseende å
hvad statens andra uppgifter tilläfventyrs kunna synas kräfva.

Men intet samhälle, åtminstone i våra dagar, anser sig
kunna inskränka sig till att stifta lag och upprätthålla dess
efterlefnad genom lagskipning. Tvärtom anses det höra sta-
ten till att hafva organ, som äro värksamma dels för före-
byggande af vådor för samhället, dess rättsordning och de
enskilde, dels för vårdnaden om allmänt väl i en mängd
olika riktningar. Man tanke blott på säkerhetspolisen å ena
sidan, på de åtgärder, som vidtagas till kommunikationernas
upprätthållande, till beredande af understöd åt nödstälde ge-
nom fattigvård, till upprätthållande af undervisningsanstalter
m. m. å den andra sidan, och slutligen på försvarsväsendet
samt anskaffandet och handhafvandet af de materiella med-
len till upprätthållande af statsinstitutioner. För alla nu an-
tydda ändamål behöfvas i våra dagar mångfaldiga slags åt-
gärder, hvilka lag omöjligt kan på förhand reglera i alla
deras detaljer. Staten har sålunda en mängd andra ange-
lägenheter än lagstiftnings- och lagskipningsangelägenheter,
och det förhåller sig med handhafvandet af dessa andra an-
gelägenheter i viss mån på samma sätt som med handhaf
vandet af t. ex. ett större aktiebolags angelägenheter. Lag
och bolagsstadgarna samt bolagsstämman kunna meddela åt-
skilliga bestämningar om det, som i bolagets intresse skall
göras, men de kunna icke meddela detaljerade föreskrifter
angående alt, som skall göras för tillgodoseendet af bolagets
rätt och intressen. De måste mestadels inskränka sig till
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allmänna bestämningar och tillsätta särskilda organ, hvilka
handhafva och bevaka bolagets mångfaldiga intressen och,
under de förefallande olika omständigheterna, vidtaga de åt
gärder, som bolagets rätt och intressen kräfva. Med andra
ord: ett sådant bolag behöfver personer, som äro i ständig
värksamhet för handhafvandet af bolagets angelägenheter och
tillvaratagandet af dess intressen. 1 viss mån på samma sätt
förhåller det sig nu med staten; icke så, som skulle monar-
ken i staten vara att likställa med en värkställande direktör
i ett bolag — ty monarken är innehafvare af högsta makten
i staten —, utan så, att också i staten de behöfvas, som
ständigt äro sysselsatta med att inom gränserna af den be-
stående lagen vårda sig om hvad statens allmänna intressen
kräfva. Härmed är icke sagdt, att staten måste lämna dem,
som skola vara värksamma i olika riktningar för statsända-
målets förvärkligande, en obegränsad frihet att handla efter
egen pröfning. Tvärtom har man öfveralt funnit det rådligt
och nödigt att genom rättssatser begränsa ifrågavarande or-
gans värksamhet. Men omöjligt är det att på förhand gifva
dem i detalj gående anvisningar för hvarje konkret fall. Med
anledning häraf erkännes i hvarje modernt samhälle nödvän-
digheten af en värkställande makt, och med värkställande
makten i staten förstås makten att inom gränserna af den
gällande rättsordningen vidtaga de åtgärder, som statens upp-
gifter kräfva, eller, såsom man också kunde säga, makten att
till förvärkligande af statens uppgifter vidtaga alla de åtgär-
der, som äro erforderliga och icke innehålla något mot gäl-
lande lag stridande.

Till värkställande makten hör således förpliktelsen att
utöfva "densamma till vidtagande af alla de olika slags åt-
gärder, som statens uppgifter kräfva, inom lagens gränser.
Beskaffenheten af de åtgärder, som vidtagas i utöfning af
värkställande makten i staten, bestämmes altså af hvad som
är ändamålsenligt. Åtgärderna vidtagas efter en fri pröf-
ning af hvad som är nyttigt och enligt med statens ändamål.
Naturligtvis måste vi härvid ihågkomma, att, om lag be-
stämt, att vissa åtgärder skola vidtagas och det sätt, på hvil-
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ket dessa åtgärder skola vidtagas, en handling, som utföres
till fullgörande af denna lagens föreskrift, också är ett utöf-
vande af värkställande makten, och i detta fall kräfves icke en
särskild pröfning af hvad statsändamålet kräfver. Lagen har
bestämt, hvad som skall göras. T. ex. då värnepliktige inkallas
till lottning, utgår detta påbud till fullgörande af lagens föreskrif-
ter, hvilka tillika innehålla noggranna bestämningar angående
tiden för inkallandet, dem, som skola inkallas, och sättet, på
hvilket det skall ske. Jämväl här föreligger ett utöfvande af
värkställande makten. Men där lag icke bestämt, att någon-
ting visst skall göras, där tillkommer det dem, som äro inne-
hafvare af värkställande makten, att vidtaga åtgärderna efter
pröfvande af hvad statsändamålet kräfver. Värkställande
maktens utöfning innebär således icke blott och bart ett ut-
förande i konkreta fall af lagens föreskrifter. — Vidare är
det att märka, att dessa åtgärder skola vidtagas, når hälst
de pröfoas nödiga. Det är således icke nog med att, när
en åtgärd vidtages, den vidtages efter pröfning af hvad stats-
ändamålet kräfver, utan värkställande makten förutsätter en
fortsatt värksamhet för de allmänna intressenas tillgodoseende.
Sålunda tillhör det hos oss styrelsen icke blott att t. ex.
upprätthålla universitet och elementarläroverk, emedan så-
dant är föreskrif vet i lag (§ 2 i prästaprivilegierna), utan ock
att i allmänhet, när hälst sådant befinnes erforderligt och
med statens tillgångar förenligt, vidtaga åtgärder till inrät-
tande af offentliga läroanstalter. Till skogarnas vårdande
och bevarande skola myndigheterna vidtaga icke blott sådana
åtgärder, som finnas föreskrifna i gällande skogslag, utan
ock alla de andra åtgärder, som pröfvas erforderliga och
kunna vidtagas, utan att någon rättssats trades för när. —
I alla dessa fall måste den offentliga makten utöfvas inom
gränserna af den fjällande rättsordningen. Till den värk-
ställande makten hör väl, att åtgärder vidtagas, som stats-
ändamålet kräfver, och att de vidtagas, när hälst statsända-
målet det kräfver,— men städse med iakttagande af att man
håller sig inom gränserna af den gällande lagen. En åtgärd
må vara huru nyttig och pröfvas huru erforderlig som hälst,
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den kan dock icke vidtagas i utöfning af den värkställande
makten, om den innehåller någonting mot gällande lag stri-
dande. Det ligger icke i samhällets värkliga intresse, att
någon åtgärd vidtages i strid mot hvad inom samhället gäl-
ler såsom rätt. En annan sak är, att en person i staten,
som är innehafvare af värkställande makten, också kan
vara innehafvare af den vidsträktare befogenheten att stifta
lag. T. ex. monarken är hos oss icke blott innehafvare af
värkställande makten, utan han har också, såsom nyss sades
(sid. 9), en viss rätt att utöfva lagstiftande makt, d. v. s. han
har rätt att utfärda ekonomiska författningar. Om han nu
finner en åtgärd vara erforderlig, men densamma icke kan
vidtagas, utan att någonting af den gällande lagen trades för när.
så kan det hända, att det hör till hans rättigheter att utfärda
en författning, som ändrar den gällande lagen. Men då han
vidtager en sådan åtgärd, utöfvar han icke den värkställande
makten, utan en lagstiftande makt. Huruvida monarken kan
vidtaga denna åtgärd beror därpå, om han enligt den gäl-
lande statsförfattningen är oförhindrad att utfärda en sådan
författning.

Af det sagda finner man, pä hvilket sätt värkställande
makten skiljer sig från domaremakten. Till domaremakten
hör enligt det, som förut (sid. 9 f.) anförts, att den skall utöf-
vas till fastställande af hvad som är rått, af hvad som är
enligt med gällande lag; till värkställande makten hör åter,
att den inom gränserna af gällande lag utöfvas till fullföl-
jande af hvad samhällets samtliga uppgifter i hvarje sär-
skildt fall prof vas kräfva, att den utöfvas efter prof ning af
hvad som är ändamålsenligt.

De åtgärder, genom hvilka värkställande makten utöf-
vas, äro rättsärenden, icke simpla, faktiska handlingar, ty
de innebära utöfning af offentlig makt och detta inom lagens
gränser. Ett exempel: Om det gäller att till landets försvar
uppföra en fästning, så erfordras härtill faktiska åtgöranden,
såsom att uppkasta jordvallar och att dit släpa kanoner
m. m. Men icke detta, utan utfärdande af sådana påbud,
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som äro rättsligt bindande och leda till att dessa faktiska
åtgärder vidtagas, innebär utöfvande af värkställande makt.

Den värkställande makten tillkommer enligt vår stats-
författning monarken. Sådant framgår ur R. F. §§ 2 o. 5,
F. o. S. A. 1 o. 2 §§ samt i synnerhet ur § 13 i R. F.
Dessa paragrafer tillägga i allmänhet monarken rättigheten
att styra. Det ligger någonting mer i § 2 K. F., än att mo-
narken har att utöfva värkställande makten, men däri ligger
också detta. Till grund för § 13 R. F. ligger den tanken,
att det i allmänhet är monarkens rätt att sköta de offentliga
angelägenheterna. Det heter: »Såsom Riket är vidt, ären-
derne månge och vigtigare, än at Konungen förmår them
ensam utreda; ty tarfvar Han Embetsmän och Höfdingar,
som honom bistå». Lagen föreställer sig, att det är monar-
kens sak att handlägga de offentliga angelägenheterna. Men
som det är honom omöjligt att ensam handhafva dem och
flere af dessa angelägenheter antingen helt och hållet eller
delvis måste besörjas genom offentliga myndigheter, bör i
följd af den anförda grundsatsen desses ställning till monar-
ken anses vara den, att de äro tillsatta för att vara honom
biståndiga vid utöfvandet af honom tillkommande befogen-
heter. Detta var den äldre uppfattningen, och den måste
anses fortfarande gälla såsom regel just på grund af R. F.
§ 13. Att denna regel lider talrika modifikationer, vill jag
blott i förbigående framhålla.

Monarkens rätt är genom lag inskränkt pa mångahanda
sätt. Sålunda hafva kommunerna rättighet att utöfva i värk-
ställande makten liggande befogenheter, t. ex. då de hafva
rätt att beskatta sina medlemmar och andra, som uppehålla
sig på kommunens område eller där hafva jord. Likaledes
ega ständerna på grund af Landtdagsordningen rätt att fast-
ställa instruktioner för sina bankfullmäktige. Här utöfva
ständerna också i värkställande makten liggände befogenhe-
ter. Vidare gifves det lagbestämningar, som innebära, att
vissa i värkställande makten liggande befogenheter skola vara
uppdragna åt ämbetsmän.
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§4.

Förvaltning och förvaltningsåtgärder.

Af det sagda finna vi, att värkställande maktens utöf-
vande i staten är förvaltning. Jag skall söka närmare be-
lysa detta. — Förvaltning af en privat mans angelägenheter
innebär en fortsatt värksamhet, riktad på' företagandet af de
rättsärenden, som hans intressen kräfva. Till förvaltande af
en persons angelägenheter hör naturligtvis, att man företager
åtgärder i hans intresse; men icke nog härmed, utan därtill
hör, att man också gör det alltid, då hans intressen kräfva,
att åtgärder vidtagas. Men också härmed är det icke nog.
Att förvalta en persons angelägenheter är icke detsamma
som att sköta hans angelägenheter. Man kan tala om att man
sköter hans åker eller trädgård, men man säger icke, att man
förvaltar dem, om man icke har annat att göra än att själf
bearbeta jorden, beså den och skörda af kastningen. Däremot
säges en person förvalta en annans lägenhet, om han har
att träffa aftal med dem, som skola bearbeta jorden, och att
leda de nödiga arbetena, om han således kan företaga rä t ts-
ä r e n d e n , som angå själfva lägenheten, och meddela andra
rättsligt bindande föreskrifter angående densamma. Att för-
valta en persons angelägenheter innebär således, 1) att man
företager handlingar i hans intresse, 2) att man gör detta,
når hans intressen det kräfva, och 3) att man sköter hans
angelägenheter genom att vidtaga de r ä t t s ä r e n d e n , som
hans intressen kräfva. Det innebär altså en fortsatt värk-
samhet, riktad på företagandet af de rättsärenden, som hans
intressen kräfva.

Af det, som i det föregående blifvit nämdt, följer,
att alla dessa omständigheter ligga i utöfvandet af värkstäl-
lande makten. Att till värkställande makten hör, att den
skall utöfvas genom en fortsatt värksamhet, riktad på till-
godoseendet af statens intressen, framhölls nyss (sid. 12).
Att värkställande makten utöfvas genom åtgärder, som inne-
bära rättsärenden, har också förut (sid. 13) sagts. Till be-
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lysning af det anförda skall jag blott tillägga: Med ett rätts-
ärende har man att förstå en handling, vid hvilken lag för-
knippat en rättsvärkan i enlighet med den afsikt, i hvilken
den företogs. Vi hafva privat-rättsliga och offentligt-rättsliga
rättsärenden. Privat-rättsliga rättsärenden äro sådana som
köp, lån, försträckning, testamente o. s. v. När jag upprät-
tar ett testamente, uttalar jag en vilja i den afsikt, att min
viljeförklaring skall lända till efterrättelse efter mitt från-
fälle. När lag förknippat vid denna viljeförklaring en sådan
värkan, att det är min vilja, som skall lända till efterrättelse,
hafva vi en handling, vid hvilken lag förknippat en rätts-
värkan i enlighet med den afsikt, i hvilken handlingen före-
togs. Offentligt-rättsliga rättsärenden äro icke blott sådana
som folkrättsliga fördrags afslutande, *utan också öfverordnade
myndigheters åt underordnade meddelade föreskrifter, krono-
betjäningens och forsttjänstemäns utfärdade kallelser till skogs-
elds släckande, reservens inkallande till tjänstgöring vid ho-
tande krig m. fl. dyl. I dessa sistnämda fall uppstå för-
pliktelser för dem, som träffats af påbuden. När en öfver-
ordnad gifver föreskrift åt en underordnad, uppstår för denne
förpliktelsen att vidtaga den åtgärd, som påbjudits, emedan
lag ålägger honom att rätta sig efter förmannens befallning.
— Häraf framgår, huruledes utöfvande af värkställande mak-
ten, d. v. s. af de till värkställande makten hörande befo-
genheterna, innebär förvaltning af de offentliga angelägenhe-
terna.

I enlighet med det sagda benämna vi de handlingar,
genom hvilka i värkställande makten liggande befogenheter
utöfvas, administrativa eller förvaltningsåtgärder. Dessa
stå i motsats till lagskipningsåtgärder eller handlingar, genom
hvilka i domaremakten liggande befogenheter utöfvas. Ett
förvaltningsärende är åter ett ärende, som ombesörjes ge-
nom utöfvande af i värkställande makten liggande be-

fogenheter, ett lagskipningsärende ett sådant ärende, till hvil-
ket utöfvande af i domaremakten liggande befogenheter
kräfves.
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§5.

Hvad man har att förstå med förvaltningsrätt.

Det kunde med anledning af det framhållna samman-
hanget mellan begreppen »värkställande makt» och »förvaltning»
synas, såsom • om förvaltningsrätten vore liktydig med den
del af rättsordningen, som angår utöfvande af värkställande
makten i staten. Men så har man icke uppfattat förvaltnings-
rätten, åtminstone icke i länder med inskränkt monarkisk
statsförfattning. Man plägar icke i förvaltningsrätten behandla
alla frågor, som angå den värkställande makten. Man be-
handlar icke där sådana frågor som den, huruvida monarken
är berättigad eller icke att utan folkrepresentationens samtycke
upptaga statslån, afsluta statsfördrag, börja krig eller vidtaga
andra åtgärder, genom hvilka till värkställande makten hö-
rande befogenheter utöfvas. Alt sådant hör till statsförfatt-
ningsrätten eller statsrätten i inskränktare mening, ty stats-
författningen är den del af rättsordningen, i enlighet hvarmed
högsta makten i staten kan utöfvas. I följd häraf gör man
skilnad mellan statsförfattningsrätten eller statsrätten i in-
skränktare mening och förvaltningsrätten. (Statsrätten i
vidsträktare mening omfattar statsförfattningsrätten och för-
valtningsrätten.) I ett samhälle, sådant som vårt, där mo-
narken är innehafvare af högsta makten, men denna högsta
makt är inskränkt genom en lag, som tillerkänner folket po-
litiska rättigheter, är statsförfattningsrätten den del af rätts-
ordningen, som angår högsta makten eller rättsförhållan-
det mellan monarken och folket. Förvaltningsrätten åter
omfattar den del af rättsordningen, som angår värkstäl-
lande maktens utöfdande genom innehafvare af offentlig
myndighet. Förvaltningsrätten, uppfattad såsom vetenskap,
är läran om sagda del af den hos oss gällande rättsordnin-
gen. Man kunde • också säga, att förvaltningsrätten är den
del af en stats rättsordning, i enlighet hvarmed offentlig
myndighet kan utöfvas i förvaltningsärenden. Från förvalt-
ningsrätten äro således uteslutna alla de frågor, som angå
värkställande maktens utöfvande af monarken.

2
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Att en mängd läror, som vid första ögonkastet kunde
synas icke höra till statsförfattningsrätten, dock i densamma
hafva sin riktiga plats är en sak, som jag icke här bör söka
utreda. Jag vill blott belysa skilnaden mellan statsförfatt-
ningsrätten och förvaltningsrätten genom anförande af några
exempel. 1 sådant afseende påminner jag först om den om-
ständigheten, att monarken enligt vår statsförfattningsrätt har
rätt att utan ständernas medvärkan utfärda till den s. k. eko-
nomiska lagstiftningen hörande författningar, hvilka innehålla
värkliga rättssatser, de där böra lända till efterrättelse, tils
de i laga ordning ändras. Vidare fäster jag uppmärksamhe-
ten vid en annan sats, som tillhör vår statsförfattning, den
nämligen, att monarken icke kan, så länge en lag är gäl-
lande, vore den ock blott en ekonomisk lag, meddela före-
skrifter, stridande mot densamma; ty hos oss gäller den re-
geln, att monarken eger styra enligt lag (2 § F. o. S. A.).
Om monarken således ock har rätt att utfärda en ekonomisk
författning, kan han dock ej, så länge denna författning icke
blifvit af honom ändrad, meddela föreskrifter, stående i strid
mot densamma, försåvidt denna ekonomiska författning inne-
håller rättssatser. En annan sak är, om den innehåller blott
förvaltningsföreskrifter. — Vidare: 1 hvad mån finska med-
borgare enligt den nu gällande rättsordningen, till hvilken
också höra ekonomiska stadganden, äro berättigade att bilda
föreningar, och hvilka befogenheter å andra sidan offentliga
myndigheter tilläfventyrs hafva beträffande bildandet eller
upplösandet af föreningar mellan enskilde — det hör till för-
valtningsrätten. Statsförfattningsrätten åter tillhör det att ut-
reda de grundsatser, i enlighet med hvilka monarken kan
eller icke kan utan ständernas medvärkan utvidga eller in-
skränka den rätt att bilda föreningar, som för närvarande
tillkommer finska medborgare. Till förvaltningsrättens område
hör utredningen af innehållet af de för närvarande gällande
rättssatserna angående prässväsendet, d. v. s. de rättssatser, i
enlighet med hvilka offentliga myndigheter ega handhafva
prässangelägenheterna och de enskilde således ega utöfva
prässfrihet. Till statsförfattningens område hör frågan, i hvad
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mån monarken enligt nu gällande grundlag eger rätt att, ut-
färda nya prässförfattningar, eller icke, och genom dem ut-
vidga eller inskränka medborgarnes prässfrihet. Till förvalt-
ningsrätten hör frågan om de afgifter, som offentliga myn-
digheter enligt för närvarande gällande bestämningar ega för
egen eller för statskassans räkning uppbära af de enskilde
för förrättningar o. dyl. Till statsförfattningsrätten åter hör
frågan, i hvad mån monarken eger påbjuda erläggande af
dylika afgifter. Till förvaltningsrätten hör frågan om hvilka
skatter för närvarande kunna uppbäras af de offentliga myn-
digheterna. Till statsförfattningsrätten hör frågan, i hvad
mån monarken kan eller icke kan utan ständernas medvär-
kan utfärda författningar om nya skatter. Förvaltningsrätten
redogör för de myndigheter, som enligt för närvarande gäl-
lande bestämningar skola finnas. Statsförfattningsrätten ut-
reder de grundsatser, i enlighet med hvilka monarken till-
äfventyrs kan med eller utan ständernas medvärkan utfärda
bestämningar om nya ämbetsvärk. — Detta till belysande af
skilnaden mellan statsförfattnings- och förvaltningsrätt.

Af de nu meddelade upplysningarna framgår, att för-
valtningsrätten icke har att göra blott med stadsförvaltningen,
utan också med all annan förvaltning, som eger rum genom
utöfvande af offentlig myndighet. Förvaltningsrätten omfattar
således äfven kommunalförvaltningen, ty kommunerna hafva
rätt att utöfva i värkställande makten liggande befogenheter.
Därför lydde definitionen på förvaltningsrätt sålunda: det är
den del af rättsordningen, som angår värkställande maktens
utöfvande genom innehafvare af offentlig myndighet. För-
valtningsrätten har således att göra med hela den omfattande
värksamhet i staten, som innebär ett utöfvande, inom den
bestående lagens gränser, af den offentliga makten i staten
för offentliga ändamål, dock så, att frågan om värkställande
maktens utöfvande genom den högsta maktens innehafvare
hör till stätsförfattningsrätten. Af särskilda skäl har likväl
förvaltningsrätten, fattad såsom vetenskap, kommit att blifva
något mindre omfattande än nu sagts. Man plägar icke i
förvaltningsrätten af handla frågorna om offentlig myndighet
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i den lutherska kyrkans angelägenheter, ty dessa frågor be-
handlas i en särskild rättsvetenskaplig disciplin, benämd kyrko-
rätten. Vidare är att märka, att åtskilligt af det, som hör
till den hos oss s. k. ekonomiska rätten, egentligen hör till
förvaltningsrättens system. (Andra läror åter, som hos oss
hänföras till den ekonomiska rätten, höra icke till den offent-
liga rättens, utan till privaträttens system.) I denna fram-
ställning af förvaltningsrätten förbigår jag de offentligt-rättsliga
läror, som höra till den ekonomiska rätten, och anför af dem
endast så mycket, som är egnadt att utvisa deras plats i för-
valtningsrättens system.



Den finska förvaltningsrättens allmänna del

Kap. i.

Den finska förvaltningsrättens källor.

§ i.
Rättskällor i allmänhet.

Med rättskällor förstås de fakta, som äro afgörande
för frågan, hvilka rättssatser för närvarande äro gällande,
således de fakta, på grand af hvilka man har att afgöra,
hvad som är innehållet af gällande rätt. Den finska förvalt-
ningsrättens källor äro altså de fakta, på grund af hvilka vi
hafva att afgöra, hvad som är innehållet af den hos oss gäl-
lande förvaltningsrätten.

Dessa fakta äro liksom på öfriga rättsområden af tvä
slag: lagstiftning eller lag och häfd. De rättssatser, som
gälla i grund af lagstiftning, bilda tillsamman hvad man kal-
lar lag i inskränktare mening eller ock skrif ven lag. Uttrycket
»lag» i vidsträktare mening omfattar samtliga i en stat gäl-
lande rättssatser, således både dem, som tillkommit genom
lagstiftning, och dem, hvilkas giltighet beror pä häfd. Uttryc-
ket »lag» förekommer hos oss också i många andra bemärkel-
ser, men med den frågan hafva vi icke nu att uppehålla oss.

Af det sagda synes, att man med rättskällor icke har
att förstå de lagar, som varit gällande, om de också gifvit
upphof åt de nu gällande, ty rättskällor äro blott sådana
fakta, som äro bestämmande för frågan om hvad som för
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närvarande är rätt. Upplysande för den frågan äro ocksä
de äldre lagarna, likaså ständernas förhandlingar, komité-
betänkanden o. dyl., men rättskällor äro de icke. Det är
endast den utfärdade lagen, som länder till efterrättelse.
Man bör således icke häller förblanda uttrycket »rättskällor»
med ett annat uttryck, som man ofta begagnar vid tolkning
af lag. Man talar om att källan till det och det stadgan-
det i lagen är den och den äldre lagen. Detta är någonting
annat.

§2.

Lagstiftningen såsom källa till vår för-
valtningsrätt.

Rättssatser, som bilda vår förvaltningsrätt, förekomma
1) i grundlagarna, 2) i den allmänna lagen af år 1734, 3)
i åtskilliga andra lagstiftningsakter, hvilka likaledes bära
namnet »lag», såsom sjölagen af år 1873, värnepliktslagen af
år• 1-878, kyrkolagen af år 1869, lagen om landets mynt af år
1877 m. fl., och slutligen 4) i en mängd olika s. k. författ-
ningar.

1 äldre urkunder påträffar man ofta uttrycket »lag och
författningar». Med »lag» syftas vanligen på den allmänna
lagen, och »författningar» betecknar, i motsats härtill, genom
högsta makten utfärdade allmänna föreskrifter, som ej ut-
kommit under namn af lag. Numera, när också senaten kan
utfärda dylika allmänna föreskrifter i monarkens namn, pläga
äfven af senaten i Hans Majestäts Höga Namn utfärdade all-
männa föreskrifter, som offentliggjorts, inbegripas under be-
teckningen »författningar».

Det, som man sammanfattat under uttrycket »författnin-
gar», har utgått under en mängd olika benämningar, hvilka
likväl knappast kunna sägas hafva någon noga bestämd be-
tydelse. Främst bland dessa står uttrycket förordning.
Uttrycket torde användts, när författningen innehållit värkliga
rättssatser eller lagbestämningar i motsats till allmänna be-
fallningar, meddelade åt administrativa myndigheter. Uttryc-
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ket »förordning» har i detta fall begagnats, både när författ-
ningen utfärdats efter ständernas därtill gifna bifall och sam-
tycke och när den utfärdats i kraft af den monarken ensam
tillkommande makten. — Ett uttryck, som under äldre tider
ofta begagnades, var uttrycket stadga. Också stadgarna in-
nehöllo gemenligen rättssatser eller lagbestämningar, icke blott
administrativa föreskrifter. Ja, det vill se ut, som om man
i äldre tider med uttrycket »stadgar» skulle betecknat alla
af högsta makten utfärdade lagbestämningar, som icke ingått
i allmänna lagen eller i grundlagarna. 1 denna mening före-
kommer uttrycket »stadgar» i 10: 26 R. B. [. 1: 7 R. B.
säges, att domaren skall döma efter »Lag, och laga stadgar>.
Stadgarna innehålla således ocksä rättssatser, lagbestämningar,
tjänande till efterrättelse jämväl vid förvaltningen. Uttrycket
»stadga» förekommer nu mera sällan. — Kungörelser pläga
också innehålla rättssatser, ehuru det synes, såsom skulle
detta uttryck begagnas, blott när rättssatserna äro af mindre
betydelse. Men många s. k. kungörelser innehålla icke alls
rättssatser eller lagbestämningar, utan blott förvaltningsföre-
skrifter. De höra således icke till rättskäliorna. — En ofta
återkommande benämning på särskilda författningar är be-
nämningen instruktioner. Dessa äro, såsom också själfva
ordet antyder, allmänna anvisningar åt ämbetsvärk och myn-
digheter angående deras ämbetsvärksamhet. Af enahanda
beskaffenhet äro kungliga och kejserliga bref och cirkulär
samt bref, som utfärdats dels i äldre tider af de forna riks-
kollegierna, dels i senare tider af senaten. Såvida dessa
innehålla blott anvisningar åt myndigheterna angående det
sätt, på hvilket de skola handhafva den makt och myndighet
lag dem tillerkänt, innehålla de icke rättssatser eller lagbe-
stämningar. Dessa författningar äro icke rättskällor i för-
valtningsrätten. De äro bindande för myndigheterna i kraft
af den allmänna, vår lag tillhörande grundsatsen, att ämbets-
och tjänstemän skola ställa sig till efterrättelse, hvad rege-
ringen och öfverordnade myndigheter dem ålägga. Om det
utfärdas t. ex. en allmän föreskrift, att kronofogdarna skola
insända sina summariska räkningar i den och den månaden,
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så är det icke en lagbestämning, utan blott en förvaltnings-
föreskrift. Ehuru sålunda instruktioner, cirkulär och bref
egentligen innehålla blott administrativa föreskrifter åt myn-
digheterna, gifves det dock instruktioner, cirkulär och bref,
som innehålla värkliga rättssatser, lagbestämningar, och som
således också utgöra rättskällor för vår förvaltningsrätt. Detta
är fallet t. ex. med åtskilliga i äldre tider i kamerala ämnen
utfärdade cirkulär och bref. Såsom exempel på dylika
må bland den talrika mängden anföras Kgl. Girk. Br. till
Kamm. Koll. och samtliga landshöfdingarna af d. 1 okt. 1804
angående förmedlingar. Girkulärbrefvet innehåller ytterst
viktiga bestämningar om de fall, då man är berättigad att
erhålla förmedling, och om hvad som vid förmedling skall
iakttagas. Det innehåller således värkliga lagstadganden,
värkliga rättssatser. Vidare kan det vara upplysande att
erinra sig, att de äldre kgl. brefven i kamerala ämnen inga-
lunda afsågo att utfärdas i kraft af någon regeringen till-
kommande rätt att beskatta undersåtarne, utan förhållandet
har varit, att, när undersätarnes skyldighet att betala en viss
skatt ansetts gifven enligt en viss grundsats (t. ex. på grund
af jordens vidd och godhet, på grund af gammal häfd eller
i följd af riksdagsbeslut o. s. v.), regeringen därefter ansetts
kunna meddela närmare föreskrifter angående tillämpningen
af den erkända, ofta nog ytterst allmänna och obestämda
rättsgrundsatsen, och detta har regeringen gjort genom att
den till myndigheterna utfärdat föreskrifter angående hvad
myndigheterna ålåge att iakttaga vid handhafvandet af kro-
nans rätt. Men dessa föreskrifter hafva i värkligheten fått
karaktären af äfven undersåtarne bindande rättssatser, som
faststält, hvad desse äro skyldiga att till kronan erlägga. Ana-
logt har förhållandet varit med flere af de till storskiftet hö-
rande, under slutet af 1700-talet samt under innevarande år-
hundrade utfärdade författningar. Möjligt är, att i åtskilliga
fall cirkulär och bref ursprungligen velat meddela blott myn-
digheterna bindande föreskrifter, huru de vid utöfvande af
kronans rätt borde förfara, utan att därigenom gifva de skatt-
skyldige eller undersåtarne i allmänhet någon rätt att fordra,
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det myndigheterna skola i enlighet härmed förfara, men med
tiden hafva sagda föreskrifter fått karaktären af stadganden,
som bestämt rättsförhållanden mellan undersåtarne, å ena
sidan, och den offentliga makten å den andra. Försåvidt
förhållandet är sådant, innehålla cirkulär, bref och instruk-
tioner också värkliga rättssatser, källor till vår förvaltnings-
rätt. — Vidare förekomma till förvaltningsrättens område
hörande rättssatser i åtskilliga s. k. reglementen, hvilken
beteckning synes hafva användts, dels då föreskrifter med-
delats angående begagnande af vissa allmänna inrättningar,
dels för föreskrifter för vissa ämbetsvärk, som hafva till
uppgift att betjäna allmänheten, dels också för andra slags
föreskrifter. Vi hafva reglementen för enke- och pupillkas-
sor, för navigationsskolor, för seminarier, för begagnande af
kanaler, för järnvägstrafik, för lots- och forststaterna, för
jnyntvärket, för brännvinskontrollörer o. s. v. Uttrycket
»reglemente» har således icke någon konstant betydelse hos
oss. Däraf, att ett reglemente innehåller bestämningar an-
gående anlitande af offentliga institutioner, såsom t. ex. fallet
är med järnvägarnas trafikreglemente, med reglementena för
vissa kanaler o. dyl., följer icke, att de innehålla lättssatser
eller lagbestämningar. De kunna i värkligheten innehålla
blott och bart förvaltningsföreskrifter för myndigheterna. När
t. ex. järnvägarnas trafikreglemente innehåller bestämningar
angående godstrafik, äro dessa bestämningar endast föreskrif-
ter för järnvägsförvaltningen att mottaga gods till transport
på de i reglementet faststälda vilkor, m. a. o. föreskrifter
för järnvägsförvaltningen att afsluta kontrakt om varors trans-
port på sagda vilkor. Och som trafikreglementet blifvit
offentliggjorda anses hvar och en, som inlämnar varor till
befordran på järnväg, äfven om han icke uttryckligen förkla-
rar sig hafva ingått på sagda vilkor, dock hafva öfverlämnat
varorna att transporteras pä de vilkor, på hvilka järnvägs-
förvaltningen öfver hufvud taget kan åtaga sig transporten.
Också påträffar man fraktsedlar, i hvilka det uttryckligen
säges, att transporten sker i öfverensstämmelse med bestäm-
ningarna i trafikreglementet, och dessa bestämningar äro bin-
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dande för bägge kontrahenterna, järnvägsförvaltningen och
afsändaren af varan, i enlighet med en grundsats, som till-
hör allmän lag hos oss och som innebär, att bestämningar
i ett aftal äro förpliktande. Bestämningarna i järnvägens
trafikreglemente äro således icke lagbestämningar, icke rätts-
satser, utan förvaltningsföreskrifter. Men härmed är det icke
sagdt, att alla stadganden, som kunna anses såsom föreskrif-
ter för myndigheter, hvilka förvalta en med allmänheten i
beröring stående institution, äro blott förvaltningsföreskrifter;
de kunna vara jämväl rättssatser och betecknas såsom lag-
bestämningar. Sådant är förhållandet t. ex. med bestämnin-
gen i § 1 af reglementet för Finlands bank af d. 19 febr.
1895, enligt hvilken paragraf banken har till uppgift »att
upprätthålla stadga och säkerhet i landets penningeväsende
samt att befordra och underlätta penningeomsättningen i lan-
det». Detta stadgande tjänar visserligen bankmyndigheterna
till efterrättelse vid handhafvande af bankens angelägenheter,
men stadgandets betydelse går längre. Det innehåller där-
utöfver, jämte annanstädes förekommande stadganden, en för
hela landet gällande lag eller rättssats, hvilken kan upphäfvas
endast under ständernas medvärkan, och innebärande, att i
Finland skall upprätthållas en bank med nämda uppgifter
och att den skall förvaltas i enlighet med dessa föreskrifter.
Detta är icke en simpel förvaltningsföreskrift, meddelad åt
våra ämbets- och tjänstemän, utan en rättssats, ehuru den
förekommer i ett reglemente. Detta reglemente är således
en rättskälla i vår förvaltningsrätt. Naturligtvis kunna äfven
andra bestämningar i författningar, hvilka utfärdats under
benämningen »reglementen», hafva karaktär af rättssatser
eller lagbestämningar. Sådant är fallet t. ex. med de i rese-
reglementena ingående bestämningarna angående tjänstemän
tillkommande rätt till ersättning för med resa förknippade
kostnader, bestämningar, i kraft af hvilka tjänstemän hafva
rättigheter både gentemot kronan och gentemot enskilde. Om
en enskild vill betjäna sig af landtmätare för en landt-
mäteriförrättning, så är landtmätaren berättigad att uppbära
ersättning enligt landtmäterireglementet. Att landtmäteriregle-
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mentet innehåller värkliga rättssatser eller lagbestämningar i
mängd är alldeles uppenbart. —- Slutligen förekomma gällande,
den finska förvaltningsrätten berörande rättssatser också i
kungliga resolutioner och ståndens besvär, några rättssatser
äfven i riksdagsbeslut, hvilka dock enligt regel icke kunna
innehålla giltiga rättssatser, om de icke sanktionerats. Att
besvara frågan, hvilka påbud böra anses hafva rättslig giltig-
het, tillhör statsförfattningsrätten.

Häfden såsom källa till vår förvaltningsrätt.

Med häfd förslås det faktum, att någonting gäller
såsom rätt, utan att dess giltighet beror på uttrycklig vilje-
förklaring. Häraf synes, att häfden har betydelse icke blott
på den offentliga rättens, utan också på privaträttens om-
råde. Vissa rättigheter kunna försvaras med häfdens hälgd.
För oss af betydelse är, att det gifves rättssatser, hvilka gälla
med häfdens hälgd och således oaktadt de icke tillkommit
genom uttrycklig lagstiftningsåtgärd.

Att häfden är en rättskälla också för vår förvaltnings-
rätt är alldeles uppenbart. Det gifves en mängd grundsatser,
som galt uteslutande med sådan hälgd. Såsom exempel
kunna anföras de kamerala undervisningarna, om hvilkas
tillkomst man icke har säker kännedom. De gälde ända in-
till räntepersedleomsättningen på 1840-talet. Själfva ränte-
persedleomsättningen utfördes på grundvalen af dessa un-
dervisningar. Naturligtvis minskas häfdens betydelse som
rättskälla, ju mera lagstiftningen börjar ordna förhållandena.
Men åtminstone för närvarande gälla faktiskt en mängd grund-
satser såsom rätt hos oss, utan att deras giltighet beror på
lagstiftningsåtgärder.

Förutsättningarna för att en rättssats skall kunna an-
ses gälla på grund af häfd äro på förvaltningsrättens område
desamma som på andra områden, nämligen 1) att satsen i
värktligheten följes på ett konstant sätt och 2) att detta
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sker op in ione jur is , d. v. s. i öfvertygelse om att man
är förpliktad att handla i enlighet med densamma.

Inbegreppet af de rättssatser, hvilka gälla med häfdens
hälgd, är hvad man kallar sedvanerätt eller jus consuetudi-
narium.

Kap. II.

Om offentlig myndighet (såsom en befogenhet).

§ 1.

Om offentlig myndighet i allmänhet.

Uttrycket »offentlig myndighet» begagnas för att beteckna
dels ett särskildt slags maktbefogenhet, dels den eller de
personer, som äro stadda i utöfning af en sådan maktbefo-
genhet. När man säger, att en domstol eller guvernör utöfvar
offentlig myndighet, menar man med offentlig myndighet en
viss maktbefogenhet. När man säger, att domstolen själf är
en offentlig myndighet, menar man de personer, som äro
stadda i utöfning af en slik maktbefogenhet. Till en början
befatta vi oss blott med offentlig myndighet såsom beteck-
nande en viss maktbefogenhet.

Med offentlig myndighet har man att förstå en till
vissa slags i statsmakten ligga/ide befogenheter begränsad
rått att utöfva densamma. Häraf synes :

1) Afven vid utöfvande af offentlig myndighet ut-
öfvas statsmakt, såsom vid utöfvande af högsta makten.
När en domstol dömer, utöfvar domstolen statsmakt, d. v. s.
i statsmakten liggande befogenheter, när en guvernör utfär-
dar föreskrifter för underlydande ämbets- och tjänstemän,
utöfvar han likaledes offentlig makt. Skilnaden mellan den
högsta makten och offentlig myndihget är, såsom förut (sid. 5 f.)
antydts, den, att högsta makten innebär en principielt allmän
makt, ehuru den kan vara i vissa afseenden inskränkt, medan
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offentlig myndighet är en till bestämda befogenheter — vore
än dessa mycket vidsträkta — begränsad rätt. Till högsta
makten hör således hvarje i statsmakten liggande befogenhet,
som icke är genom lag på särskildt sätt undantagen. 1 kraft
af offentlig myndighet kunna endast vissa begränsade, i stats-
makten liggande, om också mycket omfattande befogenheter
utöfvas. Det sagda blir tydligare, om vi tänka oss egande-
rätten. Denna är också en principielt allmän rätt att med
det ting, som är föremål för densamma, vidtaga hvarje åt-
gärd, som är möjlig. Kn egare af en fastighet på landet har
i kraft af sin eganderätt en principielt allmän rätt att vidtaga
hvarje tänkbar åtgärd med lägenheten. Detta utesluter icke,
att hans rätt kan i enskilda hänseenden vara inskränkt. En
annan kan hafva servitutsrättigheter i lägenheten, den kan
vara intecknad, nytjorätten till hela egendomen kan vara
upplåten på lega o. s. v., ja, det kan gå så långt, att egaren
faktiskt för tillfället icke kan göra någonting med egendomen.
Icke dess mindre är han egare; han har en principielt all-
män befogenhet med afseende å lägenheten. Hans principielt
allmänna befogenhet blir klar därutinnan, att han, om det
låter tänka sig någon åtgärd, som han kan vidtaga med lä-
genheten, utan att han därigenom gör orätt, kan vidtaga
denna åtgärd, utan att han behöfver hafva fått sig rätt där-
till särskildt tillerkänd; och om någon sådan främmande rätt,
som inskränkt hans rätt, faller bort, inträder han i utöfning
af de befogenheter, från hvilkas utöfvande han dittils var
hindrad. Han har hvarje rättighet, som icke på något sätt
genom en annans rätt eller genom lag är honom undandragen.
Annat är förhållandet med den, som har t. ex. panträtt eller
servitutsrätt. Han har blott begränsade rättigheter till tinget.
Analog är på det offentliga området skilnaden mellan den
högsta makten och offentlig myndighet.

2) Afuen till offentlig myndighet hör, att den skall
utöfvas i offentligt intresse eller för offentliga ändamål;
ty offentlig myndighet innebär, såsom sades, en rätt att ut-
öfva i statsmakten liggande befogenheter, och statsmakten är
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en makt, hvartill hör förpliktelse att handla för offentliga
eller allmänna ändamål.

3) Till offentlig myndighet hör befogenhet att före-
taga rättshandlingar, d. v. s. handlingar med rättslig kraft
i Öfverensstämmelse med den afsikt, hvari de företogos *).
Häraf följer, att sådana funktionärer, hvilkas skyldighet in-
skränker sig till att fullgöra vissa faktiska tjänster för det
allmännas räkning, icke innehafva offentlig myndighet. Så-
dant är fallet t. ex. med vissa läkare, arkitekter, byggmä-
stare m. fl., försåvidt till deras tjänst hör endast att utföra
vissa faktiska uppdrag. Om en arkitekt är anstäld för att
uppgöra ritningar och han icke har någonting annat att göra,
är han icke innehafvare af offentlig myndighet, om han också
är i allmän tjänst. Annat är förhållandet, om ifrågavarande
funktionärer därjämte ega en viss rätt att meddela andra
bindande föreskrifter eller eljes på något sätt gifva upphof
åt förpliktelser för andra.

4) För begreppet »o/'fentlig myndighet» är likväl en
befogenhet att bjuda och befalla öfoer andra, ett imperium,
icke någonting väsentligt. Det är tillräckligt för begreppet
»offentlig myndighet», att till densamma hör befogenhet att före-
taga rättshandlingar, och rättshandlingar kunna också andra
företaga än de, som ega bjuda och befalla öfver andra män-
niskor. Också den, hvilken i egenskap af kronans uppbörds-
man mottager betalning af utskylder eller annat, som de en-
skilde äro pliktiga att till kronan erlägga, kan sägas utöfva
offentlig myndighet, ty han mottager penningarna i afsikt att
den betalande därigenom skall varda befriad från sin skyl-
dighet att erlägga penningarna åt kronan. Likaledes måste
man anse offentlig myndighet utöfvas af personer, som föra
offentliga register, sådana som kyrkoböcker, handelsregister,
skeppsregister. Också de, hvilka ega utfärda intyg, dem la-

•) Begreppet »rättshahdliiig» är ett vidsträktare begrepp än be
greppet »rättsärende». Alla rättsärenden äro rättshandlingar, men icke
alla rättshandlingar äro rättsärenden. T. ex. en dom måste man anse
vara en rättshandling, men en dom är icke ett rättsärende.
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gen tillerkänner giltighet (t. ex. prästbevis, läkarebevis), utöfva
offentlig myndighet.

5) De åtgärder, genom hvilka offentlig myndighet
utöfvas, äro bindande för dem, hvilka de äro a/sedda att
gälla, försävidt icke annat förhållande är följd af sär-
skild rättsgrund. Sådant följer däraf, att till offentlig myn-
dighet, höra i statsmakten liggande befogenheter, och livad
som i utöfningen af statsmakten göres är bindande för hvar
och en. Således, när senaten i utöfningen af den åt den-
samma uppdragna offentliga myndigheten påbjuder något
landets invånare eller ämbetsmän till efterrättelse, när gu-
vernör till hämmande af smittosam kreaturssjukdom i kraft
af K. K. af d. 6 juni 1864 förbjuder transporterande af vissa
slags husdjur, när polismyndighet spärrar gata o. s. v., så
hafva dessa bud och föreskrifter sådan rättsvärkan, att de,
till hvilka buden eller föreskrifterna äro riktade, varda för-
pliktade att rätta sig efter dem. På samma sätt när dom-
hafvande utfärdar gravationsbevis, när behörig läkare utfär-
dar läkarebevis, när präst på grund af kyrkobok utfärdar
bevis angående födelser, dödsfall eller vigselförrättningar, när
vid ämbetsvärk anstäld tjänsteman utfärdar diariebevis, o. s. v.,
så äro intygen gällande och bindande för offentliga myndig-
heter, hvilka äro skyldiga att anse det bevisadt, som genom
sådana bevis är uttaladt. Detta beror därpå, att lagen, rätts-
ordningen, hos oss gifver dylika bevis vitsord. Den handling,
som företogs, när beviset utfärdades, har rättslig kraft i öf-
verensstämmelse med den afsikt, i hvilken beviset utfärdades.
Detta utfärdades i afsikt att detsamma skulle gälla inför of-
fentliga myndigheter. En annan sak är, att oriktigheten af
dylika intyg senare kan få ledas i bevis, men därest icke
o riktigheten ledes i bevis, gäller ett sådant offentligt intyg
såsom fullt bevis.
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§ 2 .

Administrativ myndighet eller offentlig myn-
dighet i förvaltningsangelägenheter.

Administrativ myndighet är ett särskildt slag af offent-
lig myndighet. Den är en myndighet, som omfattar i värk-
ställande makten liggande befogenheter. Emedan admini-
strativ myndighet är ett särskildt slag af offentlig myndighet,
gäller om den alt, som nyss blifvit sagdt om offentlig myn-
dighet i allmänhet. Beträffande administrativ myndighet eller
offentlig myndighet i förvaltningsangelägenheter äro likväl
följande omständigheter särskildt att märka:

1) Ehuru administrativ myndighet liksom hvarje
offentlig myndighet innefattar blott vissa slag af i stats-
makten liggande befogenheter, är det icke för begreppet
»administrativ myndighet» väsentligt, att den finnes tillför
tillgodoseende af blott vissa slags intressen. Det låter där-
för tänka sig, att administrativ myndighet kan utöfvas för
hvilka offentliga ändamål som hälst. Detta sammanhänger
med en redan förut (sid. 11 f.) antydd omständighet, den näm-
ligen, att värkställande makten finnes till för att utöfvas för
statens uppgifter i allmänhet, icke för några särskilda slag
af intressen. Genom det nu sagda skiljer sig administrativ
myndighet från judiciell myndighet, som innefattar i domare-
makten liggande befogenheter, altså en myndighet, till hvil-
ken det hör, att den skall användas uteslutande till att i
konkreta fall göra den bestående rättsordningen gällande
genom fastställande af hvad i sådana fall är innehållet af
lag. Med utöfvande af administrativ myndighet kunna hvilka
slag af offentliga intressen som hälst tillgodoses. (Det är
dock icke sagdt, att hvar och en, som eger utöfva admini-
strativ myndighet, måste kunna utöfva denna myndighet i alla
slags offentliga intressen.)

2) Administrativ myndighet kan icke utöfvas annor-
lunda än inom den bestående rättsordningens gränser.
Således, äfven om en åtgärd kunde synas nödig för ett be-



hörigt tillgodoseende af offentliga intressen, i hvilkas tjänst
en viss administrativ maktbefogenhet blifvit skapad, kan åt-
gärden icke vidtagas, såframt den innehåller någonting mot
gällande lag stridande. Det är endast i utöfning af lagstift-
ningsmyndighet, som åtgärder kunna vidtagas, hvilka inne-
bära en ändring af den gällande rättsordningen.

3) Där administrativ myndighet blifvit bestämd att
utöfvas i vissa slags offentliga intressen (t. ex. till hand-
hafvande af ledningen af undervisningsväsendet eller till hand-
hafvande af hälsovården i landet), hör det till saken, att
den skall utöfvas för de offentliga uppgifter, för hvilkas
fullföljande en slik myndighet blifvit inrättad, men icke
för andra ändamål, om de ock kunde synas vara offent-
liga ändamål. T. ex. befogenheten att påbjuda militär in-
kvartering existerar för militära ändamål, d. v. s., när mili-
tära ändamål det kräfva, kan det af landets invånare fordras,
att de skola upplåta rum och åtskilliga andra förnödenheter
för militären, och detta naturligtvis i enlighet med gällande
stadganden. Men befogenheten att affordra landets invånare
ifrågavarande prestationer kan icke utöfvas för andra ända-
mål, vore de än eljes nyttiga. Särskildt kan en sådan be-
fogenhet icke utöfvas t. ex. för att straffa en landsdel, där
vissa 001 dningar råda eller vissa förbrytelser blifvit begångna.
Sådant vore att använda den ifrågavarande maktbefogenhe-
ten till ett annat ändamål än det, för hvilket sagda befogen-
het blifvit vissa personer tillerkänd. Det vore ett missbruk
af'offentlig myndighet.

I I I .

Om dem, som ega utöfva administrativ myndighet.

§ i-
Allmänna satser.

1. Offentlig myndighet kan utöfvas af en enda per-
son (t. ex. en guvernör, en kronofogde o. s. v) eller af fler e

3
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individer gemensamt (t. ex. af ett kollegium eller en för-
samlad menighet). Befogenheten att utöfva offentlig myndig-
het kan ock vara olika i olika fall, hvilket har till följd, att
det gifves olikartade innehafvare af offentlig myndighet. Det
gifves t. ex. ämbetsmän, som handla i grund af behörighet,
och det gifves kommuner, som hafva en egen rätt att utöfva
offentlig myndighet. Men det gifves några allmänna satser,
hvilka gälla för alla olika slags innehafvare af offentlig myn-
dighet.

a) Offentlig myndighet kan i Finland utöfoas blott
af finska medborgare. Detta är en allmän grundsats, som
härstammar från medeltiden och måste anses gälla ännu i
vår nuvarande rättsordning. Denna gamla, allmänna grund-
sats finnes uttalad i Landslagen (4 kap. Kormngabalken), där
det bl. a. heter, att konungen eger styra och råda blott med
infödda män, men icke utländska, att han icke eger taga
andra än infödda män i sitt råd och att han icke häller eger
sätta andra än infödda män att råda öfver hus och borgar
i landet. Dessa stadganden kunna anses utgöra ett uttryck
för den tanke, hvilken vi på ett modernare språk kunde
återgifva sålunda, att offentlig myndighet i landet kan utöfvas
blott af finska medborgare. Denna grundsats var under en
tid bortåt efter Landslagens tillkomst något förgäten*), sär-
skildt med anledning af Sveriges deltagande i det 3O-åriga
kriget. Sverige hade användt utlänningar i sin krigstjänst,
och desse återkommo till landet samt gjorde anspråk på att
blifva använda i offentliga värf. Den gamla grundsatsen
upptogs åter fullständigt till heders genom frihetstidens grund-
lagar, och från dem öfvergick den i § 10 af 1772 års R. F.
samt 1§ F. o. S. A., enligt hvilka.endast infödda män skulle
få brukas i landets tjänst. K. F. § 10 medgifver ett undan-
tag härifrån, men också blott detta enda undantag, och un-
dantaget bekräftar regeln. Det är visserligen sant, att stad-
gandet i grundlagarna angår blott ämbets- och tjänstemän.
Men för det första gäller Landslagen fortfarande, försåvidt

*) Undantag egde ram redan på Landslagens tid, ty i städerna
kunde enl. St. L. en del af rädd utgöras af tyskar.
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den icke blifvit genom senare stadganden upphäfd (detta på
grund af R. F, §§ 2 o. 39), och vidare kunna vi anse, att
stadgandena i R. F. § 10 samt i 1 § af F. o. S. A. vilja
vara endast användningar af den allmänna grundsatsen. Att
den allmänna grundsatsen innebar, att alt utländskt inflytande
på de offentliga angelägenheterna bör vara aflägsnadt, fram-
går ur ordalydelsen i 1 § F. o. S. A., som så att säga inskär-
per den satsen, att i landets tjänst få användas endast sven-
ska medborgare. Således kunna vi anse den allmänna prin
cipen vara den, att offentlig myndighet i landet kan utöfvas
endast af finska medborgare. Denna grundsats finnes till-
lämpad i en mängd fall, som visa, att regeln gäller icke blott
i frågor om ämbets- och tjänstemän, utan i allmänhet i frå-
gor om utöfvande af offentlig myndighet. Sålunda inne-
håller § 9 i K. F. af d. 6 febr. 1865 ang. kommunal-
förvaltningen på landet, att rösträtt på kommunalstämma får
utöfvas blott af finsk medborgare, och i enlighet med andra
bestämningar i kommunalförfattningen kunna till kommunala
förtroendeuppdrag väljas endast röstberättigade medlemmar
af kommun, altså endast finska medborgare. (Se ock K. F. af
d. 8 dec. 1873 ang. kommunalförvaltningen i städerna.) Men
också om icke något uttryckligt stadgande härom skulle före-
komma, måste vi fasthålla såsom allmän regel, att, när det
gäller utöfvande af offentlig myndighet i landet, sådant ej
kan ega rum genom andra än finska medborgare. Ett annat
förhållande vore fullkomligt stridande mot de grundsatser,
som sedan äldre tider galt hos oss och som uppbäras af nu
gällande grundlagar. Undantag härifrån kunna ega rum en-
dast på särskild rättsgrund. Försåvidt icke lagligt stöd för
undantag finnes, måste den anförda regeln komma til] an-
vändning.

b) Offentlig myndighet kan icke utöfvas af vanfräj-
dad eller den, som dömts för lustig medborgerligt för-
troende, under den tid, för hvilken sagda påföljd af be-
gången förbrytelse varar. Sådant torde ansetts vara själf-
klart under den äldre strafflagstiftningens tid och framgår,
hvad senare lagstiftning beträffar, ur uttryckliga stadgan-
den, såsom t. ex. de i § 17 af K. F. ang. ärekränkning
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m. m. af d. 26 DOV. 1866 samt i § 86 af konkursstadgan af
d. 9 nov. 1868. Likaledes förekomma härpå syftande
stadganden i kommunalförfattningarna. Det för närvarande
gällande kardinalstadgandet förekommer i 2: 14 nya straff-
lagen.

2. För hvarje inneha/vare af administrativ myn-
dighet liksom af offentlig myndighet i allmänhet måste
anses gälla följande förpliktelser:

a) Han är pliktig att utöfva sin myndighet, när det
intresse, hvilket han har att bevaka, sådant fordrar. Detta
följer däraf, att offentlig myndighet är en i statsmakten liggande
befogenhet, och till statsmakten hör, enligt hvad förut (sid. 7) an-
förts, oskiljaktigt en plikt att utöfva den för offentliga ändamål,
hvilket åter innebär förpliktelse att icke låta maktbefogenhe-
ten ligga oanvänd, när dess användande vore erforderligt.
Sanningen af det sagda är ganska lätt att inse, när frågan
gäller ämbets- och tjänstemän. En guvernör skulle t. ex.
uppenbarligen göra sig skyldig till tjänstefel, om han, med
kännedom om att någon kronans egendom i länet vore ut-
satt för fara att förstöras, ej vidtoge åtgärd till dess räd-
dande. Men denna grundsats gäller icke blott om statens
ämbets- och tjänstemän, utan om hvar och en, som eger ut-
öfva offentlig myndighet, således t. ex. jämväl kommunenia.
En kommun eger visserligen handhafva sina ordnings- och
hushållningsangelägenheter efter egen pröfning, men en korn-
mun skulle icke vara berättigad att förklara, att den alls icke
vill göra något bruk af den rätt till sjalfstyrelse, som lag
tillagt kommunen.

b) Innehafvare af administrativ myndighet är, så-
vida icke annat kan anses gälla på särskild rättsgrund,
pliktig att, när han handlar, prof va, hvad de offentliga,
intressen kråfva, för hvilkas tillgodoseende maktbefogen-
heten finnes till, samt att handla i enlighet med hvad
denna pröfning gifver vid handen. Också detta följer af
hvad förut (sid. 7) blifvit sagdt. Häri ligger tillika, att, om
den myndighet, som en person eger utöfva, blifvit skapad
för vissa offentliga intressens tillgodoseende, han är pliktig



37

att använda.denna maktbefogenhet blott för sagda intressen,
men icke för andra intressens skull. Kommun får således icke
uttaxera medel för hvilka offentliga ändamål som liälst, utan
blott för sina »ordnings- och hushållningsangelägenheter», ty det
är blott i sådana angelägenheter, som kommun fått rätt att utöfva
offentlig myndighet (§ 1 i kommunalförfattniugarna). Kommun
kan därför icke besluta att uttaxera medel för allmänna patrio-
tiska ändamål. För att en kommun skall kunna utöfva sin of-
fentliga myndighet till att uttaxera medel till andra offentliga
ändamål än sina egna ordnings- och hushållningsangelägen-
heter, måste kommun hafva rätt därtill i stöd af ett särskildt
stadgande i lag. Hit hör också det, som nyss (sid. 33) sades,
att den myndighet (regeringen eller andra offentliga myndig-
heter), som har rätt att pålägga inkvartering, icke får an-
vända denna befogenhet för andra än militära ändamål.

Hvar och en, som eger utöfva offentlig myndighet,
måste göra det efter samvetsgrann pröfning af hvad det
offentliga intresset kräfver. Han får icke vidtaga åtgärder
på måfå. Denna regel lider emellertid en modifikation i de
händelser, då det gifves lagligen giltiga föreskrifter för inne-
hafvare af offentlig myndighet om det han bör iakttaga vid
utöfningen af sina funktioner. Sådana föreskrifter äro så
att säga anvisningar angående det, som bör göras, på det
att de offentliga intressena måtte varda behörigen tillgodo-
sedda, i enlighet härmed måste en tjänsteman anses hafva
fullgjort sin plikt att handla i offentligt intresse, när han
handlat i öfverensstämmelse med hvad i hans instruktion
bjudits. Om instruktionen säger, hvad han i det och det
gifna fallet skall göra, beböfver han icke prof va, hvad det
offentliga intresset kräfver. Naturligtvis gäller det sagda icke
blott om föreskrifter, hvilka ingå i författningar med rubriken
»instruktion», utan om hvarje lagligen giltig föreskrift angå-
ende sättet för utöf vande af offentlig myndighet, vare sig att
föreskriften ingår i lag eller i en instruktion eller att den
utgör en simpel befallning af behörig öfverordnad myndighet.
Exempel på föreskrifter af anförda beskaffenhet, hvilka in-
nehållas i lag, hafva vi i den i §§ 60 o. 61 i värneplikts-
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lagen ingående bestämningen därom, att allmänt uppbåd till
utgörande af värneplikten och lottning om inträde i aktiv
tjänst eller reserven skall af uppbådsnämd värkställas årligen
under tiden mellan den 15 april och 24 juni; vidare i de
bestämningar orn ordnandet af skjutshållningen och gäst-
gifverierna, som finnas upptagna i § 6 af K. F. af d. 12
nov. 1883, sådan den lyder i K. F. af d. 20 dec. 1888.

Men giltigheten af åtgärd, som vidtagits i utöfning af
offentlig myndighet, är icke beroende af åtgärdens ändamåls-
enlighet, d. v. s. den är icke beroende af den omständighe-
ten, huruvida åtgärden värkligen varit ändamålsenlig eller
lämplig att tillgodose de intressen, för hvilka den offentliga
myndigheten bort utöfvas. Exempel: om guvernör jämlikt
K. K. af d. (i juni 1864 vid utbruten smittosam husdjurs-
sjukdom påbjuder iakttagande af vissa försiktighetsmått, är
påbudet giltigt och bindande, äfven om han skulle hafva
misstagit sig i pröfningen af hvad som i närvarande fall är
ändamålsenligt, förutsatt, att han icke öfverskridit sin befo-
genhet. Ty om en person är befogad att utöfva offentlig
myndighet, innebär detta, att hans handling - åtminstone
när den håller sig inom hans maktbefogenhets råmärken —
gäller såsom ett utöfvande af den offentliga makten i staten.
Skulle han utöfva sin myndighet för andra ändamål än dem,
för hvilka myndigheten bort utöfvas, föreligger ett missbruk
af offentlig myndighet, hvilket är egnadt att ådraga honom
straff, men den åtgärd, som vidtagits, är giltig. Ifall inne-
hafvare af offentlig myndighet åter öfoerskrider sin lagliga
befogenhet, är hans åtgärd, vore den också vidtagen i offent-
ligt intresse, således i god afsikt, ogiltig, såframt den icke
på särskild rättsgrund måste anses vara åtminstone tils vi-
dare bindande. Att en åtgärd, hvilken vidtagits med öfver-
skridande af laglig befogenhet, är ogiltig, beror på den all-
männa regeln, att en handling, hvartill en person icke har
laglig makt, icke är rättsligt giltig. Det sagda gäller, vare
sig att åtgärden innebär utöfvande af en sådan myndighet,
som den, hvilken företagit sagda åtgärd, alls icke har, eller
att han vidtagit en åtgärd, som ligger inom hans befogenhet,



39

men som han på särskild rättsgrund icke skulle varit befogad
att företaga. De omständigheter, som göra, att en åtgärd,
vidtagen med öfverskridande af laglig befogenhet, dock un-
dantagsvis i grund af särskilda omständigheter är bindande,
kunna vara af många olika slag. Jag är icke beredd att här
göra reda för hvilka alla dessa omständigheter äro. Denna
lära hor till de mest invecklade, som i förvaltningsrätten
kunna gifvas. En allmän grundsats skall jag framhålla. Det
gifves en mängd fall, för hvilka lag stadgat eller måste anses
innebära, att åtgärd af offentlig myndighet är bindande, därest
den icke i laga ordning öfvorklagas. När lag innebär detta,
kommer den anförda regeln icke till användning. Det kan
gifvas också andra satser, i grund af hvilka samma allmänna
tegel icke kommer till användning, men där det icke finnes så-
dana särskilda undantagsförhållanden, kommer den allmänna
regeln till användning, att, om en handling vidtages med öf-
verskridande af laglig maktbefogenhet, densamma är ogiltig
och icke bindande.

§2-

Om olika slags befogenheter att utöfva admi-
nistrativ myndighet.

Att man för att kunna utöfva offentlig myndighet måste
hafva något slags rätt eller befogenhet därtill har redan tidi-
gare (sid. 5) framhållits. Orsaken är den, att intet mänsk-
ligt väsen af naturen besitter den egenskap, som vore erfor-
derlig, för att dess handlingar skulle kunna rättsligt binda
andra. Lag måste gifva mig en viss rättslig makt, för att
jag skall kunna utöfva en rätt att binda, förplikta, andra.
Men de befogenheter, i grund af hvilka offentlig myndighet i
allmänhet, således jämväl administrativ myndighet, kan utöf-
vas, kunna vara olikartade. Jag kan utöfva offentlig myn-
dighet i grund af en behörighet eller i kraft af en egen eller
själ/ständig rätt, alldeles på samma sätt som förhållandet
är med statsmakten i allmänhet.
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Behörighet är, såsom förut sades (sid. 6), en på upp-
drag grundad befogenhet att utöfva främmande rätt. En per-
son, som eger i grund af behörighet utöfva en maktbefogen-
het, säges vara behörig därtill. Begreppet »behörighet» före-
kommer både på den offentliga rättens och på privaträttens
område. På privaträttens område hafva vi begreppet »behö-
righet», t. ex. när vi tala om att en af domstol förordnad
förmyndare är behörig att företaga rättshandlingar för sin
pupill. På den offentliga rättens område förekommer be-
greppet »behörighet» så godt som öfveralt. Ämbetsmän i
allmänhet äro behöriga att utöfva en viss myndighet. Om
dem, hvilka i grund af behörighet äro stadda i utöfning af
offentlig myndighet, säger man, att de själfva utgöra en of-
fentlig myndighet eller helt enkelt en myndighet. Förut
har det varit fråga om offentlig myndighet i betydelse
af ett visst slags maktbefogenhet. Nu säga vi: offentlig
myndighet betecknar också vissa personer, nämligen dem,
som i grund af behörighet äro stadda i utöfning af of-
fentlig myndighet. Offentliga myndigheter i denna mening
äro hos oss t. ex. senaten, guvernörerna, domstolarna, ma-
gistraterna, kronofogdarna o. s. v. De befogenheter, hvilka
en offentlig myndighet är behörig att utöfva, bilda dess
kompetet)*.

Den, som är blott behörig att utöfva offentlig myndighet
(när han således icke kan sägas hafva en egen rätt därtill),
kan icke för egen del, d. v. s. i sina intressen, göra anspråk
på utöfvandet af de befogenheter, som ligga i den offentliga
myndighet, hvilken är honom anförtrodd; ty offentlig myn-
dighet innefattar i statsmakten liggande befogenheter. Stats-
makten finnes till uteslutande för statens uppgifter, och däraf,
att en person fått en behörighet, altså blott ett uppdrag att
utöfva vissa i statsmakten liggande befogenheter, följer icke,
att han har någon rätt att fordra, att han skall få utöfva
myndigheten för sina intressen. En guvernör skulle därför
icke hafva någon rätt att beklaga sig öfver en bestämning,
hvilken betoge honom rätt att afsätta länsmän. En sådan
bestämning skulle icke innebära någon förnärmelse af gu-
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vernörens rätt. Däremot vore det en förnärmelse af en
guvernörs rätt, om honom fråntoges en del af hans löneför-
måner. Likaså skulle det icke innebära någon förnärmelse
af prässöfverstyrelsens ordförandes och ledamöte is rätt, om
öfverstyrelsens rätt att meddela tidningsredaktörer varningar
med därtill hörande påföljder skulle upphäfvas. En expedi-
tionschef i senaten skulle icke kunna beklaga sig öfver att
hans rätt blir kränkt genom att en ny expedition i senaten
inrättas och en del af hans befogenheter öfverflyttas på andra.
En ämbetsman har, med ett ord sagdt, ingen rätt att fordra,
att hans ämbete och ämbetsmyndighet skola upprätthållas.
Huru denna grundsats undergår en viss modifikation i följd
af en annan grundsats i vår rätt, enligt hvilken ämbets- och
tjänstemän äro oafsättliga, skall visas i det följande. Men
denna modifikation är i nu förevarande afseende icke af någon
betydenhet. I öfverensstämmelse med den grundsats, som nu
framhållits, har det både före och efter utfärdandet af K. F.
af d. 3 febr. 1868 ang. de rättigheter och skyldigheter, som till-
komma ämbets- och tjänstemän, hvilkas befattningar indragas,
ansetts som en alldeles naturlig sak, att tjänster kunna helt
och hållet indragas.

Offentlig myndighet kan utöfvas också i grund af en
egen eller sjålfständig rätt. För närvarande är det visser-
ligen mera sällsynt, att enskilde skulle kunna i grund af
egen rätt utöfva offentlig myndighet. Men sådana fall gifvas
dock. Patronatsrätten innebär en viss, enskild person till-
kommande, rätt att utötva offentlig myndighet i grund af
egen rätt. Patronatsrätten innebär rätt för dess innehafvare
att kalla präst till församling, hvarutom andra befogenheter
kunna vara med denna rätt förenade. Lärorna härom höra
till kyrkorätten. Såvidt jag kan erinra mig, gifves det i vår
rätt icke några andra fall, då offentlig myndighet skulle
kunna utöfvas af enskild individ i grund af en denne till-
kommande själfständig rätt. Hit hör att genom §§ 33 o. 34
i R. F. alt sådant upplåtande af offentlig makt och myndig-
het åt enskilde är förbjudet, som kan betecknas såsom för-
läning. Däremot förekommer det hos oss liksom annanstädes,
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att offentlig myndighet i kraft af egen rätt kan utöfvas af
åtskilliga samfund eller föreningar. Exempel på sådana
hafva vi i kommunerna, de kyrkliga församlingarna, fiskeri-
föreningar, vägbyggnadslag o. s. v.

Några ord angående den offentliga myndighet, som
kommunala samfund ega utöfva i kraft af egen rätt.. Det
gifves i ett samhälle sådant som staten många sådana grup-
per af individer, förenade genom gemensamhet i intressen,
att dessa gruppers intressens tillgodoseende måste anses så-
som en bland den offentliga maktens uppgifter. Sålunda
ligger det helt säkert i statens intresse, att åtskilliga sådana
åtgärder vidtagas i skilda orter, som förestafvas af ortsin-
tressena, d. v. s. af allas deras gemensamma intressen, hvilka
äro förenade genom det, som man kallar ortsintresset. Det
ligger t. ex. i en stads invånares gemensamma intresse, att
en vattenledning fås till stånd. Vidare kan det ligga i en
stads invånares gemensamma intresse, att för den allmänna
sundheten vådliga förhållanden aflägsnas eller förebyggas ge-
nom inrättande af ett lämpligt kloaksystem. Det kan därför
anses vara ett alldeles riktigt användande af den offentliga
makten i staten, om denna utöfvas till åtgärder, afseende
åvägabringande af en vattenledning, ett lämpligt kloaksystem
o. s. v. För det behöriga tillgodoseendet af dylika intressen
genom statsmakten kan staten inslå två olika vägar. Den
kan gifva sina myndigheter i uppdrag att handhafva de an-
gelägenheter, som ortsintressena framkalla. Staten kan för
ändamålet bekläda dessa sina myndigheter med offentlig
myndighet äfven till vidtagande af de erforderliga åtgärderna.
Vi kunna tänka oss, att staten bekläder sina myndigheter
med rätt att utfärda sådana föreskrifter, som hafva till än-
damål inrättande af lämplig vattenledning eller lämpligt kloak-
system. Den offentliga makten utöfvas då i statens intresse,
när den utöfvas för tillgodoseende af ortsintresset. Men sta-
ten kan också inslå en annan väg för att tillgodose dessa
ortsintressen. Den kan genom lag bekläda sådana samhällen,
som stadssamhällena, med makt att inom vissa gränser fatta
rättsligt bindande beslut i antydda angelägenheter, alt efter-
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som samhällena själfva pröfva sina intressen det kräfva.
När dessa samhällen i följd häraf sköta sina angelägenheter,
såsom de pröfva sina intressen det kräfva, och de göra detta
genom att fatta beslut, som äro rättsligt bindande, handla de
på &i gång i sitt eget och i statens intresse. Och enär de
i kraft af lag ega göra detta, hafva de en egen rätt att ut-
öfva i den offentliga makten liggande befogenheter, d. v. s.
en egen rätt att utöfva offentlig myndighet. Korteligen: för
ätt tillgodose ett sådant samhälles intressen, som ett stads-
samhälles, kan staten antingen bekläda sina myndigheter
med rätt att utfärda de nödiga föreskrifterna, på det att
ortsintressena må varda tillgodosedda, eller också kan
staten bekläda samhället själft med rätt att fatta bindan de
beslut, i kraft af hvilken rätt samhället eger utöfva offent-
lig myndighet för att, för tillgodoseendet af samhälle/s
egna intressen, påbjuda sådant, som dessa kräfva. Af
den senare utvägen har staten i sistnämda afseende gjort ett
vidsträkt bruk. Den har beklädt sådana samhällen, som vi
benämna kommunala samhällen, med en vidsträkt rätt att.
utöfva i statsmakten liggande befogenheter. Staten har dele-
gerat åt dessa samhällen något af sin makt. När samhället
utöfvar den åt detsamma delegerade offentliga makten i de
intressen, som staten godkänt såsom berättigade, då handlar
samhället på en gång i sitt och i statens intresse och utöf-
var offentlig myndighet, och samhället gör detta i kraft af
en egen rätt.

Såsom antyddes äro icke blott de vanliga kommunerna
sådana samhällen, som hafva en egen rätt att utöfva i stats-
makten liggande befogenheter, d. v. s. offentlig myndighet.
En dylik rätt hafva äfven t. ex. kyrkliga församlingar. Men
också andra förbindelser hafva likaledes enligt vår lagstift-
ning en egen rätt att utöfva offentlig myndighet. Fiskeri-
föreningar t. ex. kunna fatta beslut, som äro bindande för
medlemmarna. Egare afj fiskevatten äro enligt lag pliktiga
att ingå dylika föreningar. Enahanda är förhållandet med
sådana förbindelser som t. ex. vägbyggnadslag. Staten har
ålagt lägenhetsinnehafvare och några andra inom vissa om-
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raden skyldigheten att upprätthålla allmänna vägar. Nu
skulle staten kunna gå tillväga sålunda, att den själf genom
sina myndigheter vidtoge alla åtgärder, hvilka vore nödvän-
diga för ledningen af alt, som hör till vägars byggande inom
ett visst vägbyggnadslag, i hvilket fall statens myndigheter
skulle meddela de vägbyggnadsskyldige inom området alla
erforderliga föreskrifter. De vägbyggnadsskyldige själfva
skulle icke kunna annat än fullgöra hvad dem ålades. Men
staten har hos oss gått annorlunda tillväga. Den har visser-
ligen gifvit sina myndigheter en viss rätt att meddela före-
skrifter angående vägbyggnadsskyldighetens fullgörande, men
därjämte har staten meddelat de vägbyggnadsskyldige inom
ett område, vägbyggnadslaget själft, en viss rätt att fatta
beslut, som äro bindande för alla, som tillhöra detta väg-
byggnadslag, och t. o. m. beslut, som äro bindande för andra,
åtminstone under vissa vilkor. Här har staten gifvit åt desse,
som äro med hvarandra förbundna genom skyldigheten att
bygga väg, en viss rätt att utöfva offentlig myndighet i väg-
byggnadslagets angelägenheter. Vägbyggnadslaget har en egen
rätt att utöfva offentlig myndighet.

Offentliga myndigheter, utöfvande administra-
tiva befogenheter.

1. Det är att märka, att i det föregående varit, fråga
om dem, som ega utöfva administrativ myndighet i allmän-
het. Hvad i § 1 sagts har galt alla dem, som hafva slik
befogenhet. Nu komma vi särskildt till offentliga myndig-
heter, d. v. s. till dem, som blott i grund af behörighet äro
stadda i utöfning af offentlig myndighet. Till begreppet »of-
fentlig myndighet», när vi med offentlig myndighet beteckna
en eller flere personer, höra således följande omständigheter:
a) -en eller flere personer, b) att de ega utöfva en sådan be-
fogenhet, som betecknas med offentlig myndighet, c) att deras
befogenhet härtill är en blott behörighet, cl) att de äro
stadda i utöfning af offentlig myndighet. Häraf synes, att vi
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icke kunna beteckna kommuner eller andra föreningar eller
förbindelser såsom offentliga myndigheter. Kommunerna hafva
en egen rätt att utöfva offentlig myndighet. Men till begrep-
pet »offentlig myndighet», när uttrycket betecknar personer,
hör, att den utöfvas blott i kraft af behörighet. Vidare är
att märka, att man med uttrycket »offentlig myndighet» be-
tecknar vissa personer, endast då de äro stadda i utöfning
af sin myndighet. Man kan således säga, att en hofrätt för-
ordnar eller besluter en sak, när vissa personer äro stadda
i utöfning af myndighet att meddela en viss föreskrift, men
man* kan icke säga t. ex., att en hofrätt sitter och äter mid-
dag, ty då äro ledamöterna icke stadda i utöfning af offent-
lig myndighet.

Några ord angående särskilda slag af offentliga
myndigheter.

2. Administrativa myndigheter i motsats till dom-
stolar eller judiciella myndigheter. Administrativ myndig-
het betecknar egentligen en myndighet, utöfvande i värkstäl-
lande makten liggande befogenheter, m. a. o. en myndighet,
som har förvaltningsärenden sig uppdragna. I motsats här
till förstår man med domstol en offentlig myndighet, hand-
hafvande lagskipning eller utöfvande judiciell myndighet.
Skilnaden mellan administrativ och judiciell myndighet är
således den, att en administrativ myndighet handhar i värkstäl-
lande makten liggande befogenheter, judiciell myndighet hand-
har i domaremakten liggande befogenheter. Men hos qss
liksom annanstädes förekommer, att åtskilliga myndigheter
hafva både lagskipnings- och förvaltningsangelägenheter sig
uppdragna. Sålunda har t. ex. en hofrätt icke blott att
döma och handhafva lagskipning, utan också att handhafva
administrativa befogenheter, såsom att bevilja underdomare
tjänstledighet, att tillförordna vikarier för dem, att tillsätta
tjänstemän vid hofrätten, att hafva tillsyn öfver underdomare
och exekutorer, således att förordna till åtal mot dem, hvil-
ket alt innebär förvaltning, nämligen justitieförvaltning. En
häradsrätt eger tillförordna förmyndare, meddela lagfart och
fastebref o. s. v., och när häradsrätt gör detta, skipar den
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icke lag, utan handhar den angelägenheter, hörande till rätts-
vården, justitieförvaltningen. Å andra sidan gifves det så-
dana myndigheter, hvilka vi beteckna såsom administrativa,
men som i själfva värket handhafva till lagskipningen hö-
rande befogenheter. Så t. ex. hafva magistraterna i städerna
lagskipningen i ordnings- och hushållningsmål. Med anled-
ning af nu berörda förhållande plägar man såsom domstolar
beteckna de offentliga myndigheter, som hafva till hufoud-
uppgift att handhafva lagskipningsangelägenheter, och såsom
administrativa myndigheter de myndigheter, hvilka hafva till
hufuuduppgitt att handhafva förvaltningsärenden. En admi-
nistrativ myndighet i denna mening kan sägas i vissa fall
fungera såsom domstol. Magistraten såsom handhafvande
lagskipningen i hushållningsmål fungerar såsom domstol, de
forna styrelsekollegierna fungerade i vissa fall såsom dom-
stolar. Å andra sidan utöfva domstolarna hos oss admini-
strativa befogenheter.

Detta förhållande tjänar till belysning af några andra
ofta förekommande uttryck. Af de ärenden, som de offent-
liga myndigheterna hafva att handlägga, benämner man dom-
stols- eller justitieärenden dem, hvilka afgöras af domsto-
larna, utan afseende på den omständigheten, huruvida ären-
dena i anseende till sin natur äro lagskipnings- eller förvalt-
ningsärenden. Sålunda är t. ex. tillförordnandet af vikarier
för underdomare ett domstolsärende, emedan hofrätten hand-
har ärendet, ehuru det i anseende till sitt innehåll är ett
förvaltningsärende. Den omständigheten, att Kejsaren och
Storfurstens befallningshafvande handlägga utsöknings- och
andra handräckningsmål, beröfvar icke dessa ärenden egen-
skapen af domstolsärenden. Visserligen är K. o. S:ns be-
fallningshafvande en administrativ myndighet, ty han har
till hufvuduppgift att handhafva förvaltningsärenden. Men
utsöknings- och handräckningsärenden gå i händelse af än-
dringssökande icke till administrativa, utan till judiciella
myndigheter, hofrätten och justitiedepartementet i senaten,
och därför sägas dessa ärenden vara justitieärenden. På
samma sätt var det fallet med åtskilliga af de ärenden, hvilka
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under den svenska tiden handlades af rikskollegierna, att de
betraktades såsom justitieärenden, oaktadt de handlades af
de administrativa styrelsekollegierna. Orsaken var den, att
dessa ärenden, när ändring i styrelsekollegiernas åtgärder
söktes, gingo till justitierevisionen eller konungens högsta
domstol.

Däremot saknas en gemensam beteckning för de ären-
den, som handläggas af de administrativa myndigheterna.
»Ordnings- och hushållningsmål» eller »den allmänna hus-
hållningen rörande mål», »ekonomi- och politimål» o. s. v.
äro alt uttryck, hvilka begagnats och begagnas angående ären-
den, som administrativa myndigheter handhafva. Men af skäl,
vid hvilka jag icke här kan uppehålla mig, kunna vi icke
anse dessa uttryck såsom gemensamt betecknande de ären-
den, hvilka handläggas af landets administrativa myndigheter.

3. Centrala och lokala myndigheter. Centrala myn-
digheter äro sådana, hvilkas värksamhet sträcker sig till alla
delar af landet; lokala äro sådana myndigheter, hvilkas värk-
samhet sträcker sig blott till vissa delar af landet. De förra
kallas centrala, emedan de utöfva sin värksamhet i den del
af landet, hvarifrån öfver hufvud taget den offentliga makten
utöfws såsom från en medelpunkt. Man kan också mellan
centrala och lokala myndigheter inskjuta ett tredje slag eller
provinciala myndigheter, sådana som länestyrelserna hos oss.
Dessa äro myndigheter, som utöfva sina befogenheter inom
de större områden, i hvilka statsgebitet är indeladt.

4. Öfverordnade och underordnade myndigheter.
Öfverordnad är en myndighet, som eger meddela annan rättsligt
bindande föreskrifter. En myndighet kan dock vara en annan
myndighet underordnad utan att vara densamma underly-
dande. Exempel: en landtmätare är en underordnad myn-
dighet i förhållande till guvernör, men en underlydande i
förhållande till öfverstyrelsen för landtmäteriet. Underly-
dande är nämligen den, som på ett varaktigt sätt är stöld
under annans makt att genom meddelande af befallningar
leda någon hans oärksamhet. Landtmätaren lyder under
öfverstyrelsen för landtmäteriet, emedan öfverstyrelsen har
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makt att leda landtmätarens arbeten och göra detta genom
att meddela föreskrifter angående hans göromål. Landtmä-
taren är också en guvernör underordnad person, emedan
guvernör har rätt att meddela landtmätaren bindande före-
skrifter. Guvernör har t. ex. rätt att förordna landtmätaren
att värkställa landtmäteriförrättningar. En kronofogde är en
guvernör underlydande, emedan guvernör har rätt att leda
kronofogdens värksamhet. — Vissa öfverordnade myndigheter
handhafva en styrelse.

Några ord a n g å e n d e myndighe te r , handhaf-
varide s t y r e l s e . För att inse, hvad slags myndigheter
dessa äro, hafva vi att beakta följande. Styrande makten
inom ett samfund är makten att inom gränserna af lag
och den för samfundet gällande särskilda författningen
påbjuda, hvad samfundets uppgifter eller intressen kräfva.
Styrande makten förutsätter altså städse en viss krets af
personer, som äro sammanhållna genom gemensamhet i in-
tressen eller uppgifter. I enlighet härmed talar man om sty-
rande makten inom en stat, inom en kommun, men icke
blott inom dessa, utan också inom bolag — man talar om bo-
lagsstyrelse — ja, man talar t. o. m. om dem, som handhafva
styrelsen inom en viss gren af förvaltningen. Då tänker
man på den krets af personer, som har till uppgift att hand-
lägga vissa statsangelägenheter. Den, som handhar styrande
makten inom ett samfund, säges utgöra dess styrelse eller hand-
hafva dess styrelse. Styrelsen kan handhafvas af en eller flere
personer. Den, som inom staten handhar styrande makten, hand-
har uppenbarligen i värkställande makten liggande befogenheter,
ty värkställande makten innebär makten att inom gränserna
af statens rättsordning vidtaga de åtgärder, som statens upp-
gifter kräfva. Styrande makten åter är makten att inom dessa
gränser påbjuda, hvad uppgifterna kräfva. Här är således
fråga om ett särskildt slag af i värkställande makten liggande
befogenheter. Det väsentliga för handhafvandet af en sty-
relse är rättigheten att påbjuda, hvad som synes ändamåls-
enligt, blott man håller sig inom gränserna af lag och den
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för samfundet, för den beträffande kretsen af personer gäl-
lande författningen.

Af det sagda synes också, att blott en enda myndighet
kan handhafva styrelsen inom en krets af personer. Det är
icke möjligt att tänka sig styrande makten eller styrelsen
handhafd af flere oberoende af hvarandra, ty styrande mak-
ten innebär en rätt att inom gränserna af lag påbjuda, hvad
hälst samfundets uppgifter kräfva. Om flere kunde obe-
roende af hvarandra handhafva en styrelse, innebure det, att
de oberoende af hvarandra skulle hafva rätt att påbjuda,
hvad de finna samfundets intressen eller uppgifter fordra.
Då vo*re de berättigade att meddela mot hvarandra stridande
föreskrifter, hvilket vore en orimlighet. En annan sak är,
att styrelsen kan handhafvas af flere personer gemensamt. —

Vi komma ofta i förvaltningsrätten att hafva att göra
med myndigheter, handhafvande styrelse. Den allmänna sty-
relsen i hela landet är senaten. Vidare hafva vi myndighe-
ter, som handhafva styrelse inom vissa förvaltningsgrenar.
För alla dessa är det gemensamt, att de hafva rätt att inoin
lagens gränser och den för den beträffande kretsen af per-
soner gällande författningen meddela de föreskrifter, som
samfundets uppgifter kräfva.

5. Vi hafva vidare att göra skilnad mellan å ena sidan
statens myndigheter och å andra sidan kommunala, kyrk-
liga och andra myndigheter, hvilka handhafva ett visst,
staten underordnadt samfunds offentliga, makt.

Kommunal är den myndighet, som är tillsatt för att
utöfva en offentlig myndighet, hvilken enligt lag är en kom-
mun tillerkänd; kyrklig är en sådan myndighet, som är till-
satt för att utöfva kyrkan tillkommande offentlig myndighet.
I. motsats härtill stå statens myndigheter, hvarmed man
har att förstå alla de offentliga myndigheter, hvilka utöfva i
statsmakten liggande, men åt underordnade samhällen icke
tillerkända befogenheter.
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§ 4.

Om ämbets- och tjänstemän.

I. Ämbete är ett inbegrepp af vissa slags offentliga
uppgifter, hvilka äro jämte en viss offentlig myndighet i
dem uppdragna åt en person; en ämbetsman är innehaf-
vare af ett ämbete, d. v. s. en person, åt hvilken ett äm-
bete är på stadigvarande sätt uppdraget. Af denna defini-
tion finner man:

a) Ett ämbete förutsätter tillvara af stadganden eller
allmänna bestämningar angående handläggning af en del
af de offentliga angelägenheterna i staten. Ämbete är
nämligen enligt definitionen ett inbegrepp af vissa slags
offentliga uppgifter; det är icke vissa konkreta angelägenhe-
ter, som blifvit uppdragna åt en person. Om en person fått
i uppdrag att af sluta ett fördrag med en främmande makt
eller att på kronans vägnar uppgöra aftal om en prestation,
så har han fått en konkret angelägenhet sig uppdragen, men
han är icke ännu härigenom innehafvare af ett ämbete. Att
vissa slags angelägenheter skola handhafvas af en person
kan icke blifva tal om, därest det icke finnes abstrakta eller
allmänna bestämningar, innebärande, att angelägenheter, som
hafva vissa kännetecken, skola skötas på ett visst sätt.

b) De bestämningar, som begreppet »ämbete» förut-
sätter, måste innebära, att vissa slag af offentliga uppgif-
ter åligga en person, som benämnes ämbetsman. Ett äm-
bete kan aldrig innehafvas af flere personer.

c) Också en ämbetsman är innehafvare af offentlig
myndighet, och det väsentliga är, att han innehar den-
samma på, grund af ett uppdrag, icke i kraft af egen
rätt. Kn helt annan sak är, att oafsättliga ämbets- och
tjänstemän hafva en egen rätt att inneha ämbete.

Men härmed är icke sagdt, att en ämbetsman ensam
skall kunna utöfva all den makt att bjuda och befalla, som
tilläfventyrs erfordras för handläggning af de angelägenheter,
som höra till ämbetet. Vi tänka på ledamöterna i en hof-
rätt. De hafva att utöfva domaremakt, således ett uppdrag
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att utöfva offentlig myndighet. Men ett hofrättsråds offent-
liga myndighet består icke däri, att han ensam kan afdöma
ett ärende, utan däri, att han kan göra det tillsamman med
andra.

d) Emedan ämbete är ett inbegrepp af offentliga
uppgifter, som är o uppdragna åt en person, åligger äm-
betets innehafvare förpliktelsen att städse vara värksam
för fullföljande af de uppgifter, som höra till hans äm-
bete. Han måste således handla, när den offentliga uppgif-
ten det kräfver, och han måste göra det i enlighet med hvad
det offentliga intresset kräfver, — detta i enlighet med grund-
satser, som redan förut (sid. 7) blifvit framhållna. Emedan
en ämbetsman är innehafvare af offentlig myndighet, gäller
om honom också, hvad i öfrigt blifvit sagdt om innehafvare
af offentlig myndighet i allmänhet.

II. En tjänst är i allmänhet en handling, företagen i
annans intresse. Uttrycket »tjänst» begagnas emellertid äfven
i andra bemärkelser, nämligen för att beteckna ett tjänste-
förhållande. När man säger, att A. är i B:s tjänst, beteck-
nar man ett visst rättsförhållande, som eger rum mellan A.
och R Att en person är i annans tjänst betyder, att han,
stående under den senares rättsliga makt, är pliktig att för-
rätta tjänster i enlighet med föreskrifter, meddelade i utöf-
ning af denna makt. Här föreligger altså ett lydnadsförhål-
lande; ty om en person har rättslig makt öfver en annan
person, vill detta säga, att den senare står i ett lydnadsför-
hållande till den förre. Uttrycket »tjänst» begagnas emeller-
tid också i en tredje bemärkelse. Man säger, att en person
har en statstjänst, att han har tjänst vid ett bolag, i en
kommun o. s. v. Tjänst i denna bemärkelse betecknar ett
inbegrepp af vissa slags tjänster, hvilka en person åtagit
sig att, stående under annans rättsliga makt, förrätta i enlig-
het med föreskrifter, meddelade i utöfning af denna makt.
— Med tjänsteman har man att förstå en person, som i
grund af eget åtagande är skyldig att under en styrelses
rättsliga makt förrätta tjänster i enlighet med föreskrifter,
meddelade i utöfning af denna makt. Häraf synes:
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a) En tjänsteman är i allmänhet förpliktad att ut-
rätta, eller förrätta vissa tjänster. Men icke hvar och en,
som är förpliktad att uträtta tjänster åt en annan, är en tjänste-
man. Om någon förbundit sig att leverera åt ett bolag eller
åt staten varor, så har han förbundit sig att prestera vissa
tjänster, men han är icke tjänsteman.

b) En tjänsteman är en, som befinner sig i ett tjänste-
eller lydnadsförhållande. Ty enligt definitionen är tjänste-
man en, som är skyldig att under en styrelses rättsliga makt
förrätta tjänster. Han står altså i ett lydnadsförhållande.
Men icke hvar och en, som står i ett sådant förhållande till
en annan, är tjänsteman. Vi tänka på en egendomsegare,
som har en drängfogde. Denne står i ett tjänsteförhållande
till egendomsegaren, men han är icke tjänsteman.

c) En tjänsteman står i lydnadsförhållande till en
styrelse. Enskilda personer kunna hafva tjänare, men icke
tjänstemän. Begreppet »tjänsteman» förutsätter nödvändigt
en styrelse, således ock en viss krets af personer *).

Men icke hvar och en, som står i lydnadsförhållande
till en styrelse, är tjänsteman; icke ens alla, som stå i lyd-
nadsförhållande till statens styrelse, äro det. En värnepliktig,
som inträdt i aktiv tjänst, står också i ett tjänsteförhållande
— han är i krigstjänst —, men han är icke tjänsteman. Or-
saken är den, att d) för begreppet »tjänsteman* väsentligt
år, att han står i tjänsteförhållande på, grund af eget
åtagande. Det är icke sagdt, att det rättsärende, som grund-
lägger tjänsteförhållandet, skall vara ett aftal. Hvad beträffar
tjänstemän, som stå i offentlig tjänst, hafva meningarna rö-
rande det rättsärende, som grundlägger tjänsteförhållandet,
varit delade. Några säga, att här föreligger ett offentligt-
rättsligt fördrag; tjänstemannen och staten sluta med hvar-
andra ett sådant. Det behöfves ömsesidigt samtycke, och
däraf följer, att ett fördrag föreligger. Denna mening är icke

•) När jag talar om en styrelses rättsliga makt, ligger däri icke,
att den rättsliga makten innehas af styrelsen med egen rätt, utan sty-
relsen är tillsatt att handhafva uppgifter, som äro gemensamma för er>
viss krets af personer.
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allmänt antagen. För min del är jag af don åsikt, att ut-
nämningen, som grundlägger tjänsteförhållandet, eller anställ-
ningen i statens tjänst innebär utöfvande af offentlig makt.
Man blir anstäld i statens tjänst genom en akt af den offent-
liga makten. Men denna utöfning af den offentliga makten
förutsätter, att den, som utnämts eller anstalts, på förhand
gifvit sitt samtycke till utnämningen. Såsom bekant går det
hos oss vanligen till så, att tjänster ansökas. I ansökningen
ligger tillkännagivande, att man är villig att åtaga sig tjän-
sten. Vissa ämbeten och tjänster hos oss ansökas icke, utan
tillsättas utan formlig ansökan, men detta bör icke ske, utan
att den person, som skall utnämnas, blifvit tillfrågad, huru-
vida han är villig att åtaga sig tjänsten. Att regeln i vår
rätt är denna, m. a. o. att ingen kan utnämnas till en tjänst,
utan att han själf därtill samtykt, framgår också ur R. F.
§ 10, där det om sådana ämbeten, som besättas af monar-
ken omedelbart, heter: »enär någon öpning sig tildrager, tå
böra Riksens Råd göra sig underrättade om alla the perso-
ners skickelighet och förtienster, som sådane angelägne Em-
beten söka, och hvilke kunna komma i consideration ».

e) Man kan vara tjänsteman, utan att man har en
viss tjänst. Exempel härpå hafva vi i hofrättsauskultanter och
dem, som äro anstälda som extra i senaten och andra värk.
De hafva ännu ingen tjänst, men äro dock anstälda i statens
tjänst. Detta följer också af de gifna definitionerna. Tjänst
betecknar ett inbegrepp af vissa slags tjänster, som man är
skyldig att förrätta. För tjänsteman åter väsentligt är, att
han i grund af ett åtagande är skyldig att under en styrel-
ses rättsliga makt förrätta tjänster, utan att en viss grupp af
angelägenheter blifvit åt honom öfverlämnad. En hofrätts-
auskultant har icke fått vissa angelägenheter sig uppdragna,
hvilka han vore pliktig att sköta. Han är endast skyldig
att stå till hofrättens disposition, om hofrätten vill förordna
honom att tjänstgöra vid kansliet eller vid hofrättens proto-
koll eller att förrätta ett ting på landet o. s. v.

Olika meningar hafva uttalats i frågan, huruvida till
begreppet »tjänsteman» hör, att tjänsterna, som presteras,
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skola vara af mera intellektuell beskaffenhet eller om tjän-
sternas beskaffenhet är fullkomligt likgiltig för begreppet »tjän-
steman». Det vill synas, såsom om man hos oss skulle till tjän-
stemän räkna endast dem, hvilka hafva att förrätta tjänster af
mera intellektuell beskaffenhet. När deti§ 11 Landtdagsordnin-
gen stadgas : »Lärare och ordinarie tjenstemän vid landets Uni-
versitet skola utse en landtdagsman i Presteståndet —»,
menas här uppenbarligen icke med tjänstemän alla, som hafva
tjänst vid universitetet (t. ex. vaktmästare), utan blott sådana,
som hafva en tjänst, till hvilken höra sysselsättningar af mera
intellektuell beskaffenhet. En annan sak är, att man i vissa
afseenden likställer innehafvare af mera underordnade tjänster
med dem, som äro tjänstemän i egentlig bemärkelse. Se § 8 i K.
F. af d. 3 febr. 1868 ang. de rättigheter och skyldigheter, som
tillkomma ämbets- och tjänstemän, hvilkas befattningar indragas.
Lägre tjänstemän i ett ämbetsvärk kallas gemenligen betjänte,
och desse skiljas från »vaktbetjäningen», som icke räknas
till »tjänstemännen». Sålunda talar man om hofrättens tjän-
stemän och betjänte, men till hofrättens betjänte hör icke
vaktbetjäningen.

f) Det är icke väsentligt för begreppen »tjänst» och
»tjänsteman», att offentlig myndighet är med tjänsten för-
enad eller att tjänsteman har sig offentlig myndighet upp-
dragen. Offentlig myndighet kan vara förenad med en tjänst,
men det kan också hända, att den. som har en tjänst, icke
alls har något uppdrag att förrätta sådana tjänster, för hvilka
offentlig myndighet är erforderlig. Till tjänst hör nämligen
i allmänhet ett uppdrag att handlägga vissa slag af offentliga
angelägenheter, att göra vissa tjänster. Dessa kunna bestå i
företagande af handlingar, som icke innebära något slags ut-
öfvande af rättslig makt. T. ex. en arkitekt, som är anstäld
i statens tjänst, kan hafva i uppdrag blott att uppgöra rit-
ningar i enlighet med de föreskrifter, som honom meddelats.
Här föreligger icke något utöfvande af offentlig myndighet.
Men till tjänst kan, såsom sades, också höra utöfvande af
offentlig myndighet. De angelägenheter, som en domare skall
sköta, äro lagskipningsangelägenheter. För deras handhaf-
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vande är domaremakt, således offentlig myndighet nödvändig.
Till en guvernörs plikter eller uppgifter hör framför alt utöf-
vande af offentlig myndighet, att styra tjänstemännen i länet.

Häraf synes, att en tjänsteman icke behöfver vara äm-
betsman. Han är det icke, om han icke har att utöfva of-
fentlig myndighet. A andra sidan kan man säga, att de, som
själfva taga del i handhafvandet af den allmänna styrelsen,
icke äro tjänstemän, ehuru de kunna vara ämbetsmän. T. ex.
medlemmarna af landets senat äro utan tvifvel ämbetsmän,
ty de hafva att utöfva offentlig myndighet i kraft af ett upp-
drag, men kunna icke gärna kallas tjänstemän, ty de lyda
icke under landets styrelse, utan utgöra själfva den myndig-
het, som handhar landets styrelse. Häraf synes, att vissa
personer kunna sägas på en gång vara ämbets- och tjänstemän,
andra icke.

Jag bör dock anmärka, att det sagda icke i allo öfver-
ensstämmer med den terminologi, som hos oss antagits;
men de grundsatser, som jag framhållit, torde dock ytterst
motivera den hos oss använda terminologin. Förut be-
traktade man nämligen såsom ämbetsmän dem, som voro
försedda med kunglig fullmakt, alla öfriga såsom tjänste-
män. Grunden härtill var uppenbart den, att kunglig full-
makt gafs åt högre tjänstemän, och de, som voro högre på
rangskalan, hade också gemenligen något slags offentlig myn-
dighet att utöfva. Numera kan den sist anförda grundsatsen
icke komma till användning, ty flere tjänster, hvilka förut
besattes af monarken, besättas numera icke af honom. Nå-
gon annan bestämd skilnad mellan ämbets- och tjänstemän
gör man nu för tiden icke än den, att man icke gärna be-
nämner lägre tjänstemän för ämbetsmän. Särkildt anmärk-
ningsvärdt är dock, att man alltid talar om domareämbete,
äfven om dess innehafvare, såsom t. ex. en rådman, står
ganska lågt på rangskalan. Orsaken är den, att en innehaf-
vare af domareämbete har till en öfvervägande del att be-
fatta sig med sådana angelägenheter, i hvilka det gäller att
utöfva offentlig myndighet.
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Det kan gifvas olika slag af ämbeten. Man skiljer mel-
lan statsämbeten å ena sidan samt kommunala, kyrkliga
m. fl. ämbeten å den andra. Ett kommunalt ämbete är
ett ämbete, som innebär' uppdrag att handhafva kommu-
nala angelägenheter och således att utöfva kommun tillerkänd
offentlig myndighet. Innehafvare af kommunalt ämbete är
den, som eger utöfva en myndighet, hvilken egentligen är att
anses såsom kommunens Ett statsämbete är ett ämbete,
som innebär uppdrag att handhafva offentliga angelägenheter,
hvilka icke äro att anses såsom något staten underordnadt
samfunds *). Analog är skilnaden mellan statstjänster å ena
sidan samt kommunala, kyrkliga m. fl. dyl. tjänster å den
andra.

Man gör skilnad mellan förmän och underlydande
tjänstemän. — Förman är en ämbetsman, som eger genom
meddelande af befallningar leda en annans tjänsteutöfning.
Förmannen kan själf vara en tjänsteman, som eger utöfva
offentlig myndighet. T. ex. en guvernör är förman för alla,
som höra till landsstaten, och således innehafvare af ett äm-
bete, men han är också tjänsteman, ty han lyder under lan-
dets allmänna styrelse. — De, hvilka hafva att mottaga be-
fallningar, äro underlydande.

Till ett ämbetsvärk hör ett flertal af ämbeten och tjän-
ster, hvilkas innehafvare åligger att å samma ort under
en gemensam styrelse samvärka för vissa slags offentliga
uppgifter. Sålunda äro forststyrelsen, landtmäteristyrelsen,
länestyrelserna o. s. v. ämbetsvärk. Man talar också om

*) Det är i allmänhet icke riktigt att gifva negativa definitioner.
Men på grund af det, som förut (sid. 42 f.) sagts angående staten underord-
nade samfund, hvilka ega utöfva offentlig myndighet, torde det blifva
klart, att man icke gärna i detta fall kan undgå att göra definitionen
negativ. All offentlig myndighet är en myndighet, som ligger i stats
makten, ehuru staten har delegerat vissa maktbefogenheter åt andra,
t. ex. åt ämbete- och tjänstemän och åt kommuner, hvilka sålunda
utöfva i statsmakten liggande befogenheter. Det är med anledning
häraf man icke kan inskränka sig till att säga, att ett statsämbete är
ett ämbete, som innefattar befogenhet att utöfva i statsmakten liggande
befogenheter.
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vissa stater, såsom forststaten, landtmäteristaten, landsstaten
o. s. v., men dessa beteckningar bero af i äldre tider upp-
komna sätt för riksstatens, numera statsförslagets eller -bud-
getens, inrättande.

Ett ämbetsvärk kan vara organiseradt b y r å m ä s s i g t
eller vara ett ko l leg ia l t ämbetsvärk. Efter byråsystemet
är detsamma organiseradt, när det är en person, som eger
af göra de offentliga angelägenheter, som äro ät ämbets-
värket uppdragna. Den, som handhar styrelsen öfver ett
sådant ämbetsvärk, säges vara dess chef, och chefen är för-
man för alla andra i samma värk. Exempel på byråmässigt
organiserade ämbetsvärk hafva vi i länestyrelserna och de
vanliga öfverstyrelserna. Ett byråsystem föreligger, äfven om
andra personer än chefen skulle vara kallade att medvärka
vid ärendenas handläggande, blott förhållandet är sådant, att
det är en chef, på hvilken afgörandet ankommer. Sålunda
måste alla saker vid länestyrelserna föredragas för guvernö-
ren af vederbörande landssekreterare eller landskamrerare,
och de ega afgifva utlåtande i saken; men afgörandet an-
kommer å guvernören ensam.

1 motsats till byråsystemet står kollegialsystemet. —-
Ett kollegium är ett flertal af ämbetsmän, stadda i gemen-
sam utöfning af offentlig myndighet. Enligt gammal regel
anses ett kollegium föreligga, om åtminstone tre personer
bilda detsamma. Den offentliga myndigheten benämnes i
dessa, fall kollegial myndighet. De, som tillsamman bilda
ett kollegium, sägas vara medlemmar af detsamma. Af
medlemmarna i kollegium plägar en vara ordförande, nämligen
den, som har att leda förhandlingarna. Vanligen har ord-
föranden utom de befogenheter, hvilka han har gemensamma
med öfriga medlemmar af kollegium, vissa särskilda honom
ensamt tillkommande befogenheter. 1 motsats till ordföranden
benämnas öfriga medlemmar af ett kollegium dess ledamöter.

För ärendenas behandling i kollegiala myndigheter gälla
i olika fall olika regler. Författningarna pläga innehålla före-
skrifter om hvad vid ärendenas handläggning i en kollegial
myndighet skall iakttagas. Försnvidt författningarna icke
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innehålla någonting särskildt, böra de i allmänna lagen
intagna eller på grund af häfd för domstolarna gällande
grundsatserna lända till efterrättelse. Jag skall meddela
några sådana grundsatser:

1) Ett visst bestämdt antal medlemmar måste vara till-
städes vid ärendes handläggning i kollegium, för att beslut
lagligen skall kunna fattas. Lag och författningar uttrycka
detta genom att säga, att kollegiet är beslutfört endast med
ett visst antal medlemmar. Om domstolar säger man, att de
äro domföra med så och så många medlemmar. Se R. B.
23: 1. Detta innebär, att det bestämda antalet ledamöter
skall vara samladt och tillstädes å ämbetsrummet, då ett
ärende handlägges. Detta följer ur sakens natur och ur hvad
som finnes uttryckligt stadgadt. Sålunda är det i R. F. § 32
stadgadt, att ordföranden i ett kollegium kan utöfva sin myn-
dighet, endast när han i värket är tillstädes. Ätt ledamöterna,
som deltaga i ett ärendes afgörande, måste vara tillstädes,
samlade på ämbetsrummet följer också ur 23: 5 R. B. Se
ock Kgl. Br. till (iötha Hofrätt af d. 11 dec. 1775.

1 några undantagsfall kan ett ärende afgöras, utan att
så många medlemmar äro tillstädes, som egentligen skulle
fordras. Detta eger rum, när en sak får kommuniceras en
frånvarande ledamot. En sak får upptagas i ett kollegium,
utan att beslutfört antal är tillstädes, när i kollegiet dock så
många finnas tillstädes, som eljes bilda beslutfört antal,
men kollegiet af särskild anledning i det fallet är fullsuttet
med ett större antal ledamöter.

2) Vid handläggning af ärenden i kollegial myndighet
bör protokoll föras. Ett sammanträde, där protokoll icke
föres, är icke något lagligt sammanträde.

3) Medlemmarna af en kollegial myndighet intaga i för-
hållande till hvarandra ett visst ordningsrum, vanligen så,
att ordföranden är den främste och de följande innehafva
rum, eftersom de inträdt i kollegiet, i senaten beror ord-
ningen af ledamöternas rang.

4) I händelse af olika meningar angående ett ärende
skall omröstas sålunda, att livar och en säger sin mening i
en viss ordning, den yngste till först o. s. v. Se 23: 5 R. B.
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5) Den mening gäller såsom kollegiets, hvilken de fleste
omfatta. I händelse lika många meningar finnas på ömse
sidor, afgör ordförandens röst. Detta är den allmänna regeln.
Härifrån finnas undantag; särskildt hvad brottmål beträffar,
se 23: 4 K. B.

6) Hvar och en skall motivera sitt utlåtande, men ingen le-
damot får upprepa de skäl, som af en föregående ledamot
redan blifvit anförda (28: 5 R. B.).

7) Det anses vara otillständigt, att ledamöter af en kol-
legial myndighet i sina vota polemisera mot hvarandra. Man
har endast rätt att motivera sin egen mening.

8) I händelse någon ledamot anser, att en förberedande åt-
gärd bör vidtagas, innan till den slutliga åtgärden skrides, bör
omröstas angående vidtagandet af den förberedande åtgärden.
Ifall pluraliteten är beredd att besluta till slutlig åtgärd eller,
såsom det heter, i saken slutligen utlåta sig, böra äfven de,
hvilka skulle ansett en förberedande, interlokutorisk åtgärd
vara erforderlig, omrösta i hufvudsaken. (23: 5 R. B.)

9) Enligt regel skola alla ärenden afgöras med största
möjliga skyndsamhet. Detta ligger i sakens natur och finnes
uttryckligen stadgadt i R. F. § 32. Men den medlem af en
kollegial myndighet, som är i behof af rådrum för att be-
tänka sig på sin mening, är berättigad att erhålla sådant
rådrum på ända till fyra dagar; där någon förbehåller sig
rådrum, måste omröstningen afstanna (23: 6 R. B.).

10) Medlem af kollegium är ej förhindrad att ändra sitt
en gång i en sak afgifna utlåtande, nämligen om han senare
kommer på andra tankar. Dock skall ändringen ske, förrän
åtgärd hunnit vidtagas. Se 23: 6 R. B. Vanligen tillämpas
detta så, att man eger ändra sin mening före eller vid prc-
tokolljusteringen.

Det har förut varit fråga om öfverordnade och under-
ordnade myndigheter (sid. 47 f.) samt om förmän och under-
lydande tjänstemän (sid. 56). Man kan göra skilnad mellan
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två slag af underlydande tjänstemän. Det ena slaget om-
fattar sådana, hvilka hafva genom lag fått en viss of-
fentlig myndighet sig uppdragen, men hvilka äro stälda
under en styrelse eller en chef. Det andra slaget utgöres
af sådana, som äro satta till biträden åt andra myndig-
heter, hvilka hafva det egentliga uppdraget att utöfva en
viss offentlig myndighet.

De förre kunna sägas hafva ett visst, själfständigt upp-
drag. Exempel på ämbets- och tjänstemän med en själfstän-
dig värksamhet hafva vi framför alt i domarena, hvilka hafva
uppdraget att döma enligt lag. Lagen säger, huru de skola
utöfva sin myndighet. Också bland administrativa ämbetsmän
gifves det sådana, som hafva en af lag mer eller mindre
noga bestämd värksamhet. I sådana fall ankommer det icke
å öfverordnade att gifva föreskrifter angående det sätt, på
hvilket den underlydande skall förfara. Det är väl med an-
ledning häraf, som hos oss öfverordnade myndigheter i så-
dana fall som de, på hvilka jag nu syftar, faktiskt draga sig
för att, vore det än på tillfrågan, meddela underlydande före-
skrifter, huru de i det ena eller andra fallet, när lag inne-
håller bestämningar, skola förfara. Det förekommer, att, om
en underlydande i sådana fall vänder sig till sin öfverord-
nade för att fråga, hvad han skall iakttaga, han får svaret:
titulus eger ställa sig lag och författningar till efterrättelse.
Jag tror, att detta är riktigt, men detta innebär icke, att de
underordnade i sådana afseenden, hvarom nu varit fråga, ej
skulle lyda under sina vanliga förmän. Tvärtom visar sig
den omständigheten, att här föreligga tjänstemän, som lyda
under förmän, däri, att dessa sistnämde kunna erinra de
underlydande om deras skyldigheters fullgörande samt ändra
och rätta deras åtgärder, sedan de en gång blifvit vidtagna»

naturligtvis med förbehåll, att detta sker i behörig ord-
ning — äfvensom därutinnan, att de i de afseenden, för
hvilka lag icke meddelat särskilda bestämningar eller där
någon giltig rättssats icke finnes, leda de underlydande i de-
ras värksamhet.

Hvad åter beträffar tjänstemän, som icke hafva en själf-
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ordnade naturligtvis leda desses tjänstevärksamhet, och detta
är i ännu högre grad fallet, när man har att göra med tjänste-
män, hvilka blott äro tillsatta till biträden åt andra, livilka
böra betjäna sig af de förstnämde vid fullgörandet af dem
tillkommande åligganden.

I hvilka fall en ämbets- eller tjänsteman, ehuru under-
lydande andra, har en själfständig värkningskrets sig anvisad
under annans inseende eller om han är tillsatt för att utgöra
det biträde, af hvilket en öfverordnad eger betjäna sig, —
den frågan är ganska viktig i praktiskt afseende. Vi skola
längre fram återkomma till den. Frågan är emellertid icke
lätt att besvara. Den måste afgöras på grund af för de
skilda tjänsterna utfärdade instruktioner eller andra författ-
ningar, men detta är, såsom antyddes, icke lätt, emedan
författningarna vanligen icke hafva företagit sig att särskildt
besvara den frågan. Att märka är, att en och samma äm-
bets- eller tjänsteman kan i vissa afseenden hafva en själf-
ständig värksamhet sig anvisad, medan han i andra afseen-
den icke har det, utan blott har att anse sig såsom tillsatt
att biträda en öfverordnad.

. I V .

Om statens ämbets- och tjänstemän.

§ i-

Styrelse värken före 1809.

Den organisation af statsförvaltningen, som egde bestånd
vid Finlands skilsmässa från Sverige, har uppkommit under
1600-talet. Visserligen har den sedan dess undergått många
ändringar, men grunddragen af densamma härröra från sagda
tid. Naturligtvis funnos redan före den tiden tjänstemän både
i konungens närhet (drotsete, marsk) och i de skilda lands-
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ändarna (ståthållare, höfvidsmän, fogdar m. fl.), men det är
i förra hälften af 1600-talet, som de styrelse värk blefvo in-
rättade, hvilka funnos kvar år 1809, om ock i någon mån
omorganiserade och tillökade med nya. Likaså blef provin-
cialförvaltningen under sagda tid ordnad på de grunder, som
haft bestånd intill våra dagar, om också, såsom naturligt är,
flere ändringar egt rum.

Beträffande dessa tjänstemäns ställning till konungen
bör man erinra sig den gamla grundsatsen, att det ansågs
vara en konungens rätt att sköta rikets angelägenheter, samt
att ämbets- och tjänstemännen voro tillsatta för att bistå
konungen och i sådan egenskap utöfva honom tillkommande
rättigheter. Denna grundsats finnes uttalad i § 4 af 1634
års R. F., och vi måste anse densamma fortfarande vara
gällande på grund af § 13 i 1772 års R. F. Det är sant,
att konsekvenserna af denna grundsats i mångfaldiga afseen-
den blifvit dels upphäfda, dels ändrade i följd af andra om-
ständigheter, men grundsatsen måste anses fortlefva.

Af dem, som hade till uppgift att bistå konungen, näm-
ner 1634 års R. F. (§ 5) främst det sedan gammalt bestående
»riksens råd». Enligt regel skulle rådets uppgift dock bestå
blott i att råda konungen, icke i att regera eller utöfva nå-
gon offentlig makt och myndighet öfver rikets inbyggare, utom
då rådet eller vissa medlemmar däraf i konungens frånvara
förordnades att föra regeringen. Att rådet faktiskt tidtals också
rättsligt haft en vida större betydelse är en annan sak, som
icke tillhör förvaltningsrättens område. Vi kunna for tillfället
så mycket hällre lämna rådet åsido, som F. o. S. A., åtmin-
stone efter den tolkning, som blef den gällande, berättigade
konungen att af skaf fa rådet, hvarför också en sådan myndig-
het icke fans vid Finlands skilsmässa från Sverige.

Af en större betydelse i förvaltningsrätten hafva däremot
de s. k. rikskollegierna varit, hvilka organiserades af Gustaf 11
Adolf och den förmyndarregering, som följde på hans död.
Dessa kollegier inrättades såsom myndigheter med uppgift
att, med ingen annan än konungen öfver sig och såsom va-
rande honom biståndiga vid utöfvandet af honom tillkommande
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befogenheter, handhafva ledningen af eller styrelsen öfver hela
förvaltningen på sådant sätt, att hvart kollegium hade sty-
relsen öfver sin särskilda gren af densamma. Därför heter
det också i § 6 af 1634 års R. F., att »alle ährenden, som
Regeringen angåår eller der af hänger, skole effter hwart och
ett ärendes egenskap och natur lända och drijfwes Ordinarie
genom desse effterskrefne.5 Gollegia». I enlighet härmed inne-
håller § 7 i 1635 års landshöfdingeinstruktion, att »Konungen

heele Rijkzens wärdzlige Stat regerar genom
Fem Gonsilier eller CoUegier». Landshöfdingen kallas där
»Konungens vicarius» och »högbe:te fem Collegiers executor».
Naturligtvis var härmed icke sagdt, att konungen själf ej egde
taga befattning med̂  de offentliga ärendena. Det gälde an-
gående en hel mängd af dem, att kollegierna icke kunde fatta
beslut i desamma, utan måste underställa dem konungens
eget afgörande, jämte det han naturligtvis kunde meddela kol-
legierna sina befallningar i allmänna ärenden.

De kollegier, om hvilka 1634 års R. F. innehåller be-
stämningar, voro följande: hofrätt, krigskollegium, amiralitet,
kansli och kammarkollegium. Hvad kollegiernas sammansätt-
ning beträffar, så utgjordes de dels af rådsherrar, dels af
andra ledamöter. 1 spetsen för hvarje kollegium stod alltid
ett riksråd, till en början en af de fem höga riksämbetsmän-
nen. I spetsen för hofrätten stod riksdrotseten, för krigs-
kollegiet riksmarsken, för amiralitetet riksamiralen, för kans-
liet rikskanslern och för kammarkollegiet riksskattmästaren.
På detta sätt voro kollegierna utgreningar af rådet, hvilka
därjämte stodo i spetsen för hvar sin gren af förvaltningen.

Under 1600-talet upphörde i allmänhet riksrådets med-
lemmar att vara ledamöter af kollegierna. 1720 års R. F.
upphäfde till och med det förhållandet, att i hvart kollegium
ett riksråd skulle vara president; endast för kanslikollegiet
gjordes ett undantag. Vidare utbrötos flere kollegier ur kam-
markollegiet. Men med alt detta kvarstod det gamla förhål-
landet, att rikskollegierna voro ämbetsvärk, hvilka, lydande
omedelbart under konungen, utöfvade honom tillkommande
befogenheter och stodo i spetsen för hvar sin gren af
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förvaltningen. Konungen kunde dock meddela sina befallnin-
gar åt kollegierna, hvilka kungjorde desamma. I följd häraf
intogo kollegierna åtminstone delvis samma ställning som mi-
nistrarna i moderna stater. Därjämte hafva kollegierna hand-
haft lagskipningen i åe ärenden, som hörde till de grenar af
förvaltningen, hvilka voro dem ombetrodda. Man sade, att
det kollegium, som hade administrationen i vissa slags ären-
den, också hade jurisdiktionen i slika mål.

De kollegier, som enligt 1772 års R. F. borde finnas,
voro följande:

1. Hofrätterna. Att märka är, att den stockholmska
hofrätten tillsattes till en början för att utöfva konungens
domsrätt. Men meningen var icke att beröfva konungen den
honom enligt lag tillkommande rättigheten att handhafva hög
sta domsrätten, och med anledning häraf uppkom det förhål-
landet, att man kunde draga hofrättens domslut under ko
n.ungens slutliga pröfning. Angående konungens högsta doms-
rätt blef med tiden stadgadt, att den borde vara uppdragen
åt lagfarna medlemmar af rådet (senare åt en särskild ko-
nungens högsta domstol). Vidare hafva efter år 1614 åtskil-
liga andra hofrätter inrättats. Dessa myndigheters hufvud-
uppgift har, såsom af det sagda synes, varit att döma, men
tillika hafva hofrätterna haft till förvaltningen hörande ären-
den sig uppdragna, nämligen sådana, som kunna sägas höra
till »rättsvården». Angående hofrätternas förvaltande myn-
dighet finnas bestämningar också i 1772 års R. F., sådana
som den, att hofrätten skall hafva uppsikt öfver underdomare
samt däröfver, huru lag i allmänhet inom dess jurisdiktion
skipas. Då flere hofrätter inrättades, kom icke hvarje hof-
rätt att såsom de öfriga rikskollegierna stå i spetsen för en
hel gren af förvaltningen inom riket. Icke dess mindre bi-
behöllo hofrätterna i öfrigt sin ställning af rikskollegier, och
ännu i våra dagar är det af vikt, att hofrätterna handhafva
till rättsvården hörande förvaltningsärenden.

2. Krigskollegium. Detta kollegium blef egentligen
organiseradt först år 1686. Det kallades till en början »krigs-
rätten» och »krigsrådet». Detsamma stod i spetsen för krigs-
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makten till lands samt handhade i början också domaremakt
såsom en krigsdomstol. Men detta förhållande upphörde år
1683. För öfrigt hade krigskollegiet att göra icke blott med
den civila förvaltningen af de militära angelägenheterna, så-
som med indelningsvärkets handhafvande, militieboställena,
militärens förseende med proviant och erforderliga förnöden-
heter o. s. v., utan också med rent militära angelägenheter.
Under Gustaf IU:s regering började dessa sistnämda öfvergå
på särskilda militärpersoner. En skilnad uppstod mellan
hvad vi på vårt nuvarande språk kunde benämna kommando-
mål, å ena sidan, och ärenden, som angingo den ekonomiska
förvaltningen och lagstiftningen å andra sidan. Angående
krigskollegiets befattning med ärenden rörande krigsmakten
till lands se § 17 i 1772 års R. F. Utom förvaltningsärenden
hade krigskollegiet också lagskipningen i hithörande hushåll-
ningsmål sig ombetrodd. Som exempel på ärenden, dem
krigskollegiet med anledning häraf hade att afgöra, må näm-
nas: tvister angående husesyner på militieboställen, om kon-
trakt mellan ryttare, soldater och båtsmän å ena sidan samt
desses rusthåll och rotar å den andra.

3. Amiralitetet. Dess ställning till förvaltningen af
ärenden angående sjöförsvaret är analog med krigskollegiets
befattning med ärenden angående krigsmakten till lands.
Detta kollegium residerade flere år i Karlskrona. Tidtals
fungerade amiralitetet eller amiralitetskollegiet såsom domstol
i kriminalmål. Detta uppdrag upphörde emellertid. Däremot
fortfor kollegiet att jämte förvaltningen af de ärenden, som
angingo krigsmakten till sjöss, handhafva också andra ärenden,
hvilka hade en viss frändskap med de förra, ehuru de egent-
ligen icke rörde krigsmakten till sjöss. Amiralitetet hade
nämligen att handlägga frågor, som angingo lots- och dykeri-
väsendet m. m. Dessutom tillkom amiralitetskollegiet, liksom
de öfriga kollegierna, lagskipningen i hushållningsmål, som
stodo i sammanhang med de ärenden, hvilkas förvaltning var
amiralitetet ombetrodd.

4. Kanslikollegium. Detta kollegium hade, utom en
viss gren af förvaltningen, sig ombetrodt också ett särskildt

5
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uppdrag, nämligen att genom till detsamma hörande tjänste-
män, statssekreterarena, handhafva föredragningen för ko-
nungen af alla ärenden samt expeditionen af konungens be-
slut. De ärenden, hvilka kollegiet hade att i likhet med öf-
riga kollegier förvalta, utgjordes af utrikesangelägenheterna,
hvilka dock icke sköttes kollegialt, äfvensom postväsendet,
uppfostringsväsendet m. fl. angelägenheter, som icke voro åt
något särskildt kollegium uppdragna. Dessutom handhade
kollegiet lagskipningen i hithörande ärenden, och när det
gälde att döma öfver tjänstefel, begångna af personer, som
lydde under kollegiet, sade man, att det var kollegiets kansli-
rätt, som afgjorde saken. Kanslikollegiet blef betydligt om-
organiseradt år 1801. Man kan knapt säga, att det därefter
var ett kollegium.

5. Kammarkollegium. Detta kanske det viktigaste af
alla kollegier, som hade att skaffa med den inre förvaltnin-
gen, har uppkommit ur den »räknekammare», som Gustaf I
inrättade år 1544. Då utgjordes kollegiet af fyra ledamöter,
benämda »kammarråd». Man har i behåll flere kammarord-
ningar från äldre tider, bland hvilka må nämnas de af 1613
och 1618. Kammarkollegiet handhade ärenden, som angingo
kronans jord, inkomster och inkomstgifvande rättigheter samt
utgifter, till en början också alla angelägenheter, som angingo
näringarna, specielt jordbruksnäringen. I enlighet med den
allmänna principen, att den, som hade administrationen i
hushållningsmål, också hade jurisdiktionen i dithörande mål,
utöfvade kammarkollegiet en ganska vidsträkt lagskipnings-
makt, särskildt naturligtvis i mål rörande uppbördsmäns re-
dovisning. Åtskilliga ärenden, som ursprungligen tillhörde
kammarkollegiet, blefvo med tiden öfverförda till från kolle-
giet utbrutna nya ämbetsvärk, men hos kammarkollegiet kvar-
stod vården om kronans räntor och inkomstgifvande rättig-
heter, således framför alt uppsikten öfver uppbörden, äfven-
som alla ärenden angående den s. k. landthushållningen,
d. v. s. landtmannanäringarna. I följd häraf är särskildt att
märka, att landtmäteriväsendet lydde under kammarkollegiet.
Såsom exempel på ärenden, i hvilka kammarkollegiet kom
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att handhafva lagskipningen, må nämnas: frågor om besitt-
nings- och lösningsrätt till kronorusthåll och kronohemman,
frågor om landsvägar och broar, om skyldighet att bygga all-
männa hus o. s. v.

6. Statskontoret. Detta var ett ämbetsvärk, som hade
att uppgöra förslag till riksstat och handhafva utanordningen
af medel enligt den af konungen faststälda riksstaten äfven-
som inseendet öfver utbetalningen af kronans medel. Dessa
ärenden hörde naturligtvis ursprungligen till kammarkollegiet.
Men under Karl XI började man göra till regel, att en riks-
stat skulle uppgöras och lända till efterrättelse vid medlens
utanordnande. Med anledning häraf uppkom ett särskildt
ämbetsvärk under namn af statskontor på 1680-talet, och
härefter har uppgörandet af förslag till riksstat ankommit å
statskontoret och likaså utanordnandet af medel enligt denna
stat.

7. Bergskollegium. Upprinnelsen till detta kollegium
var en d. 26 febr. 1630 utfärdad fullmakt för ett »general-
bärgsamt». Detta värk skulle dock lyda under kammaren,
hvilken enligt 1618 års instruktion i allmänhet hade vården
om näringarna i landet. Till en början hade ifrågavarande
värk icke någon egentlig betydelse. Annat synes förhållandet
blifvit, efter det en fullmakt d. 14 febr. 1637 utfärdats för
bärgsamtet. Det blef då oberoende af kammarkollegiet och
fick vården om de angelägenheter, som rörde bärgvärken
och bruken, samt dessutom judiciell myndighet i rättegängs-
saker, hvilka angingo bruk och grufvor. Vid 1644 års riks-
dag hemstälde adeln och prästeståndet, om ej bärgsamtet
borde dependera af räkningekammaren eller också i regerings-
formen upptagas som ett skildt kollegium. Anmärkningen
var alldeles riktig, ty hittils hade ju regeln varit, att alla
ärenden, som regeringen anginge eller däraf hängde, skulle
drifvas genom något af kollegierna. Drottning Kristina till-
erkände i fullmakten af d. 6 juli 1649 åt bärgsamtet samma
»auctoritet, myndighet, ära och respect, som andre af wåre
Collegiis», och därefter har ett bärgskollegium existerat. Både
i 1719 och i 1720 års regeringsform upptogs bärgskollegiet
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såsom ett särskildt kollegium med egen president. 1772 års
Ii. F. gör likaledes bergskollegiet till ett särskildt kolle-
gium.

Detta kollegium stod enligt 1772 års R. F. i spetsen
för den gren af förvaltningen, som angick bärgsnäringen,
men hade dessutom en vidsträkt lagskipande myndighet —
en omständighet, som är särskildt observerad i 1772 års R. F.,
enär densamma i § 26 säger, att ledamöterna i kollegiet
skola hafva »gjordt sig skickelige til Domare-EmbeteU.

8. Kommerskollegium. Den 28 nov. 1637 utfärdades
fullmakt för ett »Collegium af Commercierne». 1 fullmakten
anföres såsom skäl för kollegiets inrättande, att ej någon
funnits, som hade särskildt till uppgift att bära försorg och
åhåga för handel och vandel. Detta kollegium borde därför
vårda sig om manufakturernas förkofran samt handelns och
sjöfartens befrämjande in- och utländes. Något ordentligt
torde icke blifvit af detta värk, förrän en instruktion d. 23
aug. 1651 utfärdades för ett handels- eller kommerskollegium
med trenne fördelningar, hvilkas uppgift skulle vara att
un danrödj a hinder för slöjd och sjöfart, att draga försorg
om näringarnas riktiga fördelning och större fullkomnande
samt att befrämja lands- och stadsmannanäringarnas afsön-
dring från hvarandra. Under den följande tiden var kom-
merskollegiet underkastadt många förändringar. Den 11 dec.
1680 indrogs kollegiet, och dess ärenden återlämnades till
kammarkollegiets besörjande, dock så, att skilnad fortfarande
egde rum mellan dem, som handlade näringsärenden, och dem,
som handlade andra ärenden. Under Karl XII skildes dessa
värk åter från hvarandra år 1711. Kommerskollegiet befäl
des tillträda de ärenden, som förut hörde till dess befattning,
nämligen handtvärkerier och handel. I § 27 af 1719 års
R. F. och § 33 af 1720 års R. F. upptogs kommerskollegiet
såsom ett skildt kollegium.

Enligt 1772 års R. F. står kommerskollegiet i spetsen
för de grenar af förvaltningen, som angå handel, sjöfart och
handtvärkerier (§ 27). Man kan säga, att kommerskollegiet
hade förvaltningen af de ärenden, som angingo stadsmanna-
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näringarna, kammarkollegiet förvaltningen af de ärenden, som
angingo landtmannanäringarna. Ehuru kommerskollegiet också
hade i uppdrag att handhafva inseendet öfver huru tullord-
ning och -taxor handhades, var meningen dock icke, att frå-
gor om beräknande af tull- och skeppsumgälder hörde under
kommerskollegiet. Sådana ärenden hörde tvärtom till kam-
markollegiet. Upplysande i detta afseende är § 23 i 1772
års R. K och instr. af d. 5 nov. 1772. Men liksom kolle-
gierna i allmänhet, jämte förvaltningsärenden, handhade lag-
skipningsärenden, utöfvade äfven kommerskollegiet domsrätt
i en stor mängd ärenden, hvilka egde sammanhang med dess
förvaltningsgren. Bland ärenden, i hvilka kommerskollegiet
skipade lag, må nämnas: tvister uppkomna i anledning af
skråordningar och handelsreglementen eller eljes mellan hand-
lande och deras betjänte om tjänstetid, lön m. m.; skuldfor-
drings- och andra tvister mellan fabriks- och slöjdidkare och
deras arbetare samt mellan slike näringsidkare och deras
förläggare om hvad som handteringen eller rörelsen angick;
mål angående förbrytelser mot författningarna rörande luren-
dräjeri och tullförsnillning samt mot seglationsordningen, mot
pass- och kontrollförfattningarna äfvensom mot de författ-
ningar^ som rörde fabriker, hvilka hörde under skrå; frågor
om ansvar för oriktiga mätarebref och felaktig skeppsmät-
ning; mål angående förbrytelser mot sjömanshusbetjänte i
och för deras tjänster samt åtal, för ämbetsfel, mot kolle-
giets egna ämbets- och tjänstemän m. fl. ärenden. 1 en del
af dessa mål var kommerskollegiet öfverdomstol - - under-
domstolar voro hallrätter, sjö- och gränsetullrätter m. fl. —,
andra ärenden upptog kollegiet omedelbart till pröfning.

9. Kammarrevisionen, senare kammarrätten. Gransk-
ningen af fogdars och andra uppbördsmäns redogörelser för
förvaltningen af allmänna medel tillhörde i början räkninge-
kammaren eller kammarkollegiet. Sålunda heter det i 1618
års kammarordning § 6 mom. 5, att kammaren skall öfverse,
upptaga och döma alla räkenskaper, hvarutom i samma pa-
ragraf noggrannare bestämmes, huru först räkenskaperna
skola undergå granskning och därefter anmärkning göras om
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förefintliga oriktigheter. Af samma paragraf framgår ock,
att dom i anledning af fogdars fel fäldes af kammaren icke
blott i frågor om redovisningens riktighet, utan också öfver
redogörarens fel, ty kammarrådet egde döma, äfven där sa-
ken gick å lif, ära och gods, — dock borde i sådana fall
domstolen utgöras af kammarrådet och sex kamrerare —
den anklagade förbehållet Kgl. M:tts egen revision efter Sve-
riges lag. Eljes skulle öfver anmärkningar mot redogörelser
dömas af kammarrådet och fyra kamrerare. Man finner så-
ledes, att skilnad gjordes mellan anmärkningsmål eller mål,
som angingo anmärkningar mot räkenskaperna, och åtal mot
redogörare för gröfre fel. Denna befattning med granskning
af redogörelser samt med afdömande af anmärkningar mot
räkenskaper och med åtal mot redogörare bibehöll kammar-
kollegiet äfven efter 1634. År 1651 inrättades vid kammar-
kollegiet ett särskildt kammarrevisionskontor, om hvilket flere
förordnanden meddelades, och småningom utvecklade sig sa-
ken därhän, att på ett särskildt kollegium öfverfördes åtskil-
liga af de hit hörande ärenden, som förut ankommit å kam-
markollegiet eller en särskild afdelning däraf. Det förtjänar
anmärkas, att dessa ärenden icke handlades af kammarkol-
legiet i dess vanliga sammansättning, utan dels af kamrerare,
dels af andra ämbetsman i kollegiet jämte assessorer, till-
kallade från hofrätten. Utslagen i sådana saker fäldes under
namn af kammarrättens dom. Protokoll från denna tid ut-
visa, att, då ifrågavarande slags mål handlades i kammar-
kollegiet, dit uppkommo assessorer ur revisionen med kam-
rerare att tillika med Gollegio sitta kammarrätt. År 1687
vidtogs den förändringen, att icke alla ledamöter af kammar-
kollegiet behöfde sitta i kammarrätten. Assessorer, kammar-
råd och kamrerare deltogo växelvis i kammarrätten. På
grund af ett Kgl. Br. af d. 18 dec. 1691 meddelade kammar-
kollegiet, hvartill kammarrätten fortfarande hörde, d. 4 jan.
1692 en ny instruktion för kammarrätten, hvilken instruktion
bl. a. befriade kammarkollegiets president från skyldigheten
att deltaga i kammarrättsmål, som icke rörde någons heder,
ämbete eller remotion från tjänsten eller icke stege öfver
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500 daler silfvermynt. Dock skulle han ännu enligt en Kgl.
F. af d. 14 okt. 1695 om rättegångsprocessen i kammarrät-
ten underskrifva utslagen, om han också icke vid sakens af-
görande varit tillstädes.

Således finner man en tydlig tendens att lösgöra kam-
marrevisionen från kammarkollegiet. År 1696 fick kammar-
revisionen sin första president, ehuru grefve Gyllenstjerna
fortfor att med bibehållande af kammarrådsbefattning vara
kammarpresident. Riktigt afsöndradt från kammarkollegiet
blef kammarrevisionen först genom 1719 års R. F., och i
1720 och 1772 års regeringsformer är kammarrevisionen upp-
tagen såsom det sista af rikskollegierna. Enligt de bestämningar,
som gälde på grund af en instr. af d. 26 juni 1720 samt R. F.
af år 1772 (§ 28), ålåg det kammarrevisionen att genom de
till densamma hörande kommissarier granska alla redogörares
räkenskaper. Af § 22 i 1720 års instr. synes, att räken-
skaperna inkommo till kammarkollegiet och därifrån sändes
till kammarrevisionen, att de därstädes granskades af kom-
missarier samt att inseendet öfver desses revideringsarbete
utöfvades af kammarrevisionens president och ledamöter. När
anmärkning gjordes mot räkenskaper, skulle vederbörande
redogörares förklaring af kammarrevisionen infordras och se-
dermera utslag med anledning af anmärkningen meddelas af
kammarrevisionen. Men framför alla andra kollegier utöfvade
kammarrevisionen en vidsträkt lagskipande myndighet. 1772
års R. F. skiljer tydligt mellan kammarrevisionens uppgift
att meddela utslag i anmärkningsmål och dess uppgift att
döma i rättegångssaker. Såsom exempel på ärenden, i hvilka
kammarrevisionen handhade lagskipningen, må nämnas: mål
angående försnillning af kronans medel, särskildt uppbörds-
mäns balansmål; alla andra slag af tvistigheter, som kunde
uppkomma med anledning af redovisningar för omhänder-
hafda allmänna medel; tvister, som angingo kontrakt, af-
handlingar och borgen för uppbördsmän; fiskaliska mål mot
dem, som hade kronans medel om händer, m. fl.

Kammarrevisionen fick en förändrad organisation genom
Kgl. Br. af d. BO april 1799, hvilket af några anses hafva
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upplöst det gamla värket och i stället inrättat en Kgi Maj:tts
och Rikets kammarrätt Men jag för min del kan icke finna,
att kammarrevisionen blef upplöst. Den fick blott en något
förändrad organisation och ett annat namn. Denna mening
framgår ur följande uttalande i det anförda brefvet till kam-
marrevisionen: »Sluteligen och på det den med KammarRe-
visionswerket til dess förbättring nu widtagne förändring må
hos alla dem, som derwid blifwa tjänstgörande, gifwa et
starkare intryck, til uplifwande af en rättskaffens arbets-
hog — — — — — — —; Så emedan detta Werk ej alle-
nast är et RevisionsStälle för Rikets Räkenskaper, utan
äfwen en Domstol uti alla dithörande mål; Ty hafwe Wi i
Nåder funnit godt, det kommen 1 hädanefter at, i stället för
KammarRevision, bära namn af Wåroch Rikets KammarRätt,
med bibehållande af samma rum I hittils ibland Wåre och
Rikets Gollegier innehaft». Kammarrätten förblef således såsom
förr en myndighet med förvaltnings- och domstolsuppgifter.

Utmärkande för dessa kollegiers ställning var, såsom
redan (sid. 62 f.) blifvit antydt, 1) att hvart kollegium stod i
spetsen för en särskild gren af förvaltningen, 2) att kolle-
gierna gjorde detta i egenskap af konungen biståndiga myn-
digheter och 3) att kollegierna tillsamman stodo i spetsen för
hela förvaltningen.

Såsom stående i spetsen för hvar sin särskilda förvalt-
ningsgren hade hvart kollegium att hafva vård om vissa slags
angelägenheter, som voio åt kollegiet anvisade, samt uppsikt
öfver de andra myndigheter, hvilka hade att handlägga samma
slags ärenden. Också Regeringsformen karaktäriserar på
detta sätt kollegiernas uppgift. 1 följd af åliggandet att hafva
vård om vissa slags angelägenheter tillhörde det hvart kolle-
gium att pröfva och öfverväga, hvad som behöfde göras i de
angelägenheter, som voro uppdragna åt kollegiet, samt att
efter omständigheterna vidtaga de erforderliga åtgärderna,
bestående antingen i föreskrifter åt underlydande myndighe-
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ter eller i framställningar till konungen, där kollegiet själft
icke hade rätt att vidtaga de erforderliga åtgärderna. I följd
äter af åliggandet att hafva uppsikt öfver en förvaltningsgren
tillkom det hvart kollegium: att taga kännedom om under-
lydandes åtgöranden vare sig genom de berättelser desse
voro pliktiga att till kollegiet afgifva eller genom att infordra
upplysningar af dem; att med anledning af hvad sålunda in-
lupit påminna underordnade om fullgörandet af deras skyl-
digheter och, om nödigt, på annat värksammare sätt tillhålla
dem att. fullgöra desamma äfvensom att befordra dem till
näpst för försummelse samt att ändra deras åtgärder, när
sådant påkallades. Dessa omständigheter finnas också upp-
märksammade i R. F. § 1.4.

Emedan kollegierna skulle hafva nämda uppsikt och
vård i egenskap af myndigheter, tillsatta för att vara ko-
nungen biståndiga, ålåg det dem att lämna konungen under
rättelse om egna och underlydandes åtgärder, när konungen
infordrade sådan eller dem eljes ålåg att afgifva berättelse
(R. F. § 14 in fine), äfvensom att ställa sig konungens före-
skrifter till efterrättelse, hvilket i Regeringsformens stadgan-
den om kollegierna förutsattes såsom en gifven sak. Vidare
följde af kollegiernas ifrågavarande ställning, att det berodde
af konungen att bestämma, hvilka ärenden kollegierna egde
själfva afgöra utan hemställan till konungen och hvilka ären-
den de borde underställa konungens afgörande. Man bör
ihågkomma, att ett kollegium, då det icke själft egde vidtaga
erforderlig åtgärd, dock icke på grund häraf var befogadt att
lämna saken därhän, ty kollegiet skulle hafva uppsikt och
vård om alt, som de offentliga intressena kräfde. Hade ett
kollegium icke rätt att själft vidtaga erforderlig åtgärd, borde
detsamma till konungen hemställa om sådan åtgärds vidta-
gande. Af den omständigheten, att kollegierna voro tillsatta
för att vara konungen biståndiga, följde också, att i kolle-
giernas åtgärder kunde sökas ändring eller rättelse hos ko-
nungen.

Hvad slutligen den omständigheten beträffar, att kolle-
gierna tillsamman stodo i spetsen för hela förvaltningen,
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så innebar detta, att angående hvarje af alla de offentliga
intressen, hvilka skulle tillgodoses genom utöfvande af i värk-
ställande makten liggande befogenheter, gälde, att dess till-
godoseende var uppdraget åt något kollegium. Detta synes
af § 6 i 1634 års R. F. och § 14 i 1772 års R. F. Ett un-
dantag härifrån bildade de kyrkliga ärendena, hvilka under-
lydde domkapitlen, och vidare är att märka, att man började
under Gustaf III göra undantag för rent militära eller kom-
mandomål.

Kejserliga Senaten för Finland. Historik.

Kollegierna hade att i egenskap af konungen biståndiga
myndigheter och utöfvande honom tillkommande befogenheter
handhafva ledningen af livar sin särskilda gren af förvaltnin-
gen. Vid Finlands skilsmässa från Sverige bortföllo dessa
viktiga myndigheter. Finland befann sig i saknad af dessa
i lag och författningar förutsatta nödvändiga länkar i stats-
förvaltningens organisation. Någonting måste således göras
för att fylla den lucka, som härigenom uppstod. Tänkbart
hade visserligen varit, att K. o. S. skulle själf handlagt de
ärenden, hvilka kollegierna under den svenska tiden hand-
lagt, men faktiskt hade sådant varit omöjligt, äfven om mo-
narken hade vistats i landet. Därför behöfdes en eller flerc
myndigheter, hvilka handhade ledningen af förvaltningen i
sådana ärenden, som K. o. S. icke förbehöll sig själf, och
dessutom behöfdes, emedan Finland också befann sig i sak-
nad af en högsta domstol, en myndighet, som skulle utöfva
monarkens högsta domsrätt i justitieärenden, enär denna
domsrätt enligt § 8 R. F. och 2 § F. o. S. A. ej kunde ut-
öfvas af monarken själf, utan måste vara uppdragen åt lag-
farna män.

För att fylla den lucka, om hvilken nyss var fråga, till-
sattes år 1809 en regeringskonselj för Finland. Förslaget till
bestämningar om en sådan utarbetades af en af kejsaren ut-
sedd komité, hvilken för ändamålet rådförde sig med Calo-
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nius och af honom fick mottaga ett förslag till bestämningar
i ämnet. En plan till Finlands allmänna styrelse öfverläm-
nades därefter åt ständerna, som afgåfvo utlåtande till mo-
narken angående denna plan. Ständernas uttalande beakta-
des också i alt väsentligt, och härefter utfärdades den 18
aug. 1809 ett reglemente för regeringskonseljen i Finland.
Originalet är affattadt på franska, hvilket är viktigt att veta
med afseende därå, att den svenska texten är högst brist-
fällig.

Betecknande för den ställning, som regeringskonseljen
intog, är ingressen till reglementet. (Se densamma.) Enligt
detta reglemente skulle regeringskonseljen vara en kollegial
myndighet, fördelad på två afdelningar eller departement,
justitiedepartementet och departementet för allmänna hus-
hållningen, sedermera »ekonomiedepartementet». Konseljens
ställning angifves i ingressen och 1 §. Ingressen i dess
franska lydelse betecknar Finland såsom en stat, hvilken be-
höfde en särskild styrelse, som skulle leda ämbetsmännens
värksamhet i provinserna, och 1 § säger, att det är landets
allmänna styrelse, som anförtros åt regeringskonseljen. Detta
innebär, att regeringskonseljen skulle stå i spetsen för för-
valtningen, hvarjämte enligt samma 1 § samt 32 och följande
§§ en afdelning af regeringskonseljen, justitiedepartementet,
skulle hafva monarkens högsta domsrätt i justitieärenden sig
uppdragen. Af öfriga bestämningar framgår, att konseljen
(ekonomiedepartementet) skulle handhafva de angelägenheter,
som varit uppdragna åt de förra styrelsevärken eller kolle-
gierna, men med den skilnad, att konseljen skulle afgöra an-
gelägenheterna i monarkens höga namn. J. D. skulle åter
utom lagskipningen i justitieärenden handhafva tillsynen öfver
lagskipningen i landet öfver hufvud, således hafva till justitie-
förvaltningen hörande ärenden sig uppdragna. Konseljen
skulle bestå af generalguvernören som ordförande samt fjor-
ton ledamöter, den ena hälften tillhörande J. D., den andra
E. D. Dessa ledamöter skulle af K. o. S. tillsättas på tre
år och under dessa år bibehålla sina förra ämbeten. (Man
tyktes antaga, att blott ämbetsmän skulle kallas till ledamöter.)
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För föredragningen af ärendena skulle finnas expeditionssek-
reterare, sedermera benämda referendariesekreterare. Dess-
utom hörde till värket biträdande ämbets- och tjänstemän
samt betjänte. För ärendenas föredragning i konseljen och
expedierande af besluten hafva i E. D. varit inrättade sär-
skilda expeditioner, • bestående af en bland ledamöterna i kon-
seljen, såsom chef, samt en eller flere expeditions- eller re-
ferendariesekreterare äfvensom i öfrigt nödiga tjänstemän och
betjänte. Expeditionerna hade icke någon rätt att afgöra åt
konseljen uppdragna ärenden; de hade blott att förbereda
ärendena till föredragning och att sedermera draga försorg
om beslutens uppsättande och expedierande. Expeditionerna
yorö till en början fem, nämligen kansliexpeditionen, kam-
mar- och räkenskapsexpeditionen, expeditionen för indelta
armén (sedermera militieexpeditionen), finansexpeditionen och
ecklesiastikexpeditionen.

Efter 1809 hafva bestämningarna angående regerings -
konseljen undergått åtskilliga ändringar och erhållit flere till-
lägg, men i det väsentliga kvarstå grundsatserna. De vikti-
gaste författningar, som gjort ändringar, äro K. K. af d. 21
febr. 1816 samt K. FF. af d. 2 juni 1826, 28 nov. 1859,
20 april 1863, 10 maj 1869, 15 jan. 1883, 20 aug. 1887 och
9 aug. 1888, hvartill komma tvänne åren 1892 och 1896 ut-
färdade författningar, hvilka jag skildt skall beröra. De vik-
tigaste förändringar, som blifvit gjorda i de ursprungliga be-
stämningarna, kunna sammanfattas under följande punkter:

1) Konseljens benämning af regeringskonselj har förän-
drats till senat (Kejserlig Senat för Finland). Detta har skett
genom K. K. af d. 9 (21) febr. 1816, som tillika innehåller,
att förändringen vidtagits för att ytterligare utmärka styrelse-
värkets omedelbara förhållande till monarkens person, inne-
bärande detta, att ingen myndighet ståt' mellan monarken och
senaten och att senaten således utöfvar sina befogenheter
på monarkens vägnar. Det framhålles i kungörelsen också,
att de högsta styrelsevärken i kejsardömet och det därmed
nyligen förenade konungariket Polen hade enahanda benäm-
ning.
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2) Ledamöternas antal har särskilda gånger ökats.
3) Enl. ett Statssekretariatets br. af d. 2 dec. 1857 hade

bestämts, att senatens vice ordförande och ledamöter fram-
deles skulle erhålla titeln senatorer och att de ämbetsmän,
som komme att utses till senatorer, skulle entledigas från
sina förra ämbeten, ifall de icke till följd af H. M:ts särskilda
Nådiga förordnande skulle fortfarande bibehålla dessa ämbeten.

4) Tid efter annan hai- senaten tillerkänts befogenhet
att utan underdånig hemställan pröfva och afgöra. en mängd
ärenden af olika slag, hvilka förut måst hemställas K. o. S:ns
eget af görande. Bestämningar angående en sådan utvidgad
makt och myndighet förekomma i instr. för generalguver-
nören af år 1812 samt i författningar af d. 2 juni 1826. 28
nov. 1859, 20 april 1863, 10 maj 1869, 15 jan. 1883 m. fl.

5) Åt expeditionerna har uppdragits att, utan föredrag-
ning i senaten, afgöra åtskilliga slags ärenden, hvilka förut
varit åt senaten uppdragna. Detta har naturligtvis skett för
att befria senaten i dess helhet från en mängd mindre bety-
dande ärenden. Se K, FF. af d. 9 (21) april 1841, 28 nov.
1859, 20 april 1863, 10 maj 1869, 20 aug. 1887 m. fl. Men
principen har förblifvit den, att ärendena skola afgöras i se-
naten, och det är undantag, att expeditionerna ega afgöra
vissa slags ärenden.

6) Genom instr. för generalguvernören af d. ','! £!["'. 1812
bestämdes, att särskilda åt senaten uppdragna ärenden skulle
handläggas af bägge departementen vid gemensamt samman-
träde, plenum. Senare förordnades, att senatens plenum
skulle utgöras af generalguvernören såsom ordförande och
fyra medlemmar från hvartdera departementet, samt att båda
departementen i sin helhet skulle sammanträda, när H. M:t
därtill förordnade. Därefter har åter stadgats, att departe-
menten icke skola sammanträda till gemensamt plenum i an-
dra fall än de, för hvilka H. M:t det särskildt bestämmer.

7) Genom särskilda författningar, såsom K. FF. af d. 3
febr. 1820 och 28 nov. 1859, har bestämts, att E. D. skall
få å två särskilda afdelningar handlägga vissa slags ärenden *).

Afven justitiedepartementet eger numera arbeta på två divisioner.
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8) Angående sättet för ärendenas handläggning i sena-
ten och arbetsordningen i öfrigt samt nya expeditioners in-
rättande och ärendenas fördelning mellan expeditionerna hafva
ändrade bestämningar meddelats i instr. för generalguvernö-
ren af år 1812 samt i författningar af d. 3 febr. 1820, 2
juni 1826, 21 april 1841, 25 jan. 1858, 17 sept. 1860, 20
april 1863, 10 maj 1869, 9 aug. 1888 m. fl.

9) Åt särskilda senaten underordnade administrativa
myndigheter har öfverlämnats att afgöra åtskilliga slags ären-
den, hvilka förut ankommit på senatens pröfning. Se K. F.
af d. 20 aug. 1887. '

Slutligen hafva vi att märka tvänne särskildt viktiga för-
fattningar, nämligen af d. 13 sept. 1892 och d. 23 juli 1896. Den
förra utfärdades såsom ett nytt reglemente för senaten, hvilket
synbarligen afsåg att vara en sammanfattning af tidigare be-
stämningar, hvarjämte detsamma innehöll stadganden, afvikande
från de äldre. En närmare granskning visar emellertid, att
reglementet icke kan förstås utan att sammanställas med äldre
bestämningar, i synnerhet med reglementet af d. 18 aug. 1809.
1896 års författning är åter i det af seendet märklig, att den
betydligt utvidgat senatens maktbefogenhet. Redan förut hade
åt senaten uppdragits en mängd ärenden, i hvilka senaten
icke kunnat fatta definitift beslut, utan som måst af senaten
hemställas monarken. Men uppenbarligen har man ansett
det vara onödigt att besvära monarken med en mängd ad-
ministrativa angelägenheter af jämförelsevis ringa vikt.

§ 3.

Fortsättning. K. Senaten för Finland enligt
nu gällande bestämningar.

A. K. senaten för Finland är en kollegial myndighet,
som består af generalguvernören, såsom ordförande, samt minst
tjugu ledamöter, benämda senatorer. Dessutom hör till senaten
en prokurator, en prokuratorsadjoint, föredragande, benämda
referendariesekreterare, samt biträdande ämbets- och tjänste-
män. Senaten är fördelad på två afdelningar eller departement
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med väsentligen skilda funktioner, justitiedepartementet och eko-
nomiedepartementet. — J. D. har till sin särskilda och hufvud-
sakliga uppgift att vara landets högsta domstol eller att vara den
myndighet, åt hvilken den i § 8 R. F. och 2 § F. o. S. A. åsyftade
konungens högsta domsrätt i justitieärenden är uppdragen, hvar-
för också ledamöterna i J.D. böra, i enlighet med bestämnin-
garna i § 8 R. F., utgöras af män, som äro kända för att vara
rättvisa och lagfarna och varit brukade i domareämbeten. J.D.
har ock tillsyn öfver lagskipningen i landet samt åtskilliga
andra till justitieförvaltningen hörande ärenden sig uppdragna.
E. D. är åter en administrativ myndighet, som står i spetsen
för förvaltningen i landet, jämte det departementet har lag-
skipningen i hushållningsmål sig uppdragen. Likväl böra ju-
stitie- och ekonomiedepartementen anses såsom afdelningar
af en och samma myndighet, hvarför det också icke heter,
att J. D. och E. D. beslutit, utan att senaten beslutit vidtaga
den och den åtgärden. Man gör endast den skilnad, att man
säger, att senatens utslag m. m. äro gifna i dess J. D. eller
i dess E. D. För ärendenas förberedande och föredragning
samt för expeditionen af senatens beslut äro inom E. D. in-
rättade nio expeditioner, nämligen justitieexpeditionen, civil-
expeditionen, finansexpeditionen, kammarexpeditionen, militie-
expeditionen, ecklesiastikexpeditionen, jordbruksexpeditionen,
kommunikationsexpeditionen samt handels- och industriexpe-
ditionen (1892 års regi.). Dessutom finnes ett ekonomiede-
partementets kansli. Departementen kunna sammankomma till
gemensamt sammanträde, stort plenum, för handläggning af
några särskilda slag af ärenden.

B. Senatens rättsliga ställning. För att kunna karak-
tärisera denna bör man ihågkomma, hvad förut blifvit
anfördt. Monarken finnes icke inom landet. Han kan icke
ensam handhafva alla ärenden, som ankomma på landets
styrelse. Genom Finlands skilsmässa från Sverige befann
sig landet i afsaknad af de styrelsevärk, som under den sven-
ska tiden voro tillsatta för att bistå konungen. Senaten blef
tillsatt för att fylla denna lucka. Åt en af delning af senaten
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(justitiedepartementet) uppdrogs dessutom lagskipningen i sista
instans i justitieärenden. Med anledning häraf och på grund
af de i författningarna förekommande bestämningarna kunna
vi angående senatens nuvarande rättsliga ställning och myn-
dighet uppställa följande sats:

Senaten är en offentlig myndighet, som har i upp-
drag att vara K. o. S. i regering sär endena biståndig och
i sådan egenskap i K. o. S:ns höga namn

a) handhafva den allmänna styrelsen i landet,
b) utöfva högsta domsrätten i justitieärenden (hvilken

fråga dock icke hör till förvaltningsrätten),
c) handhafva lagskipningen i hushållningsmål (En

del af detta uppdrag angår också förvaltningsrätten, ty enligt
de äldre grundsatserna sammanhängde lagskipningen i hus-
hållningsmål med den allmänna styrelsen),

d) handhafva åtskilliga andra regeringsärenden, hvilka
icke kunna sägas falla under den allmänna styrelsen,

e) mottaga och till H. K. M:t insända myndigheter-
nas framställningar och landets invånares ansökningar i
ärenden, som senaten icke eger afgöra eller afslå, äfvensom

f) enligt uppdrag utfärda H. K: M:ts beslut, hvilka
skola lända till allmän efterrättelse.

1. Om s e n a t e n s å s o m h a n d h a f v a n d e l a n d e t s
a l l m ä n n a s t y r e l s e . Ått landets allmänna styrelse är
uppdragen åt senaten säges uttryckligen i 1809 och 1892 års
reglementen § 1. Hvad innebär detta? Förklaringen är jäm-
förelsevis lätt, om vi beakta, hvad som förut (sid. 48 f.) blifvit
sagdt. Rätt att styra ett samhälle är i allmänhet en rätt att,
inom gränserna af hvad lag och samhällets författning inne-
hålla, påbjuda, hvad dess intressen och uppgifter kräfva. Det
är sant, att uttrycket »styra» kan hafva också en vidsträktare
bemärkelse. Då det i § 2 R. F. säges: »Konungen äger styra
Rike sino, som Sveriges Lag säger», så är detta uttalande
uttrycket för satsen, att konungen har högsta makten i riket.
Att § 2 R. F. har denna betydelse beror på uttrycket i dess
helhet: »Konungen äger styra Rike sino». Men sagda vid-
sträkta betydelse har uttrycket »styra» helt säkert icke i
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1 o. 2 §§ F. o. S. A. Och då man talarom handhafvande af
landets allmänna styrelse, är detta något, som omfattar endast
en rätt att handla inom den gällande lagens gränser, men
icke en rätt att ändra någon lag. Då nu senaten fått sig
uppdraget att handhafva den allmänna styrelsen, betyder
detta i enlighet härmed, att senaten fått sig uppdraget att
inom den gällande lagens (äfven den ekonomiska lagstiftnin-
gens) gränser påbjuda, hvad som landets sannskyldiga bästa
pröfvas kräfva. Senaten står m. a. o. i spetsen för lan-
dets förvaltning och handhar ledningen af densamma. Detta
är i allo öfverensstämmande med afsikten med senatens in-
rättande. Senaten skulle handhafva de angelägenheter, hvilka
förut voro uppdragna åt rikskollegierna. En skilnad förefin-
nes utan tvifvel mellan senaten, äfven sådan den år 1809
inrättades, och kollegierna. Dessa voro af hvarandra obe-
roende ämbetsvärk, hvilka tillsamman handhade ledningen
af hela förvaltningen, sålunda att livart kollegium hade sin
särskilda förvaltningsgren sig uppdragen. Senaten handhar
ensamt alla de angelägenheter, som under den svenska tiden
voro fördelade på de särskilda kollegierna. Vidare handhar
senaten styrelsen i monarkens höga namn, hvilket icke var
fallet med kollegierna (se sid. 86 ff.).

Att senaten handhar den allmänna styrelsen i landet
innebär i öfverensstämmelse med det sagda:

a) Senaten eger inom gränserna af den gällande rätts-
ordningen, landets myndigheter och invånare till efterrättelse,
meddela de föreskrifter och påbud, som senaten finner de of-
fentliga intressena kräfva. Att det är en sådan rättighet att
meddela landets invånare och myndigheter föreskrifter till
efterrättelse, som ligger i senatens befogenhet, bekräftas af
ingressen till regi. för regeringskonseljen af år 1809, K. K.
af d. ^ g - 1809 och K. K. af d. | febr. 1816. I in-
gressen till regi. för regeringskonseljen heter det: »Statens
allmänna bästa fordrade, att den särskildta Embetsmanna
verknings kretsen i Provincerne skulle ernå en Förenings-
punkt, eller en Öfver-Styrelse, som hade att leda dem, att
bibehålla sammanstämmelse i grundsatser — — —». K. K.
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af d. 2* ff- 1809, hvilken utfärdades för att tillkännagifva,
att regeringskonseljen trädt i utöfning af åt densamma
uppdragen myndighet, innehåller bl. a.: »— — — hafve
Wi i Nåder velat Finlands samtelige Invånare härigenom
underrätta, med Nådig befallning till alla som Vederbör,
att hörsamma hvad denne Conseil i Wårt Höga namn bju-
der och befaller», och i kungörelsen af d. | febr. 1816, hvil-
ken bestämde, att regeringskonseljen framdeles skulle be-'
nämnas Kejserlig Senat för Finland, och hvilken kungörelse
har sin största betydelse genom den autentiska förklaring
densamma gaf af kejsarens på Borgå landtdag utfärdade re-
gentförsäkran, ingår bl. a. följande uttalande: »Jemte det WI
tillika, på det kraftigaste, försäkre, det Ledamöterne af denne
Wår Finske Senat, framdeles likasom hittills, skola utses
endast bland inf ödde eller naturaliserade Finske Medborgare
bjude och befalle WI fördenskull samtelige WÅRE Finske
Undersåtare, och dem sådant i öfrigt tillkommer, att hör-
samma de åtgärder, som af WÅR för detta Regerings-Con-
seil i Finland, under Dess nu varande benämning af Kej.
serlig Senat, i WÅRT namn och å WÅRE vägnar vidtagas».

b) Häri ligger också, att den senaten tillerkända myn-
digheten är en administrativ myndighet. Handhafvandet af
den allmänna styrelsen innebär nämligen blott utöfvande af
i värkställande makten liggande befogenheter. I enlighet här-
med stadgades också i 1809 och 1892 års reglementen, att
senaten icke eger utöfva någon lagstiftande myndighet, ej
häller fastställa några nya skatter (16 o. 17 §§ i 1809 års
regi. samt §§ 12 o. 13 i 1892 års regi.).

c) Senatens ifrågavarande myndighet är icke begränsad
till vissa slag af angelägenheter, utan den sträcker sig till
alla slags angelägenheter, som kräfva ett utöfvande af värk-
ställande makten. Det är nämligen icke fallet, att senaten
skulle hafva sig uppdraget blott att handhafva förvaltningen
t. ex. af skogsväsendet, landtmäteriväsendet m. m., utan eme-
dan senaten har den allmänna styrelsen, har den en princi-
pielt allmän befogenhet att sköta de angelägenheter, hvilka
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regleras genom utöfvande af värkställande makten. Också
denna sats har funnit sitt uttryck i författningarna. 15 § i
1809 års regi. säger: »Allt hvad rättvisans och den allmänna
Hushållningens handhafvande vidkommer, öfverlemnas till
Conseillens åtgärd». Se ock § 11 i 1892 års regi., som icke
ville ändra 1809 års regi. Ett härpå syftande uttalande finnes
också i K. K. af d. ^ ĵlf' 1809, där det säges, att senatens
värkningskraft sträcker sig till alla styrelsegrenar. Det kan
väl synas, såsom om uttrycken »rättvisan» och »den allmänna
hushållningen», hvilka förekomma i 15 § af 1809 års regi.,
skulle beteckna blott vissa slags befogenheter, men för att
uppfatta betydelsen af dessa ord må vi komma i håg följande.
Finland har icke någon utrikespolitik, och lagstiftningsmyndig-
het skulle icke uppdragas åt konseljen. Vid sådant förhål-
lande och med beaktande af den vidsträkta betydelse, som
uttrycken »den allmänna hushållningen» och »hushållnings-
mål» m. m. haft, kan man anse, att uttrycket »rättvisans och
den allmänna Hushållningens handhafvande» åsyftar alla de inre
angelägenheter, som enligt regel ankommit å de offentliga
myndigheterna inom landet. Strängt taget måste man visser-
ligen anse rent kyrkliga frågor och rent militära angelägen-
heter icke kunna inbegripas under den allmänna hushållnin-
gen. Men att kyrkliga angelägenheter, såvidt de kunde bero
af statens myndigheter, blefvo öfverlämnade åt regeringskon-
seljen, sedermera senaten, framgår ur 42 § i 1809 års regi.
och ur § 112 i 1892 års regi., där det bl. a. heter, att till
ecklesiastikexpeditionens handläggning höra frågor angående
den lutherska kyrkan och dess församlingsvård i alt, som
ankommer på regeringens pröfning. Angående rent militära
angelägenheter se sid. 88 f.

Således kunna vi säga, att senatens myndighet enligt
regel sträcker sig till alla slags ärenden, hvilka påkalla ett
utöfvande af den värkställande makten i landet. Detta är
likväl icke detsamma, som att senaten skulle hafva en princi-
pielt allmän befogenhet att utöfva statsmakten, ty då skulle
senaten ega utöfva den högsta makten i landet. Senaten
eger väl utöfva i statsmakten liggande befogenheter, men
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enligt regel icke lagstiftande makt, och hvad lagskipande
makten beträffar, så är också senatens befogenhet i detta
afseende begränsad. Men på den värkställande maktens om-
råde, inom den gällande lagens gränser, har senaten en prin-
cipielt allmän befogenhet att, landets myndigheter och invånare
till efterrättelse, påbjuda, hvad senaten finner de offentliga
uppgifterna kräfva.

d) Denna omständighet, att senaten har en principielt
allmän befogenhet att handla på värkställande maktens om-
råde, uteslutet' icke undantag från den allmänna regeln. Lik-
som monarkens rätt såsom innehafvare af högsta makten,
hvilken är en principielt allmän, icke till enskilda befogen
heter begränsad makt, kan vara inskränkt, så kan också den
allmänna befogenheten att handhafva styrelsen vara i enskilda
hänseenden inskränkt. Med andra ord: det kan gifvas vissa
administrativa angelägenheter, hvilka äro senaten undandragna,
utan att detta på något sätt hindrar oss att säga, att sena-
ten handhar den allmänna styrelsen. Att senaten oaktadt
tillvaran af dylika undantag handhar den allmänna styrelsen
innebär, att alla förvaltningsangelägenheter i landet höra un-
der senaten, försåvidt icke undantag på särskild rättsgrund
ega rum.

e) Till den myndighet, senaten eger utöfva, hör en för-
pliktelse att vidtaga de erforderliga åtgärderna, när de offent-
liga intressena det kräfva. Sådant ligger i naturen af upp-
draget att handhafva den allmänna styrelsen.

f) Emedan senaten handhar den allmänna styrelsen i
landet, lyda alla de offentliga myndigheter, hvilka hafva admi-
nistrativa befogenheter sig uppdragna, enligt regel, d v. s.
försåvidt annat förhällande icke är särskildt stadgadt, under-
senaten. Sådant framgår också ur ingressen till regi. för re-
geringskonseljen af år 1809. 1 följd häråt tillkommer det
senaten att öfver de öfriga myndigheterna i landet utöfva de
befogenheter, hvilka jämlikt § 14 R. F. skulle tillkommit de
skilda kollegierna, således att infordra berättelse om de un-
derlydande myndigheternas värksamhet, att påminna dem om
hvad till deras plikts fullgörande hör samt att lämna dem
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anvisningar angående sättet för skötandet af å dem ankom-
mande angelägenheter. Härmed står i sammanhang

g) att senaten tillkommer att med iakttagande af gäl-
lande lags bestämningar vidtaga ändringar och rättelser i
underordnade myndigheters åtgöranden, när sådant är af be-
hofvet påkalladt.

2. S e n a t e n t i l l k o m m e r a t t v a r a K. ö. S. vid
Feg o r i n g s ä r e n d e n a s h a n d h a f v a n d e b i s t å n d i g . Då
senaten utöfvar de befogenheter, om hvilka senast varit fråga,
tillkommer det senaten att göra detta i egenskap af en myn-
dighet, som är K. o. S. biståndig. Enligt § 13 R. F. skulle
nämligen kollegierna, hvilkas ställning senaten kom att intaga,
vara konungen biståndiga. Att senaten skall hafva denna
ställning till monarken är en tanke, som ligger till grund
också för 20 § i 1809 års regi. samt § lf> i 1892 års regi.

I enlighet med det sagda kunna vi angående senaten,
såsom bistående monarken, säga:

a) Senaten är pliktig att vid handhafvandet af den all-
männa styrelsen rätta sig efter de föreskrifter och påbud
K. o. S. kan finna för godt att härom utfärda. Detta förut-
sattes i 26 § af 1809 års regi. Motsvarande stadgande före-
kommer i § 22 af 1892 års regi. Häraf följer: om K. o. S.
finner för godt att meddela senaten föreskrifter om det sätt,
på hvilket senaten skall handhafva den allmänna styrelsen,
länder sådant senaten till efterrättelse, äfven om senaten
skulle finna annorlunda beskaffade åtgärder vara ändamåls-
enligare. Vidare: om K. o. S. finner för godt att utfärda
påbud och föreskrifter, afsedda att lända andra administrativa
myndigheter och landets invånare till efterrättelse, så kan
senaten icke meddela några föreskrifter, som råka i strid med
K. o. S:ns påbud.

b) K. o. S. kan, såvida icke undantag ega rum på
grund af lag, till eget afgörande förbehålla sig de förvalt-
ningsärenden, K. o. S. finner för godt. Men emedan senaten
måste anses tillsatt för att vara K. o. S. biståndig i regerings-
ärendena och senaten fått den allmänna styrelsen sig upp-
dragen, följaktligen bör hafva vård om alla allmänna ange-
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lägenheter, försåvidt de icke äro senaten särskildt undan-
dragna, så tillhör det sonaten att, när senaten icke själf har
rätt att vidtaga åtgärder, som pröfvas erforderliga, till H. K.
M:t ingå med underdånig framställning om åtgärder i saken.
Denna uppfattning bekräftas af 18 § i 1809 års regi. äfven-
som § 14 i 1892 års regi.

3. S e n a t e n u töfvar sin makt och myndighet
i K. o. S:ns höga namn. Se 20 § af 1809 års regi. och
§ 1.6 i 1892 års regi. Härigenom skiljer sig senaten från de
forna rikskollegierna. Dessa kunde väl bjuda och befalla
»på Konungens och sit dragande kall och Embetets vägnar^,
såsom det heter i § 14 R. F., hvilket innebar, att deras vid-
tagna åtgärder skulle lända till efterrättelse, emedan kolle-
gierna borde anses hafva af konungen i uppdrag att vidtaga
åtgärderna. Men kollegierna kunde icke utfärda sina beslut
i konungens namn.

I enlighet härmed hafva senatens utslag haft följande
rubriker. H. K. M:ts utslag i det och det ärendet; och all-
männa påbud, som af senaten utfärdats, hafva börjats så-
lunda: »Wi Alexander eller Wi Nicolai o. s. v., Kejsare och
Själfherskare öfver hela Ryssland, Storfurste till Finland.
Göre veterligt:». Men enl. Statssekretariatets br. till general-
guvernören af d. * nov. 1872 skulle från och med år 187H
förändrade formulär användas vid utfärdande af senatens ex-
peditioner. Utslag och domar, som gifvits utan föregången
underdånig hemställan, skulle lyda sålunda: »I Hans Kejser-
liga Majestäts Höga Namn, Dess Senats för Finland utslag»,
och de skulle undertecknas »I Hans Kejserliga Majestäts Höga
Namn, Dess Senat för Finland:». Fullmakter, pensions-, un-
derstöds- och andra sådana bref, när de utfärdades utan
föregående hemställan till H. M:t, skulle lyda: »I Hans Kej-
serliga Majestäts Höga Namn, Dess Senat för Finland. Gör
veterligt:» och underskriften: »I Hans Kejserliga Majestäts
Höga Namn, Dess Senat för Finland:». Bref, utfärdade af
senaten utan föregången underdånig hemställan, skulle lyda:
»I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn, Dess Senat för
Finland: Till den och den» och underskriften: »I Hans Kej-
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serliga Majestäts Höga Namn, Dess Senat för Finland:»,o. s. v.
Men allmänna författningar, hvilka senaten eger utfärda utan
föregången hemställan, skola fortfarande utfärdas med be-
gagnande af den förra formen, så att de komma att heta:
»Wi Nicolai II o. s. v. Göre veterligt:». Expeditioner, hvilka
utfärdas efter föregången underdånig hemställan, få samma
rubrik som förut. Huruvida ett ärende är afgjordt af H. M:t
själf eller af senaten, ser man af slutet af urkunden. Alla
expeditioner, utfärdade enligt monarkens eget beslut, slutas
nämligen sålunda: »Enligt Hans Kejserliga Majestäts Eget
Beslut och i Dess Höga Namn, Dess tillförordnade Senat för
Finland». När åter ärendet icke varit hemstäldt, heter det
blott: »I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn, Dess Senat
för Finland».

Af denna grundsats, att senaten utöfvar sin makt i mo-
narkens höga namn, följer.

a) När senaten handlar i utöfning af den senaten till-
erkända makt och myndighet, gäller detta till efterrättelse för
enhvar, som vederbör, alldeles såsom om senatens åtgärd
vore vidtagen af K. o. S. själf. Detta gäller äfven, efter det
förändrade formulär för senatens expeditioner faststälts. Det
säges uttryckligen i K. Manifestet af d. ^ nov. 1872, att, då
H. M:t funnit för godt att föreskrifva ändring i formen för
de från senaten utgående expeditioner, H. M:t velat förklara,
att genom denna ändring den senaten förut förlänade makt
och myndighet ej blifvit i någon måtto minskad. Att märka är
blott: senatens beslut kunna också meddelas underordnade
myndigheter genom vederbörande expedition i senaten (§131
mom. 23 i 1892 års regi.).

b) En direkt följd af den anförda grundsatsen är, att
ändring i senatens åtgärder ej kan sökas. Under den sven-
ska tiden sökte man hos konungen ändring i kollegiernas åt-
gärder, emedan kollegierna icke handlade i konungens höga
namn. Någonting motsvarande kan nu icke ega rum. Härom
finnas också stadganden i 34 och 49 §§ i 1809 års regi. samt
i §§ 83 och 98 i 1892 års regi. Naturligtvis kunna senatens
åtgärder i de fall, för hvilka principen om domars och
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utslags laga kraft ej gäller, efteråt ändras af senaten själf
eller af K. o. S., men detta icke för den skull, att de må
rättas, utan på samma grund, på hvilken K. o. S. själf kan
utfärda en befallning eller föreskrift, som afviker från en af
monarken förut utfärdad.

4. Emedan senaten är tillsatt för att bistå monarken
i regeringsärendena och det således är monarkens befogen-
heter, som senaten utöfvar, och senaten gör detta i monar-
kens höga namn, så har det stadgats, att alla ansökningar i
ärenden, som bero af monarken själf, skola ingifvas till se-
naten eller ock till vederbörande guvernör, som öfversänder
dem till senaten för att af senaten pröfvas och till monarken
insändas (K. F. af d. 2 juni 1826, IV Afd. § 3), och vidare
att alla ansökningar äfven i sådana ärenden, som senaten
själf afgör, liksom myndigheternas skrifvelser i ärenden, som
senaten afgör, skola vara stälda till H. K. M:t (21 § i 1809
års regi. och § 17 i 1892 års regi.).

5. Senatens anförda myndighet lider dock inskränk-
ning, i ty att

a) vissa ärenden, som eljes skulle höra till den allmänna
styrelsen, äro helt och hållet undantagna från dem, som upp-
dragits åt senaten, och

b) vissa ärenden, som angå den allmänna styrelsen i
landet, äro monarkens eget afgörande förbehållna.

Redan förut (sid. 84) har framhållits, att senatens myn-
dighet att handhafva den allmänna styrelsen ej innebär, att
senaten nödvändigt måste kunna upptaga och själf afgöra
alla ärenden, i hvilka ett utöfvande af den värkställande
makten erfordras. Senaten kan sägas handhafva den all-
männa styrelsen, äfven om undantag från den regeln finnas,
och sådana undantag gifves det.

Till administrativa angelägenheter, som helt och hållet
undantagits från senatens kompetens, höra rent militära an-
gelägenheter. Redan under Gustaf III:s tid förekom det,, att
rent militära angelägenheter undandrogos krigskollegiet och
öfverlämnades åt militära myndigheter. 42 § IV kap. i 1809
års regi. visar, att man icke ville öfverlämna dessa ange-
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lägenheter åt senaten. Det är också med anledning häraf, som
kungörelsen af d. ~ febr. 1816 talar om att landets civila
förvaltning varit öfverlämnad åt senaten, och i § 11 af 1892
års regi. säges det, att senatens befogenhet omfattar Finlands
civila styrelse och hushållning. Detta, att de rent militära
angelägenheterna äro senaten undandragnn, innebär ej, att
inga militära angelägenheter alls höra senaten till. Vi hafva
ju en militieexpedition, och bestämningarna angående den-
samma i reglementet för senaten visa tydligt, att ganska be-
tydande militära angelägenheter äro åt senaten uppdragna.
Det är blott kommandomålen, de rent militära angelägenhe-
terna, som ej höra under senaten. Dock hafva några sådana
genom § 10 i värnepliktslagen kommit att tillerkännas senaten.

Till administrativa angelägenheter, som helt och hållet
undantagits från senatens kompetens, höra vidare unwersitets-
angelägen heter na. Man ser detta ur 42 § I kap. i 180!*
års regi. för senaten. Då det i paragrafen säges, att univer-
sitetet har sin egen jurisdiktion, så betyder detta, att univer-
sitetet har sin egen styrelse i sin kansler. Därför heter det
också i generalguvernörsinstr. af år 1812 (§ Hl), att gene-
ralguvernören icke eger inseendet öfver universitetet. Ett
stadgande, motsvarande det i 1809 års regi. förekommande,
förefinnes visserligen icke i 1892 års regi, men detta regi.
ville bestämdt icke lägga universitetet under senaten. Sådant
framgår bl. a. ur den omständigheten, att, medan i 1892
års regi. på särskilda ställen talas om hvilka af myndig-
heterna och ämbetsvärken i landet hänföras till expeditio-
nerna i senaten, universitetet icke räknas bland de myndig-
heter, som hänföras till ecklesiastikexpeditionen, dit universi-
tetet skulle höra, om det lydde under senaten. Att 1892 års
regi. icke ville ändra det gamla förhållandet och den bestäm-
ningen i § 2 af universitetsstatuterna, enligt hvilken univer-
sitetet står under kanslers öfverstyrelse, det framgår redan
af den omständigheten, att tronföljaren år 1892 var universi-
tetets kansler Hade universitetet blifvit stäldt under senaten
genom 1892 års regi., så skulle universitetets kansler hafva
kommit att lyda under senaten. Det är kanske öfverflödigt
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att anföra sä många ord till bevis för denna sats. Den är
erkänd, ehuru konsekvenserna icke alltid blifvit ihågkomna.
Kn helt annan sak är, att senaten på särskilda grunder kan
komma att befatta sig med universitetsangelägenheter. T. ex.
den tid, då monarken utnämde professorer (intill år 1896),
utfärdades fullmakterna af senaten, emedan senaten utfärdar
monarkens beslut. Vidare gifves det många universitetsange-
lägenheter, som måste blifva föremål för lagstiftningsåtgärd.
Då är det senaten, som utfärdar författning därom i öfver-
ensstämmelse med monarkens beslut. Vidare har åt finans-
expeditionen tillerkänts rättighet att i enlighet med faststälda
bestämningar bevilja löneförhöjning åt ämbets- och tjänste-
män, hvilka varit ett visst antal år i statens tjänst, och det
är i grund af denna allmänna bestämning, som finansexpe-
ditionen också bestämmer, när löneförökning skall komma i
fråga för universitetets lärare och tjänstemän, o. s. v.

livad åter den saken vidkommer, att vissa förvaltnings-
ärenden, som annars skulle kunna skötas af senaten, såsom
handhafvande den allmänna styrelsen, äro monarkens eget
afgörande förbehållna, så är att märka följande. Åt senaten
uppdrogs år 1809 att såsom landets allmänna styrelse utöfva
den myndighet, som kollegierna hade handhaft. 1 öfverens-
stämmelse med denna grundsats fick senaten upptaga och
slutligen afgöra alla på kollegierna förut ankommande ären-
den utom dem, som under den svenska tiden varit konungen
förbehållna. Det är uppenbarligen detta, som åsyftas med
stadgandet i 15 § af 1809 års regi., där det heter: »Allt
hvad rättvisans och den allmänna Hushållningens handhaf-
vande vidkommer, öfverlemnas till Conseillens åtgärd, mål
och ärende/1 undantagna, hnilkas afgörande, enligt Lagarna,
omedelbart tillhör Högsta Mag ten». Tid efter annan har
senaten emellertid fått rätt att utan föregången hemställan afgöra
olika slags ärenden, hvilka enligt förut gällande bestämningar
skulle bort hemställas monarken. Ä andra sidan har det
gifvits några, visserligen ytterst få, angelägenheter, hvilka
kollegierna förut och sedermera senaten egt afgöra, men som
förbehållits K. ô  S. själf, såsom t. ex. utnämnandet af lands-
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kamrerare: Med anledning häraf kunna vi säga: monarkens
eget af görande förbehållna förvaltningsärenden äro 1) de
ärenden, som under den svenska tiden ej fingo af kollegierna
afgöras, utan voro konungens afgörande förbehållna, samt
2) de ärenden, som efter 1809 blifvit genom uttrycklig be-
stämning monarkens eget afgörande förbehållna, — alt detta
med undantag af de ärenden, som efter 1809 genom särskilda
författningar öfverlämnats åt senaten att af densamma utan
föregången underdånig hemställan afgöras. De ärenden, som
efter 1809 genom särskilda författningar öfverlämnats åt
senaten att af den slutligen afgöras, finnas sammanfattade i
§§ 83 o. 98 i 1892 års regi. samt i §§ 1 o. 2 i K. F. af
d. 23 juli 1896. Men utom de i dessa paragrafer uppräk-
nade slag af ärenden eger senaten, såsom sades, slutligen af-
göra de ärenden, som under den svenska tiden kunde af
kollegierna afgöras utan underdånig hemställan. Man kunde
på grund af en något dunkel stilisering af § 98 i 1892 års
regi. tro, att denna paragraf uppräknar alla de ärenden, som
ekonomiedepartementet eger slutligen afgöra och att alla an-
dra frågor måste hemställas. Men en jämförelse med förut
utfärdade bestämningar visar, att § 98 innehåller blott en
sammanfattning af bestämningar, genom hvilka det öfverläm-
nats åt senaten att slutligen afgöra åtskilliga ärenden utöfver
dem, som senaten enligt 1809 års regi. egt afgöra. § 98
slutar nämligen med följande uttalande: »Departementet af-
gör dessutom de mål och ärenden, som enligt särskilda för-
fattningar å dess slutliga åtgärd ankomma». Detta syftar
uppenbarligen på 1809 års regi., hvilket åter måste anses
innebära, att de ärenden, som kollegierna egde afgöra, upp
tagas och afgöras i senaten slutligen utan underdånig hem-
ställan. Häraf finner man, huru 1892 års regi. tydligen för-
utsätter, att 1809 års regi. ännu delvis är gällande. — De
ärenden, som förbehållits monarken, eger senaten, som sagdt,
icke slutligen afgöra, men de äro icke senaten helt och hål-
let undandragna. Det heter om dem blott, att senaten icke
eger afgöra dem utan föregängen underdånig hemställan.
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Till frågan om senatens kompetens hör ännu följande
omständighet. Genom K. F. af d. 20 aug. 1887 angående ut-
vidgad myndighet för de administrativa ämbetsvärken öfver-
lämnades åt desamma att afgöra åtskilliga ärenden, hvilka
förut ankommit på senatens pröfning och afgörande. Härmed
hafva icke vissa grenar af förvaltningen blifvit senaten undan-
dragna, utan i dessa ärenden, hvilka genom 1887 års förord-
ning öfverflyttades på underordnade administrativa ämbets-
värk, har senaten samma myndighet öfver ämbetsvärken som
i andra administrativa ärenden, hvilka varit åt de underord-
nade myndigheterna uppdragna.

C. Senatens plenum, de båda departementen, samt af-
delningar eller divisioner inom senaten, äfvensom dess expedi-
tioner.

I. Plenum. Ursprungligen hade de båda departemen-
ten icke gemensamma sammanträden. Genom instr. för ge-
neralguvernören af år 1812 bestämdes, att vissa ärenden
skulle handläggas af bägge departementen vid gemensamt
sammanträde eller senatens plenum. Genom en F. af d. 2
juni 1826 och en annan af d. 28 nov. 1859 fick detta plenum
rätt att handlägga och afgöra åtskilliga slags ärenden, hvilka
förut bort hemställas K. o. S. Genom en F. af d. 10 maj 1869
bestämdes, att senatens plenum skulle utgöras af general-
guvernören såsom ordförande samt vice ordförandene och tre
ledamöter från hvartdera departementet. Dock skulle, när
H. K. M:t funne för godt sådant förordna, bägge departemen-
ten i sin helhet sammanträda till plenum eller, såsom det
kallas, stort plenum. Knligt Statssekretariatets br. af d.
2ydec W1Q na(^e K. o. S. bestämt, att senatens bägge depar-
tement i sin helhet skulle till plenum sammanträda för
att handlägga landtdagsärenden, och enligt Statssekretariatets
skrifvelse af d. 25 okt. 1877, att bägge departementen
skulle sammanträda för att handlägga till den administrativa
lagstiftningen hörande frågor, som efter föregående handlägg-
ning i E. I), blifvit till senatens plenum hänskjutna och af
plenum funnits där böra pröfvas. Det mindre pleni befogen-
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heter utvidgades genom en F. af d. 15 jan. 1883, men in-
skränktes något genom en F. af ~d. 9 aug. 1888 till förmån
för E. D. Genom regi. af d. 13 sept. 1892 af skaffades det
mindre plenum helt och hållet, och dess ärenden fördelades
på J. D. och E. D. Tillika bestämdes att båda departemen-
ten i sin helhet skulle sammanträda till plenum blott för
handläggning af sådana ärenden, som på K. o. S:ns befallning
till plenum öfverlämnades. Härutinnan har åter en förän-
dring inträdt på grund af K. F. af d. 23 juli 1896, som stad-
gar, att bägge departementen ega utan särskildt nådigt för-
ordnande sammanträda till plenum för att handlägga ärenden
angående stiftande, ändring, upphäfvande och förklaring af
grundlag, allmän civil- och kriminallag, kyrkolag för den
evangelisk-lutherska kyrkan, värnepliktslag och militär-strafflag
samt sjölag äfvensom för att utse ledamot från senaten att
i kyrkomöte deltaga, samt för att afgöra, af hvilketdera de-
partementet ärende skall handläggas, då tvifvel därom upp-
står (§ 6).

II. De båda departementen. Dessa äro afdelningar
af samma offentliga myndighet, senaten; därför heter det
också icke, att J. D. beslutit och E. D. beslutit, utan att K.
senaten gjort det. Men det egendomliga förhållandet eger
dock rum, att hvartdera departementet har sina särskilda an-
gelägenheter sig uppdragna, och bestämningarna härom äro
icke simpla bestämningar om arbetsordningen inom senaten,
utan bestämningar om departementens olika kompetens. Ären-
den, som enligt reglementet ankomma å det ena departemen
tet, kunna därför icke upptagas i det andra, och om tillräck
ligt antal ojäfviga ledamöter icke skulle finnas för handläggning
af något till det ena departementet hörande ärende, kan saken
icke afgöras genom kommunikation med senator, som tillhör
det andra departementet, såframt icke K. o. S. särskildt annat
bestämt. Förhållandet mellan departementen är således ett
annat än t. ex. förhållandet mellan divisionerna i en hofrätt.
Märkas bör ock, att ledamöterna i den myndighet, åt hvilken
K. o. S:ns högsta domsrätt i justitieärenden är uppdragen,
enligt § 8 K. F., som i denna del fortfarande gäller, böra
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vara kända för rättvisa och lagfarna män, som i domareäm-
beten brukade varit. Då sålunda departementens befogen-
heter äro genom lag olika bestämda, måste i utgående expe-
ditioner utsättas, huruvida ett senatens förordnande, beslut,
utslag m. m. är gifvet i justitie- eller ekonomiedepartementet.

Vidare är att märka: man får icke uppfatta saken så,
att ärendena skulle vara sålunda fördelade, att J. D. är lan-
dets högsta domstol och E. D. handhar den allmänna styrel-
sen i landet. I det stora hela förhåller det sig väl så; men
juridiskt skulle vi icke uttrycka saken riktigt, om vi sade så.
Både 1809 och 1892 års reglementen säga, att Finlands hög-
sta inre styrelse ar anförtrodd K. senaten för Finland, och
J. D. har en del af styrelse- eller förvaltningsärendena, E. D.
en annan del. Visserligen har E. D. den afgjordt öfvervä-
gande delen af styrelseangelägenheterna sig uppdragen; men
åt J. D. äro uppdragna sådana förvaltningsärenden, som röra
rättsvården (§§ 82 o. 83 i 1892 års regi. samt § 1 i K. F
af d. 28 juli 1896). Enligt § 15 R. F. hade hofrätterna till-
syn öfver lagskipningen i underdomstolarna samt öfver exe-
kutorerna, jämte det de handlade frågor om befordringar
inom rättegångs värken. Praktiskt hade den omständigheten,
att hofrätterna hade tillsynen öfver underdomstolarna och
exekutorerna, sin betydelse dels däri, att hofrätterna egde
påminna domstolarna om deras plikts fullgörande, dels däri,
att de.egde förordna till åtal mot underdomare och exekuto-
rer, som icke fullgjorde sin skyldighet. Då nu senaten skulle
handhafva landets styrelse och till handhafvandet af den all-
männa styrelsen också hör tillsynen öfver domstolarnas äm-
betsvärksamhet samt J. D. skulle utöfva högsta domsrätten,
så är det alldeles naturligt, att detta departement skulle hafva
tillsynen öfver lagskipningen äfvensom handhafva andra för-
valtningsärenden, hvilka stå i sammanhang med domstolar-
nas värksamhet. I enlighet med denna grundsats blef år
1809 åt J. D. uppdraget att tillse, det rättvisan i landet var-
der, lag och författningar likmätigt, handhafd, och denna upp-
gift har J. D. också enligt 1892 års regi. (§ 82). Således
har J. D. att erinra underdomstolarna om fullgörande af deras
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åligganden, rätt att infordra deras förklaringar samt att för-
ordna till åtal mot underdomare och exekutorer, hvilka be-
finnas hafva vid handhafvande af lagskipningen gjort sig
skyldiga till felaktigheter. I enlighet med den grundsatsen,
att förvaltningsärenden, hörande till rättsvården, skulle an-
komma på J. D., blef ock en inkonsekvens i 1809 års regi.
redan 1812 rättad. 1 1809 års regi., Tredje Afd. I kap. 8 p.
hade stadgats, att det ankomme å E. D. att hos H. K. M:t
anmäla om sökande till de sysslor, till hvilka H. K. M:t själf
utnämde. Men genom K. F. af d. f ^ 1812 stadgades, att
handläggningen af frågor om domareämbeten, som skulle be-
sättas af H. K. M:t, borde ankomma å justitiedepartementet,
samt att det jämväl ankomme å detta departement att afgöra
besvär öfver förslag till återbesättande af lediga domare-
sysslor. På samma grundsats hvilar också 1892 års regi.,
hvars 82 o. 83 §§ uppdragit åt J. D., utom lagskipnings- och
andra till förvaltningen icke hörande frågor, tillsynen öfver
lagskipningen samt särskilda andra till rättsvården hörande
förvaltningsangelägenheter. På den nämda grundsatsen hvilar
också § 1 i 1896 års förordning. Anmärkningsvärdt är, att
vissa af dessa ärenden skola beredas i senatens justitieexpe-
dition, som hör till E. D. Denna expeditions chef eger i
dessa ärenden säte och stämma i J. D. Vidare är att märka,
att icke hela justitieförvaltningen är uppdragen åt J. D. En-
ligt § 102 i 1892 års regi. höra några justitieförvaltningen
angående ärenden till E. D. För min del skulle jag anse det
vara en inkonsekvens, att frågor om förändringar i landets
indelning i judicielt hänseende skola föredragas i E. D. —
(Dessa frågor höra egentligen icke till förvaltningsrättens all-
männa del. Hit hör blott att konstatera, att i landets sty-
relse taga del såväl justitie- som ekonomiedepartementet samt
att landets domstolar måste anses underlyda J. D.)

III. Divisionerna eller af delningarna inom senaten.
För underlättande af ärendenas handläggning i departemen
ten är stadgadt, att departementen kunna handlägga dem upp-
dragna ärenden på divisioner, blott det iakttages, att vissa
ärenden handläggas i vederbörande departements plenum
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(§§ 91, 99 o. 1.00 i 1892 års regi.). Bestämningarna därom,
att vissa ärenden kunna handläggas å divisioner, äro emel-
lertid icke af samma natur, som de bestämningar, hvilka för-
dela göromålen mellan senatens justitie- och ekonomiedepar-
tement. Ifrågavarande bestämningar äro simpla bestämningar
om den ordning, i hvilken de åt vederbörande departement
uppdragna ärendena kunna och, till vinnande af tidsbesparing,
böra handläggas. De säga endast detta: i vissa ärendens
handläggning behöfva icke alla ledamöter, som eljes vore
oförhindrade, deltaga; under den tid en del handlägger ett
slags ärenden, kan en annan del handlägga andra. Men i
vissa ärenden måste dock alla, som icke äro hindrade, del-
taga. Att innebörden af stadgandena om senatens divisioner
är sådan, framgår ur 1892 års regi. § 100 mom. 25. Häraf föl
jer, att hvad en division beslutit är att anses såsom K. sena-
tens beslut samt att det icke kommer i fråga att i utgående
expeditioner utsätta, att ett beslut är fattadt å den ena eller
andra divisionen. Vidare: de ärenden, som enligt regel före-
dragas på någon division, kunna föredragas vid departemen-
tets plenum. Departementets plenum gör sig icke häri-
genom skyldigt till öfverskridande af sin befogenhet, såsom
fallet vore, om det ena departementet företoge sig att band-
lägga ärenden, som äro uppdragna åt det andra. Också
handläggas stundom viktigare ärenden, hvilka kunna hand-
läggas pä divisioner, i plenum. Detta är alldeles enligt med
nyss nämda § 100 mom. 25.

(V. Senatens expeditioner. Expeditionerna egde ur-
sprungligen ingen afgöranderätt. Men genom särskilda för-
fattningar har åt expeditionerna öfverlämnats att vidtaga vissa
slags åtgärder utan föregående föredragning i senaten. Detta
har uppenbarligen skett till vinnande af tid. Att dessa ären-
den blifvit uppdragna åt expeditionerna innebär, att expedi-
tionerna kunna afgöra dem med samma värkan, som om de
hade blifvit föredragna i senaten. Häraf följer, att man icke
kan i senaten besvära sig öfver åtgärder, som expeditionerna
vidtagit, och vidare att det icke i och för sig är orätt, om
ett ärende, i hvilket en expedition kan fatta beslut, föredrages
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i senaten. Det är till och med för vissa fall föreskrifvet, att
sådana ärenden skola afgöras af senaten, nämligen när saken
kan vara tvifvel underkastad. Detta bevisar, att expeditio-
nerna här endast utöfva åt senaten uppdragna befogenheter.
Men öfver hufvud taget, och om särskilda omständigheter
därtill icke föranleda, böra ärenden, som expeditionerna
kunna afgöra, ej dragas inför senaten. Sådant vore stridande
mot den ordning, som har införts för inbesparande af tid.

Slutligen är att märka, att vice ordförandene i justitie-
och ekonomiedepartementen samt ekonomiedepartementets
kansli ega afgöra vissa frågor utan föredragning i senaten.
Äfven härom gäller hvad nyss om expeditionerna sagts.

Generalguvernören.

Redan före Borgå landtdag hade för Finland tillsatts en
generalguvernör, för hvilken provisorisk instruktion utfärda-
des d. 1 dec. 1809. I regi. för regeringskonseljen af år 1809
sades, att generalguvernören skulle vara ordförande i kon-
seljen, jämte det särskilda stadganden meddelades om hans
befogenheter och åligganden i detta hänseende (§§ 26—30).
Den .8* j " ' 1812 utfärdades för generalguvernören en instruk-

12 febr. ° °
tion, hvars första afdelning handlar om generalguvernören
såsom ordförande i senaten, och senare afdelning om gene
ralguvernören i hans egenskap af generalguvernör eller
såsom »chef för civila exekutiva styrelsen i landet». Där-
efter hafva flere bestämningar utfärdats, hvilka tillagt general-
guvernören åtskilliga andra befogenheter. Slutligen liar i
regi. för senaten af d. 13 sept. 1892 meddelats en samman-
ställning af de bestämningar, som gälla angående generalgu-
vernören i hans egenskap af ordförande i senaten. Dessa
sistnämda hafva trädt i stället för stadgandena i §§ 26 30
i 1809 års regi. och den del af 1812 års instr., hvilken hand-
lar om generalguvernören såsom senatens ordförande. Men
den andra afdelningen af 1812 års instr. har icke blifvit

7
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ersatt af 1892 års regi. och gäller således fortfarande, såvidt
icke ändring kommit till stånd genom annan bestämning.

I grund af alla dessa bestämningar är generalguvernö-
ren en administrativ ämbetsman, hvilken det tillkommer

1) att vara ordförande i senaten,
2) att vara -»chef för civila exekutiva styrelsen i

landet»,
3) att vara chef för den finska armén,
4) att vara den myndighet, till hvilken kejsardömets

offentliga myndigheter ega vända sig, då de önska vidta-
gandet af åtgärder i Finland, hvarutom generalguvernören

5) utöfvar åtskilliga åt honom särskildt uppdragna
funktioner.

Af författningarna framgår, att generalguvernörsämbetet
egentligen innefattar uppgiften för dess innehafvare att, så-
som det heter, vara chef för den civila exekutiva styrelsen,
ehuru denna funktionär dessutom fått sig uppdraget att vara
ordförande i senaten. Men då det är senaten, åt hvilken hand-
hafvandet af landets allmänna styrelse uppdragits, och general-
guvernörsämbetets ställning ej kan förstås, utan att bestäm-
ningarna om detsamma ställas i samband med bestämningarna
om senaten, så ser jag mig föranlåten att först redogöra för
den ställning

I. Generalguvernören såsom ordförande i senaten
intager. Generalguvernören är ordförande i senaten såväl
vid pleni sammanträden som i departementen. I sin egen-
skap af ordförande har generalguvernören de befogenheter
och förpliktelser, som i allmänhet tillkomma ordförande i
kollegiala myndigheter. Men för honom gifves det dessutom
följande special- eller undantagsstadganden.

a) Generalguvernören bivistar senatens sammanträden,
endast då han sådant nödigt finner (§ 2 i 1892 års regi.).
Generalguvernören behöfver således icke hafva förfall, för
att han skall kunna afhålla sig från deltagande i senatens
sammanträden.

b) Alla senatens framställningar till K. o. S. insändas
genom generalguvernören. Likaså mottager generalguvernören
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alla K. o. S:ns förordnanden och beslut, och han öfverlämnar
dem åt senaten (§§ 27 o. 28).

c) Medan enligt regeln i § 32 R. F. president i kolle-
gium eger utöfva sin myndighet, blott då han är i kollegiet
tillstädes, eger generalguvernören oberoende af den omstän-
digheten, om han deltagit i ett ärendes pröfning eller icke,
till H. M:t ingå med anmärkningar mot senatens åtgärder,
hvilket dock icke hindrar värkställigheten af senatens beslut,
där det eljes är giltigt utan hemställan (§§ 26 o. 29).

d) Vissa ärenden kunna af senaten afgöras endast i
samråd med generalguvernören. Till den vanliga kollegiala
ordningen skulle höra, att, om ordföranden icke är tillstädes,
ärenden, som föredragits i närvara af lagligt antal ledamöter,
afgöras, utan att ordförandens röst tillkommer. Men beträf-
fande generalguvernören eger det undantagsförhållandet rum,
att några slags ärenden kunna afgöras endast i samråd med
honom. Åtskilliga sådana finnas uppräknade i § 98 af 1892
års regi. Detta innebär väl, att, medan generalguvernören
eljes såsom ordförande har endast den röst, som tillkommer
ordförande i ett kollegium, hans röst i dessa ärenden har
sådan betydelse, att senaten icke har rätt att fatta ett beslut,
som strider mot generalguvernörens mening. Vidare hör hit,
att beträffande alla sådana tjänsteutnämningar, som ankomma
å senaten, generalguvernörens utlåtande måste inhämtas, därest
han icke öfvervarit ärendet i senaten. Är generalguvernören
af annan tanke än senaten, måste ärendet öfverlämnas till
H. M:t, äfven om tjänsten eljes skulle höra till dem, hvilka
senaten eger besätta (§ 30). I § 2 i K. F. af d. 23 juli 1896'
är stadgadt, att de ärenden, hvilka senaten genom 1896 års
förordning berättigades att slutligen afgöra utan underdånig
hemställan, måste underställas H. M:ts pröfning, såframt ge-
neralguvernören i något af dem icke vore ense med senatens
pluralitet. Det kunde synas, såsom skulle dessa stadganden
stå i strid med den nyss anförda grundsatsen i § 32 R. F.,
men det är att märka, att monarken enligt 1 § F. o. S. A.
eger meddela förordnanden angående ämbetsvärken, och man
måste anse, att monarken på grund af detta stadgande varit
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berättigad att fastställa sådana afvikelser från de allmänt
gällande grundsatserna, som här varit i fråga.

e) Generalguvernören har till särskild uppgift att vaka
öfver rättvisans skyndsamma skipande, lagarnas och författ-
ningarnas iakttagande samt att H. M:ts befallningar värkstäl-
las. Detta förklaras till och med vara det viktigaste ålig-
gandet, som tillkommer generalguvernören i hans egenskap
af senatens ordförande. Samma åliggande hvilar på hvarje
annan ordförande i kollegial myndighet, men generalguver-
nören kan, hvad andra presidenter icke kunna, nämligen obe-
roende af det kollegium, hvars ordförande han är, förordna
till åtal mot felande. Det sagda framgår ur §§ 22, 32 o.
46 i 1892 års regi. Dessutom kan generalguvernören i grund
af sin allmänna befogenhet ingå till H. M:t med anmälan om
olaglighet (§ 26). Å andra sidan har generalguvernören af
lätt insedda skäl i J. 1). mindre befogenheter än en vanlig
ordförande (§ 28). Men denna fråga hör icke till förvaltnings-
rätten.

II. Om generalguvernören såsom -»chef för civila
exekutiva styveisen i landet». Att det är denna uppgift,,
som generalguvernörsämbetet egentligen ålägger dess inne-
hafvare, framgår ur 1812 års instr. (rubriken till andra afd ,
§§ 1 o. 26).

Hvad innebär det, att generalguvernören är chef för
civila exekutiva styrelsen i landet? Följande omständigheter
torde belysa frågan. Det hör i allmänhet till naturen af så-
dana ämbeten som guvernörsämbetena, hvilka motsvara de
forna landshöfdingeämbetena, och hvilkas innehafvare jämväl
benämts monarkens befallningshafvande, att dessa ämbetens
innehafvare anses hafva ett visst allmänt, icke till några en-
skilda slags angelägenheter begränsadt uppdrag af monarken
att, i egenskap af honom bistandiga myndigheter och med
rätt att inom gränserna af lag och författningar samt öfver-
ordnade myndigheters tilläfventyrs meddelade föreskrifter,
bjuda och befalla öfver andra samt vårda sig om de offent-
liga intressena i allmänhet inom ett visst område af landet.
Till grund för benämningen »generalguvernör» ligger före-
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ställningen, att innehafvaren af generalguvernörsämbetet har
en sådan uppgift, som nu nämdes, och att han är öfverord-
nad öfriga ämbetsmän af nyss anförda beskaffenhet: han är
så att säga monarkens högsta befallningshafvande. Uppen-
barligen höra enligt 1812 års instr. bägge dessa omständig-
heter till generalguvernörsämbetet. Benämningen och inne-
hållet af bestämningarna om generalguvernörens uppdrag gifva
altså enahanda omständigheter vid handen. Vidare bör mär-
kas, att generalguvernören förklaras vara chef för den civila
exekutiva styrelsen. Han handhar .således icke styrelsen
öfver landet i allmänhet. Hans myndighet är en makt och
myndighet öfver offentliga myndigheter i landet, öfver dem,
som hafva med den civila styrelsen att skaffa, följaktligen
öfver sådana värk som länestyrelserna m. fl. Att general-
guvernören i vissa fall dessutom kan utöfva makt och myn-
dighet öfver landets invånare i gemen är något, som eger rum
på särskild rättsgrund, men icke följer däraf, att han är chef
för den civila exekutiva styrelsen. Att det är den civila exe-
kutiva styrelsen, öfver hvilken han är chef, innebär, att här icke
är fråga om något öfverbefäl öfver militären. På särskild rätts-
grund har generalguvernören dessutom militärbefälet i landet.
Att generalguvernören är chef för den civila exekutiva styrelsen
innebär vidare, att han eger utöfva de befogenheter och har de
förpliktelser, som en styrande i allmänhet tillkommer öfver
honom underordnade. Han har att meddela underlydande
de föreskrifter han finner de offentliga intressena kräfva, och
han är pliktig att göra det, när det erfordras. Han har också
att göra sig underkunnig om de offentliga myndigheternas
åtgöranden samt att erinra dem om deras plikts fullgörande.
Däraf, att generalguvernören har uppsikt öfver de myndighe-
ter, som kunna sägas bilda den civila exekutiva styrelsen,
följer, att dessa myndigheter äro förpliktade att hörsamma
generalguvernörens befallningar.

Bestämningarna i §§ 26-32. l>6 o. 37 i generalguver-
nörsinstruktionen äro konsekvenser af de nyss anförda grund-
satserna och utgöra anvisningar åt generalguvernören om
hvad han skall göra vid utöfvandet af sitt uppdrag att vara
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chef för den civila exekutiva styrelsen. De framhållna grund-
satserna lida emellertid åtskilliga modifikationer och detta på
följande skilda grunder:

1) Öfver de offentliga inrättningar i landet, hvilka hafva
sina särskilda, den allmänna styrelsen icke underlydande
styrelser, eger generalguvernören icke utöfva någon makt och
myndighet (§ 31). Universitetet namnes i paragrafen, men
blott exempelvis. Det gifves också andra inrättningar, om
hvilka samma regel gäller, t. ex. domkapitlen. Generalguver-
nören förklaras dock befogad att, när han förmärker försum-
melse eller oordning, erinra vederbörande om deras plikt att
vidtaga nödig åtgärd samt undantagsvis i viktigare fall till
förekommande af skadliga följder vidtaga nödiga mått och
steg, likväl med skyldighet för honom att genast underrätta
vederbörande styrelse. Naturligtvis kan generalguvernören
icke vidtaga mått och steg mot lag, icke häller andra mått
och steg, än dem styrelsen eller K. o. S. eger vidtaga, så-
ledes t. ex. icke befalla domkapitlen att vidtaga några åtgär-
der i den lutherska kyrkans angelägenheter, hvilka regleras
af kyrkolagen och bero af domkapitlens pröfning.

2) Generalguvernörsämbetet motsvaras ej af något äm-
bete, som fans till vid tiden för Finlands skilsmässa från
Sverige. Det inrättades således icke för att fylla någon ge-
nom landets skilsmässa från Sverige uppkommen lucka i för-
valtningens organisation, och meningen var icke att ändra
denna organisation eller att sätta generalguvernören i stället
för förut bestående myndigheter. Häraf följer: generalguver-
nörens myndighet är en supplerande myndighet. Det ansågs
under de förhållanden, i hvilka Finland trädde år 1809, nö-
digt, att här, utöfver de till förvaltningen hörande vanliga
ämbets- och tjänstemännen, funnes en särskild ämbetsman,
hvilken hade tillsynen öfver att lag, författningar och monar-
kens befallningar af de offentliga myndigheterna efterlefdes
och att de offentliga uppgifterna af dem fullföljdes (hvartill
naturligtvis också hör tillsynen öfver att de förpliktelser full-
göras, hvilka landet åligger gentemot Ryssland), hvarutöfver
åt generalguvernören gifvits rätt och uppdrag att taga initiativ
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till gagneliga åtgärder. Men generalguvernörsämbetet utgjorde,
såsom sades, icke någon nödvändig länk i administrationen.
En annan sak är, att generalguvernören senare fått åtskilliga
angelägenheter sig uppdragna, hvilka icke ankomma ä annan
myndighet, men detta är undantag. Vidare bör märkas, att
generalguvernören har sin faktiskt utomordentligt stora be-
tydelse genom det förhållande, i hvilket han står till monar-
ken, och att monarken i värkligheten alltid kommer att fästa
särskildt afseende vid generalguvernörens utlåtanden. Men
ämbetets juridiska karaktär är en annan sak. Att general-
guvernörsämbetets uppgift värkligen är af supplerande be-
skaffenhet, finner man af de ofvan nämda paragraferna i
generalguvernörsinstr. Här finnas nästan inga ärenden, som
icke enligt lag och författningar skulle tillhört förut bestående
myndigheter eller senaten.

En konsekvens af det sagda är, att besvär öfver myn-
digheternas åtgärder ej kunna af generalguvernören till pröf-
ning upptagas och afgöras. När klagomål anföras, kan ge-
neralguvernören endast hänvisa klaganden till vederbörande
myndigheter samt, ifall ämbetsfel begåtts, anmoda prokuratorn
att anställa åtal (§ 33 i generalguvernörsinstr.).

3) Senaten har uppdraget att handhafva landets all-
männa styrelse och är den myndighet, åt hvilken ledningen
af de offentliga myndigheternas värksamhet är anförtrodd.
Bestämningen, att generalguvernören är chef för civila exe-
kutiva styrelsen, hvilket också innebär en befogenhet att
meddela myndigheterna föreskrifter, efter hvad generalguver-
nören pröfvar nödigt, får således icke anses inkräkta på se-
natens myndighet. Men då uppstår frågan: i hvilket förhål-
lande stå senatens och generalguvernörens myndighet till
hvarandra? Följande är att märka.

Senaten eger fatta sina beslut, efter hvad senaten
pröfvar de offentliga uppgifterna kräfva, och senaten, som
handhar den allmänna styrelsen i K. o. S:ns höga namn,
lyder icke under generalguvernören. Att bestämningarna
om generalguvernören icke afsågo att ändra senatens ställ-
ning framgår såväl ur generalguvernörsinstr. som också
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af andra författningar, t. ex. af kungörelsen af d. ,~ febr.
1816, där det uttryckligen säges, att regeringskonseljen egt
utöfva sin myndighet > oberoende af all annan makt, än La-
garnes, och den WI, såsom Regent, i följe af dem, Sjelfve
utöfve», hvarutom det säges, att monarken icke åsyftar nå-
gon ändring i senatens organisation. Å andra sidan är det
också klart, att icke häller generalguvernören skulle lyda
undor senaten. Sådant följer redan ur den omständigheten,
att generalguvernören är senatens ordförande, och framgår
för öfrigt af 1812 års instr. Slutligen är det uppenbart, att
åtgärder af generalguvernören kunna vidtagas, utan att gene-
ralguvernörens och senatens åtgärder råka i strid mot hvar-
iindia. Generalguvernören kan t. ex. infordra upplysningar
och redogörelser af underordnade myndigheter, utan att detta
inkräktar på senatens myndighet. Han kan till fullgörande
af sin i § 26 stadgade plikt att tillse, att lagar och författ-
ningar efterlefvas, förordna till åtal mot felaktiga ämbetsmän,
utan att han härigenom kommer i strid mot senaten, o. s. v.
Men då generalguvernören i alla fall är chef och har rätf att
befalla i administrativa angelägenheter och senaten som sty-
relse har rätt att befalla i samma slags angelägenheter, så
kunde stridigheter uppstå, om generalguvernören och senaten
utan afseende på hvarandra utöfvade hvar sin myndighet.
Med anledning häraf gälla följande grundsatser till efterrät-
telse :

a) Generalguvernören bör enligt regel i de angelägen-
heter, om hvilka han såsom chef för civila exekutiva styrelsen
har att vårda sig, handla i förening med senaten. Detta är
uttryckligen stadgadt i §§ 27—30 af generalguvernörsinstr.
Kndast om tiden icke sådant medgifver, kan generalguvernö-
ren omedelbart meddela guvernörerna erforderliga föreskrif-
ter, men då måste han så fort ske kan anmäla om saken i
senaten, på det att icke stridiga föreskrifter må meddelas
(§ 27). Har generalguvernören vidtagit en åtgärd, så kan
senaten icke upphäfva den eller, så länge förhållandena äro
oförändrade, meddela därmed oförenliga föreskrifter. Sådant
följer ur § 27.
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b) Men har senaten vid föredragning af frågan om de
åtgärder, hvilka generalguvernören ansett böra vidtagas, icke
funnit för godt att besluta till en sådan åtgärd, som general-
guvernören velat förorda, då skulle generalguvernören göra
orätt, om han likväl, sedan senaten förklarat åtgärden icke
kunna eller böra vidtagas, dock vidtoge en sådan åtgärd.

III. Generalguvernören är chef för den finska ar-
mén. Detta är för närvarande stadgadt i § 119 af värne-
pliktslagen. Anmärkas bör endast, att förhållandet var ena-
handa redan tidigare.

IV. Generalguvernören är den myndighet, till hvil-
ken kejsardömets offentliga myndigheter ega vända sig,
då de önska vidtagande af åtgärder i Finland, (K. Ma-
nifestet af d. 17 mars 1826, Andra afd. § 14). Likaså ega
finska myndigheter vända sig till generalguvernören, då
de önska åtgärders vidtagande af rysk minister. Till för-
klaring häraf tjänar följande. Att ryska myndigheter på an-
fördt sätt ega vända sig till generalguvernören beror icke
därpå, att ryska myndigheter skulle ega utöfva offentlig makt
och myndighet i Finland eller befalla öfver generalguvernö-
ren, utan på en annan omständighet. Till och med stater,
mellan hvilka ingen annan samhörighet eger rum än den. att
de tillhöra de civiliserade folkens gemenskap, anse sig plik-
tiga att i någon mån lämna hvarandra bistånd till rättstill-
ståndets upprätthållande; polisen i ett land hjälper utan vi-
dare polisen i ett annat land o. s. v. Så mycket mer måste
det vara en plikt för Finland och Ryssland, hvilka bilda de-
lar af ett och samma rike. att det ena landets myndigheter
lämna det andra landets myndigheter alt det bistånd till rätts-
tillståndets upprätthållande, som med gällande lagar är för-
enligt. Det ena landet måste erkänna giltigheten af lagar,
som bestå på det andra landets område. Om därför t. ex.
rysk man begår brott i Ryssland och flyr till Finland, så är
det utan vidare klart, att en sådan ryss icke kan skyddas
här. Nu kunna visserligen ryska myndigheter icke i Finland
gripa honom, ty offentlig myndighet på Finlands område kan
utöfvas endast af Finlands storfurste och honom underly-
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dande finska myndigheter. Men då är det naturligt, att
finska myndigheter, på anhållan af ryska, gripa en sådan
brottsling. Detta kan ske, utan att sådant är stridande
mot Finlands lagar, ty dessa skydda icke ens utlänningar
mot utvisning eller utleverering från Kinland. För gripande
af slik rysk förbrytare ega därför ryska myndigheter vända
sig till generalguvernören, hvilken i egenskap af finsk äm-
betsman med anledning af Finlands förpliktelser gentemot
Ryssland befaller finska myndigheter att gripa förbrytaren.
Man kunde möjligen tycka, att Finlands storfurstes befallning
till finska myndigheter borde utvärkas. Men uppenbarligen
skulle sådant vara en tom formalitet; det är naturligt, att
monarken skulle meddela en sådan befallning. Vice versa
ega finska myndigheter genom generalguvernören begära den
handräckning af ryska myndigheter, hvaraf de äro i behof,
och ankommer det i sådana fall å generalguvernören att hos
vederbörande minister eller chef i Ryssland begära handräck-
ningen. Generalguvernören kan dock meddela befallning åt
finska myndigheter i detta slags angelägenheter, blott där det
är handräckning, som de ryska myndigheterna begära, eller
där det finnes en af K. o. S. utfärdad författning, innebä-
rande, att generalguvernören skall lämna tyska myndigheter
annat bistånd. Detta framgår ur ordalydelsen i manifestet
af d. 17 mars 1826. Begäres längre gående åtgärders vid-
tagande, måste saken genom ministerstatssekreteraren före-
dragas K. o. S. .

Om prokuratorn i Kejserliga Senaten.

Enligt R. F. § 15 skulle det finnas en särskild ämbets-
man, justitiekanslern, hvilken det ålåg att, så att säga, i egen-
skap af konungens högsta ombudsman vaka öfver lagarnas
efterlefnad. Angående hans åligganden lämnar § 13 i kansli-
kollegiets instr. af d. 1 juli 1773 underrättelse (justitiekanslern
hörde till kanslikollegiet). Där säges, att justitiekanslerns
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ämbete består i allmänhet i att tillse, att såväl allmänna la-
gen som alla stadganden och privilegier varda af såväl do-
mare och ämbetsmän som öfver- och underexekutorer i Sve
rige och Finland behörigen och utan uppehåll iakttagna samt
af samtliga rikets undersåtar utan åtskilnad på hög eller låg.
rik eller fattig efterlefda. För sådant ändamål egde justitie-
kanslern enligt samma § 13, då klagomål hos honom anför-
des öfver olaglighet eller han själf blef sådan varse, förordna
vederbörande fiskaler, hvilka stodo under hans lydno, att
väcka åtal, dock att saken därförinnan skulle hos Kgl. M:t
föredragas. 1 regi. för legeringskonseljen af år 1809, Första
Afd. VI kap. talas det om en konseljens prokurator. Men
enligt detta reglemente hade prokuratorn att utöfva myndig-
het endast inom senaten. Den -8,1 ̂  1812 utfärdades en
särskild instruktion för prokuratorn, och enligt denna hade
han till uppgift att såsom en generalguvernören underlydande
ämbetsman, med ämbetsmyndighet öfver allmänna åklagarne
i landet, biträda generalguvernören vid inseendet däröfver,
att lag och författningar efterlefdes, hvarutom honom ålåg
att äfven oberoende af generalguvernören hafva sådan tillsyn.
§ 1 i 1812 års instr. gifver honom ungefär samma allmänna
uppgift, som kanslikollegiets instr. af år 1773 gaf åt justi-
tiekanslern. Instr. af år 1812 är delad i två afdelningar,
af hvilka den första handlar om prokuratorns plikter i af-
seende å regeringskonseljen, och den andra om prokuratorns
öfriga skyldigheter i afseende å lagskipningen och den all-
männa ordningen. Därefter sammanfattades de om prokura-
torn gällande bestämningarna i Första Afd. V kap. af 1892
års regi. för senaten. Enligt dessa är prokuratorn en ämbets-
man, som har till uppgift att vaka öfver lagarnas efterlefnad.
Honom underlyda alla offentliga åklagare, hvilka äro förplik-
tade att utföra det åtal, som han uppdrager åt dem. Han
är ock berättigad att närvara vid senatens och offentliga
myndigheters förhandlingar och* eger tillgång till deras proto-
koll och öfriga akter. Själf lyder prokuratorn und-er general-
guvernören, hvilken han är pliktig att biträda vid vården om
att lag och rätt skipas samt efterlefvas af alla andra ämbets-
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män. Han är också pliktig att låta utföra åtal, som senaten
pröfvar böra anställas, men han lyder icke under senaten.
Han eger dessutom oberoende af senaten och generalguver-
nören låta anställa åtal, som af honom pröfvas nödiga, och
slutligen tillkommer det honom till och med att vaka öfver
att senaten och generalguvernören följa lag. — De närmare
omständigheterna höra egentligen till den del af förvaltnings-
rättens speciella afdelning, som handlar om rättsvården.

§ 6.

Länestyrelserna. Historik.

Förvaltningen i de skilda landsändarna var under me-
deltiden icke ordnad. Den handhades i en del orter genom
konungens fogdar och andra ämbetsmän, i en annan del —
och detta var regeln — sålunda, att personer, som äfven
eljes voro mäktiga, fingo län, inom hvilka de i kraft af en
genom förläningen vunnen själfständig rätt befalde ä konun-
gens vägnar och uppburo hans inkomster.

Hvad begreppen »län» och »förläning» beträffar, så
hörde dit i allmänhet, att konungen tillkommande rättigheter
blefvo enskilde tillerkända för att af dem utöfvas mer eller
mindre i analogi med det sätt, på hvilket man utöfvar privat-
rättigheter. Sålunda förekom det, att åt enskild förlänades
inkomsterna eller afkastningen från och nytjanderätten till
något gods eller att åt honom gafs i förläning en viss lands-
del, inom hvilken låntagaren uppbar skatterna eller i öfrigt
förvaltade konungens uppdrag. Meningen var nog, att för-
läningstagaren i konungens stad och ställe skulle vara fridens
vårdare och ordningens upprätthållare. Han skulle, såsom
det i förläningsbrefven stundom hette, hålla allmogen vvid
Sveriges lag och goda rätt och ingen man orätt göra eller
göra låta. Han skulle ock af undersåtarne erkännas såsom
utöfvare af konungen tillkommande befogenheter. Det heter
t. ex.: »Så bedje och bjude Vi Eder alla, kronans skattskyl-
dige bönder etc, att 1 denne brefvisare, hans fogdar och
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ämbetsmän hörige och lydige aren, såsom I Oss på kronans
vägnar pliktige aren». Förläningstagaren egde ock på konun-
gens och kronans vägnar, såsom redan sades, uppbära skat-
ter och utskylder äfvensom upprätthålla konungens åklagare-
makt. Såsom allmänt, för alla förläningstagare gällande vil-
kor ansågs förbindelsen för låntagaren till trohet och lydnad
mot konungen. Men i öfrigt voro vilkoren mycket olika, och
alt efter deras beskaffenhet hade man att skilja mellan olika
slag af län. Sålunda hade man att göra med län på räken-
skap, län på afgift, län på tjänst och län i pant eller pante-
län. Län på räkenskap förelåg, då låntagaren skulle för ko-
nungen redovisa för uppbörden. Sådana län voro icke stor-
männen riktigt i smaken, hvarför desse ock icke synas velat
erkänna län, hvilka de ej hade på bättre vilkor, för värkliga
län. Län på afgift förelåg, då låntagaren var berättigad att
behålla inkomsterna, men förpliktad att till konungen erlägga
en viss årlig afgift. Län på tjänst förelåg, då låntagaren
uppbar inkomsten från länet och skulle för förläningen full-
göra vissa skyldigheter, i synnerhet göra krigstjänst med ett
visst antal krigare, för hvilkas underhåll man kunde anse
inkomsten af länet hafva varit en ersättning. Dessa län blefvo
de vanligaste och gåfvo de store en betydande tillökning i
makt. Hvad pantelänen beträffar, så förhöll sig därmed så,
att konungarnas penningeförlägenhet tvang dem att pantsätta
kronans slott och landskap på vilkor, som i pantebrefven be-
stämdes. Dessa vilkor voro olika. Det har någon gång
stadgats, att årliga afkastningen från länet skulle afräknas
på hufvudstolen, jnen det vanliga lär hafva varit, att lånta-
garen egde uppbära alla inkomster utan afdrag på hufvud-
stolen. Sålunda blef, såsom en svensk historieskrifvare sä-
ger, den kungliga samhällsmyndigheten använd såsom säker-
het för betalning. Man talar också om län, som konungen
själf hade i sin värjo eller som lågo vid konungens fatebur,
och menade därmed län, som konungen lät förvalta genom
sina enskilda tjänare (d. v. s. genom sådana, som redan förut
stodo i hans tjänst) och hvarifrån inkomsterna tillföllo konun-
gen. Hit kunde räknas län på räkenskap samt län på afgift.
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Egentligen skulle väl alla, som hade län, hafva stått till ko-
nungen i sådant förhållande som tjänstemännen, men egen-
skapen af tjänsteman stod tillbaka för och undanskymdes af
egenskapen att vara magnat och storman, och därför var det
en stor skilnad, om ett län innehades af en magnat eller
af en, som redan förut stod i tjänsteförhållande till konungen.
— Egentligen hade konungen icke kunnat gifva förläningar
för längre tid än för sin lifstid. Likväl förekommo förläningar
på låntagarens lifstid, ja till och med för längre tid.

En förändring i dessa förhållanden kom till stånd under
Gustaf Wasas tid. Länsherreförvaltningen blef då en ko-
nungaförvaltning. På slutet af 1400-talet var det område,
som utgjorde konungens, förvaltningsområde, tämligen obe-
tydligt, men redan på 1580-talet förvaltades större delen af
riket under konungens fogdar. Den var, såsom det sades,
lagd under konungens fatebur. Dessa fogdar voro värkliga
tjänstemän, hvilka måste göra noggrann reda för sin förvalt-
ning. Dessutom var deras sociala ställning en annan än de
forna stormännens. Men äfven värkliga förläningar funnos
fortfarande, ehuru Gustaf I förmådde göra konungens makt
öfver deras innehafvare gällande. I dessa värkliga förlänin-
gar hade stormännen sina egna fogdar, men konungen gjorde
sin makt gällande sålunda, att han stämde dem till ansvar
inför sig. Också början till ett slags mellanmyndighet mellan
konungens fogdar och konungen själf eller hans regering
fans till under Gustaf I. Han stälde nämligen fogdarna un-
der befälhafvare och fogdar på de stora slotten (»ståthållare»,
»gubernatorer»). Men denna organisation blef hvarken all-
män eller varaktig. För att ordning på fogdarna skulle kunna
hållas, utgåfvos flere förordningar, enligt hvad det vill synas,
utan åsyftad påföljd.

Under Gustaf 11 Adolf finner 'man i början af hans re-
gering flere ståthållare, men ingen gräns uppdragen mellan
ståthållarens och hans underordnade fogdars myndighet. För
att afhjälpa denna brist utfärdades d. 6 april 1620 ett memo-
rial för ståthållarne. Fogdarna skulle vara ståthållarne ly-
diga och underdåniga samt göra dem räkenskap för upp-
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börden. Inga befallningar eller anordningar rörande upp-
börd och utgift skulle framdeles utfärdas till fogdar, ar-
rendatorer o. dyl., utan blott till ståthållarne hvilka i sin tur
borde efterse, att de värkstäldes. Af den kort härefter ut-
färdade förordningen af d. 27 juli 1624 finner man, att ko-
nungen förordnat landshöfdingar och ståthållare öfver hela
riket samt tilldelat hvar och en bland dem slott, städer, land
och härad, äfvensom att hvart ståthållardöme fördelats i vis-
sa fögderier. Detta uppgifves i ingressen hafva skett till före-
kommande af öfverklagade oordningar. Sålunda blefvo nu
ordning och reda införda. Ståthållare och landshöfdingar
blefvo en mellanmyndighet mellan konungen och de lägre
ämbetsmännen. Bland de senare voro fogdarna de förnämste.
Men utom dem nämnas också fogdeskrifvare, länsmän, lands-
skrifvare, tullnärer m. fl. Om ståthållarne kan anmärkas,
att tidigare det militära kommandot var hufvudsaken. Den,
som var ståthållare på ett slott, hade till hufvuduppgift att
vara militärbefälhafvare. Men han hade därjämte konungens
uppdrag med afseende å andra angelägenheter i landsorten.
Under Gustaf II Adolf trädde den civila, administrativa sidan
af ståthållarnes uppdrag i förgrunden, ehuru den militära
sidan kvarstod.

Den under 'Gustaf 1 påbegynta nya organisationen af-
bröts emellertid genom undantagsförvaltningar af särskilda
slag, till hvilka Gustaf I hade lagt grunden. Det är bekant,
att han genom sitt testamente af d. 1 juli 1560, hvilket af stän-
derna gillades, förordnade, att hans yngre söner skulle i för-
läning erhålla furstendömen, hvilkas omfång bestämdes. Fur-
starna och deras arfvingar skulle visserligen vara Sveriges
konung till huldskap och trohet förpliktade, och hvarje gång
ny konung uppstege på tronen, skulle de begära stadfästelse
på förläningarna, tillsäga honom huldskap, trohet och manskap
samt till rikets och konungens tjänst uppställa det mesta folk,
hästar och krigsrustningar, som möjligt vore, men i öfrigt
skulle furstarna ega styra sina furstendömen nästan så som
konungen sitt rike och tillgodonjuta all konungslig rätt. —
En härmed besläktad institution skapade Erik XIV såsom en
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motvikt mot den furstliga länsförfattningen, då han vid sin
kröning år 1561 införde grefve- och friherrevärdigheterna
samt anslog vissa socknar och gods, hvilka skulle såsom
ärftliga län öfverlämnas åt de nya grefvarna och friherrarna,
hvarefter samma sed följdes vid senare utnämningar. Äfven
innehafvare af grefve- och friherreskap egde utöfva vissa
höghetsrättigheter, således offentlig myndighet i länet. De
egde nämligen utöfva egen domsrätt och uppbära skatter äf-
vensom tillsätta ämbetsmän m. m. Dock skulle de icke ega
rätt att lägga mer tunga på undersåtarne än kronans egn:i
undersåtar pålagdt blifvit. Å andra sidan skulle innehafvaren
utgöra rusttjänst till kronan, och vid ny regents tillträde
skulle stadfästelse begäras, likaså vid ombyte af låntagarens
person :!:). --- De furstliga länen upphörde med Gustaf II Adolfs
broders, hertig Karl Filips död 1622. Den öfriga ärftliga läns-
författningen föll i följd af reduktionerna på 1600-talet.

Efter denna utflykt angående det afbrott, som förvalt-
ningens organisation led genom förläningarna, återgår jag-
till det började ordnandet af administrationen. Genom 16154
års R. F. cch landshöfdingeinstr. af år 1635 blef länens
styrelse ordnad på grunder, hvilka bestått intill denna
dag. Enligt 1634 års R. F. (§ 23) skulle landtregeringen
fördelas i vissa höfdingedömen, hvilka i regeringsformen upp-
räknas. 1 spetsen för hvarje höfdingedöme eller län skulle
stå en landshöfding, hvars omfattande uppdrag bestämmes
i § 25 och kan sägas sträcka sig till de offentliga angelägen-
heterna i länet i allmänhet. Det ålåg honom att på konun-
gens vägnar vårda sig om alt, som angick konungens och
rikets rätt och bästa i provinsen. En viktig omständighet
är, att 1634 års R. F. likväl skilde värkställande makten från
domaremakten, ty det heter i § 27, att ingen skulle få vara
landshöfding i den lagsaga, där han var lagman. Den värk-
ställande maktens organ fick altså icke innehafva domareäm-
bete. Viktigt är ock, att den civila styrelsen och militärbe-

'") För fullständigheten.1-! skull må omnämnas, att det också gafs
ett tredje slag af förläningar, i det gods gåfvos som belöning åt befäl
hafvare och andra förtjänta män.
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fälet förklarades härefter icke få vara förenade i samma hand,
ty det heter, att ingen landshöfding skulle få hafva något
slott eller fäste i sin lofven och värjo eller bjuda öfver kro-
nans slott eller fästningar. Och i § 33 säges det: »Ingen
Land/höffdinge haffua öffuer Krig/folket något att biuda,
wijdare än till lagh, rätt, stadgar och land/freden, hwar-
uthinnan alle som i landskapet boo, höra honom». A andra
sidan bestämdes ock, att icke häller militärbefälet skulle på
något sätt få inkräkta på de civila myndigheternas värksam-
hetsområde. Det stadgas i § 34, att officerare eller militär-
befäl i allmänhet ej hafva något att skaffa med de räntor
och det underhåll, som krigsfolket borde få af landets invå-
nare, utan ega de, för att få ut, hvad dem tillhörde, vända
sig till landshöfdingen och de civila myndigheterna. I $ 29
säges det: x Såsom Landzhöffdingerne öffuer Slotten och
Fästen intedt commendement före; Alttså skall ingen Slotx-
höffvvitzman haffua något at biuda, uthan om Festningen,
öffuer Landh eller Vndersåtherne, och icke wijdare j Staden
än öffuer besättningen, och huadh som Stad/ens defension
och försuar vvedkommer». Af den kort härefter d. 8 jan.
1635 utfärdade första allmänna landshöfdingeinstruktionen
framgår i öfverensstämmelse med det sagda, att landshöfdin-
gen skulle vara en ämbetsman, som, såsom konungen biståndig,
borde handhafva hvad vi skulle kalla värkställande makten
i länet och såsom sådan handhafva länets styrelse. Det he-
ter nämligen, att åt landshöfdingen anförtros administrationen
och regeringen af länet (§ 1); och det säges, att landshöfdin-
gen står där »i Konungens stadh och ställe», att han »Then
Konung/lige staten i H. Maij:tz franvvahru ther oppehåller och
administrerar» och att han är »Land/ens huffwudh eller Höff-
dingh» (§ 6). Af Axel Oxenstjerna betecknades också lands-
höfdingen därför såsom vice rex. Men emedan det var kol-
legierna, hvilka, med ingen annan än konungen öfver sig,
stodo i spetsen för hela förvaltningen, sålunda att hvart kol-
legium ledde en särskild gren af förvaltningen, lydde lands-
höfdingarna hvar i sitt län under dessa kollegier och kallades
för deras exekutorer. Det heter nämligen i § 7 af 1635 års

s 8
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landshöfdingeinstr.: »Såsom nu Konungen brede wedh den
andelige Staten heele Rijkzens wärdzlige Stat regerar ge-
nom Fem Consilier eller Collegier, Såsom äre — — —
Alltsså böör och Landzhöffdingen såsom Konungens vicarius,
eller högbe:te fem Collegiers executor näst religionen och Gudz-
tiänsten förnämbligen haffwa ögat på Fem huffwudstyckien,
Nämbligen Justicien, Krigsvväsendet, Siöö Staten, Land/ Rege-
ringen och Ränterna — — — —». Häraf ser man, att alla
offentliga intressen skulle värdas af landshöfdingen, och i
det, som angick justitien, skulle han enligt samma § 7 lyda
under hofrätten, i krigshandlingar under krigskollegiet, i sjö-
saker under amiralitetet, i politiväsendet under kansliet och
i det, som angick räntorna, under räkningekammaren. Be-
träffande justitien tillägges dock alldeles i överensstämmelse
med hvad som nyss anfördes, att landshöfdingen icke skulle
få befatta sig med dömande, men väl borde tillse, att lag
följdes af domarena, att ting lagligen höllos, att brott åtala-
des och att domar värkstäldes (naturligtvis såvidt sådant var
med rättegangsordinantien öfverensstämmande). Det kan näm-
nas, att landshöfdingarna icke häller egde direkt befatta sig
med kyrkliga angelägenheter, emedan dessa ankommo på
domkapitlen (§ 8). Denna ställning hafva landshöfdingarna
fortfarande intagit. Det anförda visar också, hvarför deras
ämbetsvärksamhet kallas landtregering, hvilket är detsamma
som länestyrelse.

Enligt 1634 års R. F. (§ 30) skulle landshöfdingarna
innehafva sina ämbeten blott på tre år, hvarefter de skulle
inställa sig i Stockholm och där inför alla kollegier göra
reda för sin förvaltning. Detta stadgande erkändes snart för
olämpligt. Det tillämpades till en början blott på några odug-
liga landshöfdingar, senare icke. Antalet län bestämdes i
1634 års R. F., men ökades flere gånger. 1660 års addita-
ment till 1634 års R. F. säger i § 10, att, hvad landtrege-
ringen beträffar, det skulle forblifva vid 1634 års R. F., men
hvad beträffar landshöfdingedömens indelning och »Residence»,
sä kunde bestämningarna härom icke så noga hållas och ob-
serveras. Med anledning af någon »irring» beträffande jus-
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litien förklaras i samma § 10, att lansdhöfdingen väl bör
bivista ting, men icke såsom domare, utan bör han blott pji
konungens vägnar tillse, att alt rätt tillgår, iakttaga konun-
gens höghet och rätt, låta åtala brott, hafva hand om exe
kutionen samt anmäla i hofrätten, om ting försummades af
domare. Men angående städerna säges, att, emedan enligt
lag (d. v. s. stadslagen) konungens fogde bör sitta i dom på
rådstugorna, så bör landshöfdingen icke den rätten betagas
att i viktigare saker träda uppå rådstufvan så i dömande
som i frågor om städernas styrelse och administration. 1719
och 1720 års regeringsformer bibehöllo landtregeringen, och
de paragrafer i dessa regeringsformer, hvilka handla därom,
hafva ett med § 33 i 1772 års R. F. öfverensstämmande
innehåll.

Tid efter annan hafva instruktioner för laudshöfdin-
garna blifvit utfärdade. Bland dem nämner jag instr. af d.
28 jan. 1687, hvilken bl. a. i § 46 bestämmer, att landshöf-
dingen, på det att alt må riktigt och ordentligt tillgå, skall
hafva sig till biträde en landssekreterare och en landsbok-
hållare (motsvarande senare tiders landskamrerare, landtränt-
mästare och länebokhållare). Landsbokhållaren skulle hafva
att göra med uppbördsvärket, och hvardera af dessa ämbets-
män ålåg att uppsätta alla bref, bud och förbud, som lands-
höfdingen på sitt kall och ämbetes vägnar läte utgå. Vidare
hafva vi att märka landshötdingeinstruktionerna af d. 18 okt.
1723 och d. 4 nov. 1734. I 1734 års instr. (§ 44) heter det,
att landssekreteraren bör kontrasignera alla i landskansliet
utfärdade resolutioner och gifva landshöfdingen tillkänna hvad
påminnas kan — alt detta vid straff. Slutligen må nämnas
Kgl. Cirk. med förordnande om göromålens fördelning mellan
landssekreterare och landskamrerare af d. 23 april 1752,
hvilket galt intill senaste tider. Af i de anförda instruktio-
nerna ingående bestämningar ber jag att få påpeka den i §
5 af 1687 års instr. förekommande, att landshöfdingen icke
skall befatta sig med tvistiga sakers afdömande eller sig med
domareämbetet sammanblanda hvarken i städer eller på lan-
det. Af 1734 års allmänna lag framgår detsamma, särskildt
att landshöfdingen ej har någon plats i rådstufvurätten.
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Naturligtvis förekomma bestämningar om landshöfdin-
garna äfven i en mängd andra författningar, ty landshöfdin-
gen hade såsom stående i spetsen för värkställande makten
inom länet att hafva vård om alla offentliga angelägenheter.
Men såtillvida har en icke oviktig ändring i de ursprungliga
förhållandena inträdt, att för enskilda grenar af förvaltningen
inrättats tjänster, hvilkas innehafvare stälts under skilda cen-
trala styrelser, de där fått karaktären af mellanmyndigheter
mellan regeringen och de lägre tjänstemännen. Sålunda hafva
landtmätarne stälts under en landtmäteristyrelse, tulltjänste-
männen under en tullstyrelse, läkarne under en medicinal-
styrelse o. s. v. Men härigenom har icke länens styresmäns
ställning väsentligen förändrats; de hafva att befatta sig med
alla offentliga angelägenheter i sina län, om hvilka icke
annat stadgats, och äfven med afseende å de särskilda för-
valtningsgrenar i länet, som uppdragits åt andra myndigheter,
hafva landshöfdingarna såsom konungens befallningshafvande
haft en allmän uppgift, den att tillse, att de öfriga myndig-
heterna i länet handhafva sina befattningar riktigt.

Landshöfdingarna hafva äfven benämts konungens be-
fallningshafvande, sedermera K. o. S:ns befallningshafvande.
Genom K. K. af d. 10 april 1837 bestämdes, att landshöf-
dingarna därefter skulle benämnas guvernörer. Numera hafva
vi altså benämningarna guvernör och K. o. S:ns befallnings-
hafvande.

Den 29 dec. 1894 utfärdades en ny instruktion för gu-
vernörerna samt de vid länestyrelserna anstälda tjänstemän-
nen. Denna ville icke väsentligen förändra guvernörernas
ställning, utan hufvudsakligen sammanfatta gällande bestäm-
ningar.

Portsättning. Om länestyrelserna. Den nu
gällande rätten.

Finland är för närvarande för handhafvandet af förvalt-
ningen af de skilda delarna af landet indeladt i åtta län.
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För hvarje län finnes en guvernör, hvilken utöfvar sitt äm-
bete med biträde af landssekreterare, landskamrer are,
vice landssekreterare och vice landskamrerare samt sär-
skilda andra tjänstemän.

I. Om guvernören. Guvernören år en senaten oc.lt
generalguvernören underlydande civil ämbetsman, hvilken
eger, såsom bistående K. o. S., handhafva den värkstål-
lande makten inom lånet, jämte det åtskilliga andra be-
fogenheter äro åt honom uppdragna.

(Invernören är således en administrativ ämbetsman,
ty han eger utöfva värkställande makten i länet. Men både
judiciell och lagstiftningsmyndighet höra icke till en guver-
nörs ämbete och kunna af honom icke utöfvas i andra än
de undantagsfall, för hvilka sådan myndighet kan vara ge-
nom specialstadganden honom tillerkänd. Hvad särskildt be-
träffar judiciell myndighet, så är det i överensstämmelse med
bestämningarna i landshöfdingeinstruktionen uttryckligen stad-
gadt i 1: 2 U. B., att konungens befallningshafvande ej må
befatta sig med det, som till domareämbetet hörer. Men att
guvernören på grund af utsökningsbalken och särskilda se-
nare stadganden haft och numera, på grund af den nya ut-
sökningslagen samt K. F. af d. 3 dec. 1895 ang. den nya
utsökningslagcns införande, fortfarande eger handhafva äfven
lagskipningsangelägenheter är undantag från den allmänna
regeln angående guvernörens befogenheter. Detta innebär,
att särskilda befogenheter äro åt guvernören uppdragna ut-
öfver de befogenheter, hvilka ligga i den värkställande makten.

Det är värkställande makten inom länet i allmänhet,
som är åt guvernören uppdragen, icke enskilda i värkstäl-
lande makten liggande befogenheter. Och då det icke kan
finnas tvänne af hvarandra oberoende myndigheter, hvilka
inom samma område hafva en sådan maktbefogenhet sig upp-
dragen, så är guvernören länets styresman; ty värkställande
makten innebär befogenhet att inom lagens gränser vidtaga
erforderliga åtgärder, således också befogenhet att inom la-
gens gränser bjuda och förbjuda. Kmedan värkställande
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makten enligt lag tillkommer monarken samt guvernören vid
handhafvandet af densamma måste anses såsom K. o. S. bi-
ståndig (§ 13 R. F.), så har förr landshöfdingen och för när-
varande guvernören betecknats såsom konungens, numera
K. o. S:ns befallningshafvande i länet. Och emedan senaten
har i uppdrag att i K. o. S:ns höga namn handhafva don
allmänna styrelsen i landet samt generalguvernören är chef
för den civila exekutiva styrelsen, lyda guvernörerna under
senaten och generalguvernören. Det kan anmärkas, att gu-
vernörerna enligt 1894 års instr. (§ 1) lyda under general-
guvernören och senatens ekonomiedepartement. Men då se-
natens justitiedepartement äfven handhar förvaltningsärenden,
således handhar en gren af den allmänna styrelsen, så lyda
guvernörerna i dessa stycken också under justitiedepartemen-
tet. Det sakenliga skulle haiva varit att låta § 1 i den nya
guvernörsinstruktionen innehålla, att guvernörerna lyda under
generalguvernören och senaten. Det är med anledning däraf,
att de flesta styrelsegrenar handhafvas af ekonomiedeparte-
mentet, och troligen med anledning af ett förbiseende af
justitiedepartementets ställning, som § 1 i 1894 års instr. fått
denna ordalydelse. Det sagda utesluter icke den omständig-
heten, att guvernörerna äfven lyda under hofrätterna.

Slutligen är att märka, att guvernören är en civil äm-
betsman. Detta innebär icke, att en militärperson icke kan
innehafva ett guvernörsämbete, utan blott att en guvernör
icke kan innehafva militärbefäl — detta i enlighet med en
grundsats, som varit gällande öfver 200 år.

I enlighet med det nu anförda och på grund af sär-
skilda stadganden gälla angående guvernören följande grund-
satser:

1) Guvernör har en allmän maktbefogenhet att inom
gränserna af lag i länet vidtaga de åtgärder, som de offent-
liga intressena kräfva. Till denna hans maktbefogenhet hör
förpliktelsen att hafva omsorg om att alt det göres, som sagda
intressen fordra. Sådant följer ur hvad som angående ifråga-
varande ämbete i äldre tider blifvit anfördt och ligger i stad-
gandet i § 1 af instr. för guvernörerna af år 1894. Bestäm-
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ningarna i de följande paragraferna angående guvernörs ålig-
ganden visa, att "guvernörs befogenhet i regel sträcker sig
till alla områden af det offentliga lifvet. Hvad som i instruk-
tionen förekommer kan därför icke anses vara uttömmande,
liksom ett uppräknande af alla en guvernörs åligganden icke
gärna är möjligt. Väl förekomma i instr. af år 1894, liksom
i de tidigare landshöfdingeinstruktionerna, utförliga stadgan-
den om guvernörs befogenheter och åligganden, men emedan
det tillhör guvernör att i allmänhet vårda sig om de offent-
liga intressena i länet, kunna nya och förändrade förhållan-
den gifva upphof åt nya plikter för innehafvaren af guver-
nörs ämbete. Därför säges också mycket betecknande i §
i9 af 1734 års landshöfdingeinstr.: »Sidst och emedan som
uti denna Instruction, så uttryckeligen och omständeligen,
uti en och annan måtto, icke har för widlöftighet skull kun-
nat alt införas, särdeles om Kongl. Maj:ts räntorz och ingiälders
befrämjande, hwilket uthförligare författas uti Landz-Cammere-
rarens, Fougdarnes och Häradz-skrifwarnes Instructioner; så
drager Kongl. Maj:t det nådiga förtroende til Landzhöfdingen,
at han, som en redelig Tro-Man och Tienare låter sig alt
wårda om Kongl. Maj:ts tienst och Interesse, samt Lähnets
bästa och förkofring».

2) Det sagda innebär, att guvernör har en allmän makt-
befogenhet att meddela administrativa påbud och föreskrifter
länets invånare och offentliga myndigheter till efterrättelse.
Enligt regel måste till och med de offentliga myndigheterna
i länet anses underlyda guvernören, ty han har förvaltningen
af länet sig uppdragen (§ 1), och han har detta i egenskap
af K. o. S:ns befallningshafvande i länet.

Att de offentliga myndigheterna i länet lyda under gu-
vernören framgår dessutom ur § 23 i landshöfdingeinstr. af
år 1734 och § 36 i 1894 års instr., hvilken sistnämda pa-
ragraf dock tarfvar förklaring längre fram (se sid. 121). Att
länets invånare äro skyldiga att hörsamma, hvad guvernör i
utöfning af sin anförda myndighet påbjuder, är uttryckligen
sagdt i 1: 9 Ii. II. och upprepas i 11 § af K. F. om infö-
rande af ny utsökningslag af d. 3 dec. 1895. På enahanda
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förhållande syftar också § 8 i instr. af år 1894. Att märka
är, att man bör lyda guvernörens befallningar i åmbetsären-
den. Guvernör eger altså icke påbjuda hvad som hälst, utan
blott sådant, som hör till hans ämbetsbefogenhet.

3) Detta, att guvernör har en allmän maktbefogenhet af
anförda beskaffenhet, utesluter icke möjligheten af undantag,
som innebära inskränkningar i det sagda:

a) Guvernör kan icke meddela sådana föreskrifter, som
äro K. o. S. själf, senaten eller generalguvernören förbehållna.
Dotta ligger i sakens natur. Men i grund af guvernörens
allmänna ställning tillhör det honom dock att hafva vård
äfven om sådana angelägenheter och att till styrelsen ingå
med framställningar om de åtgärder, hvilka kunna vara er-
forderliga i frågor, som guvernören själf icke kan till slut
befordra. Detta finnes uttryckligen stadgadt i § 49 af 1734
års landshöfdingeinstr. och framgår jämväl ur §§ 5 o. 31 i
1"894 års instr.

b) Där särskilda grenar af förvaltningen stälts under
andra myndigheters inseende än guvernörs, stå de med så-
dana angelägenheter ombetrodda ämbets- och tjänstemännen
icke häller under guvernörens lydnad, och guvernören kan
icke meddela dem några föreskrifter i deras ämbetsåliggan-
den. Men i grund af sin allmänna uppgift eger guvernören
dock hafva tillsyn öfver, att dessa funktionärer fullgöra sina
skyldigheter samt att lag och författningar af dem efterlefvas;
och skulle guvernören härvid finna, att felaktigheter före-
komma, eger han anmäla om fejet hos vederbörande öfver-
ordnad myndighet. Sålunda skall guvernören enligt § '10 i
1894 års instr. vaka öfver lagskipningen. Men emedan det
är hofrätten, som har närmaste tillsynen öfver domstolarna
och lagskipningen, samt domstolarna lyda icke under guver-
nören, utan under hofrätten, så bör guvernören anmäla hos
hofrätten, om han finner lagst.ridighet förekomma vid dom-
stolarna. För att kunna öfvervaka domstolarna är guver-
nör berättigad att utbekomma handlingar och att öfvervara
domstolarnas förhandlingar (§ 10). Knahanda förhållande
intager guvernör till andra myndigheter, hvilka ej under-
lyda guvernören, utan sina särskilda styrelser. Hos oss
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är dock stadgadt, att guvernör eger i vissa fall omedelbart
vända sig till ifrågavarande underordnade myndigheter, hvilka
äro pliktiga att efterkomma hvad guvernör äskar. Men också
i dessa fall kan guvernör icke anbefalla en åtgärd, utan
blott anmoda vederbörande att vidtaga en sådan. Det är i
grund af detta förhållande, som § 5 i 1734 års landshöfdinge-
instr. uttrycker sig på följande sätt: »Uti alle criminelle mål,
får, på Landshöfdingens anmodan, Häradzhöfdingen sig icke
undandraga at genast hålla Extraordinarie ting». § 36 i 1894
ars instr. uttrycker sig dock så, att också andra myndigheter
än de, hvilka höra till landsstaten, äro guvernör hörsamhet
skyldiga, hvilket skulle tyda på att de underlyda guvernören.
Detta är likväl icke fallet med alla de tjänstemän, som upp-
räknas i sagda paragraf. Instruktionen har icke gjort sig
noga reda för skilnaden mellan ämbets- och tjänstemän, hvilka
underlyda guvernör, och ämbets- och tjänstemän, hvilka un-
derlyda andra styrelser. Likväl gör den skilnad mellan dem,
som omedelbart underlyda guvernör, och dem, som äro gu-
vernören blott hörsamhet skyldiga. Att instr. dock härvid
haft en aning om alt sådana myndigheter, hvilka icke lyda
under guvernören, icke stå i samma förhållande till honom
som t. ex. landsstatens tjänstemän, finner man däraf, att
paragrafen suger om forsttjänstemän, distriktsingeniörer, landt-
bruksingeniörer, läkare o. s. v., att de skola i enlighet med
hvad författningar och särskilda reglementen närmare utstaka,
vara guvernören hörsamhet skyldiga. Författningar och sär-
skilda reglementen bestämma, att åtskilliga af dessa tjänste-
män icke lyda under guvernören, ehuru de äro skyldiga att
på guvernörens förordnande vidtaga vissa åtgärder. Att
märka är ock, att bland de myndigheter, hvilka här förklaras
böra vara guvernören hörsamhet skyldiga, icke uppräknas
domstolarna. Det skulle ock varit altför mycket stridande
mot hos oss gällande grundsatser, om man förklarat domsto-
larna vara guvernör hörsamhet skyldiga. *)

*) I sammanhang härmed kan anmärkas, all en militärbefälhaf-
vare, huru högt stäld som hälst, icke har någon myndighet öfver
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c) Där samhällen inom landet utrustats med rätt till
själfstyrelse, eger guvernör, lika litet som generalguvernören
eller senaten, ingripa i sådana samfunds myndigheters åtgö-
randen. Sådana samfund äro hos oss t. ex. lands- och stads-
kommunerna, lutherska kyrkan och dess församlingar o. s. v.
Men i grund af det omfattande uppdrag, som guvernörsäm-
betet innebär, tillkommer det guvernör dock att hafva tillsyn
öfver det sätt, på hvilket berörda samfund och deras myn-
digheter efterlefva lag och stadgar, samt, där felaktigheter
förekomma, efter omständigheterna antingen göra anmälan
hos samhällenas behöriga myndigheter eller vidtaga andra
lagliga åtgärder (§§ 5 o. 6 i 1894 års instr.).

II. Om öfriga till länestyrelsen hörande ämbets- och
tjänstemän. Det har redan framhållits, att guvernören har
särskilda ämbets- och tjänstemän sig till biträde. Det äm-
betsvärk, vid hvilket till guvernörsämbetet hörande ärenden
handläggas, benämnes lånestyrelse. För handläggning af sag-
da ärenden är länestyrelsen fördelad på två afdelningar:
landskansliet och landskontoret. Till landskansliet höra
landssekreteraren, hvilken har det närmare inseendet öfver
landskansliet och är dess chef, samt en vice landssekreterare
och särskilda underordnade tjänstemän. Till landskontoret
höra landskawrerarcn, hvilken har det närmare inseendet
öfver landskontoret och är dess chef, samt en vice lands-
kamrerare, en landträntmästarc, en länebokhållare och
åtskilliga andra underordnade tjänstemän.

11 vilka ärenden det är, som böra handläggas å lands-
kansliet och hvilka å landskontoret, därom stadgas i §§ 46
o. 47 i 1894 års instr. Därjämte stadgas i § 48, att för de
fall, då sagda bestämningar icke lämna tillräcklig ledning,
guvernören eger meddela förordnande. I allmänhet kan man
säga, att till landskontoret höra kamerala ärenden eller de,

guvernören eller landets invånare. Behöfver militären vidtagandet af
någon åtgärd i länet, så måste den vända sig till guvernören och be-
gära handräckning. I undantagsfall är det den tillåtet att vända sig
till andra civila myndigheter.
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som angå kronans inkomster och inkomstgifvande rättigheter,
och de öfriga till länets förvaltning hörande angelägenheterna
till landskansliet — men detta blott i största allmänhet.

Den ställning, landskansliets och landskontorets tjän-
stemän intaga till guvernören, kännetecknas genom följande
omständighet: guvernören handlägger de ärenden, som å ho-
nom ankomma, under medvärkan af landssekreterare, vice
landssekreterare, landskamrerare och vice landskamrerare
(§ 44). Denna medvärkan består däri, att vederbörande tjän-
steman för guvernören föredrager ärendena, deltager i öfver-
iäggning till beslut och gifver guvernören sin mening i hvarje
fall tillkänna, medan det ankommer å guvernören ensam att
i ärendet besluta. Därefter tillkommer det föredraganden att
med anlitande af underlydande tjänstemäns biträde ombe-
sörja expeditionen af guvernörens beslut äfvensom att kon-
trasignera den utgående expeditionen. Har föredragande kon-
trasignerat sådan expedition utan att til! protokollet hafva
anfört skiljaktig mening, anses han hafva biträdt guvernörens
beslut, och då är han ansvarig för detsamma jämte guver-
nören (§ 44). Ut;in kontrasignation är en expedition icke
gällande (§ 53). Huruvida det är landssekreteraren eller
vice landssekreteraren, som skall föredraga landskansliets
ärenden, och huruvida det är landskamreraren eller vice
landskamreraren, som skall föredraga landskontorets, det be-
stämmer guvernören, dock att vissa frågor ovilkorligen en-
ligt instruktionen skola föredragas af den ordinarie lands-
sekreteraren eller den ordinarie landskamreraren (§ 50). Vid
vissa ärenden fordras medvärkan af både landssekreteraren
och landskamreraren, dock så, att äfven i dessa beslutet
ankommer å guvernören ensam (§ 49). 1 händelse af hinder
för guvernören att handlägga ärenden äfvensom i hans från-
vara eljes handhafvas hans åligganden i ärenden, som höra
till landskansliet, af föredragandene å landskansliet gemen-
samt och i ärenden, som höra till landskontoret, af föredra-
gandene å landskontoret gemensamt, beslutanderätten i dessa
fall tillkommer den ordinarie landssekreteraren eller ordina-
rie landskamreraren. Den andre eger endast reservera sig,
i händelse han är af skiljaktig mening. Den utgående expe-
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ditionen undertecknas af båda »på guvernörsämbetets vägnar».
Likväl äro vissa ärenden guvernören förbehållna. (§ 45) -—
Före 1894' var förhållandet något annat. 1 guvernörs från-
vara handhades angelägenheterna af landssekreteraren och
landskamreraren gemensamt. Afgöranderätten ankom på den,
till hvars föredragning ärendet egentligen hörde, altså lands-
sekreteraren i landskansliärenden och landskamreraren i lands-
kontorsärenden, och den andre egde endast reservera sig.

En särskild afdelning af landskontoret utgöres af landt-
ränteriet, som förestås af en landträntmästare) hvilken har
att mottaga och förvara de medel, som inom länet inflyta eller
tillsändas honom eller som i ränteriet deponeras, äfvensom
att värkställa utbetalningar efter anordningar. Till landskon-
toret hör också länebokhållaren, hvilken har att mottaga från
redogörare inkommande räkenskaper, granska dem, uppgöra
bokslut för året samt i öfrigt biträda landskamreraren. lie-
träffande landskamrerare, landträntmästare och länebokhållare
är att märka, att dessa befattningar på sätt och vis kunna
sägas hafva i äldre tider varit förenade i landsbokhållarens
hand. 1 instruktionerna på 1600-talet omtalas nämligen icke
någon landskamrerare, utan en landsbokhållare. Men i instr.
för landsbokhållarne af d. 28 maj 1688 och i häradsfogde-
instr. af d. 9 okt s. å. omtalas redan en landträntmästare.
Benämningen »landsbokhållare» utbyttes år 1719 mot »lands-
kamrerare», och genom Kgl. ftr. till Kamin. Koll. af d. 9
nov. 1779 bestämdes, att en särskild tjänst skulle inrättas
för bokslutet och revisionen och dess innehafvare benämnas
»länsbokhållare». För honom utfärdades en skild instruktion
d. 2 mars 1780. Angående landträntmästares och länebok-
hållares tjänsteåligganden förekomma föreskrifter i guvernörs-
instr. af d. 29 dec. 1894.

§ 8.

Öfriga landsstatstjänstemän.

I. Kronofogdar. Redan under medeltiden förekommo
tjänstemän, benämda fogdar och länsmän, och ehuru en ord-
nad förvaltning i vår tids mening icke fans, voro fogdarna
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ämbetsmän med högre eller vidsträktare myndighet än läns-
männen. Fogdarna torde hafva varit konungens styrelseorgan
och värkställare af hans vilja. Några af dem voro till och
med befälhafvare å slotten och kallades befallningsmän. Un-
der Gustaf Wasas regering kommo de tjänstemän, som be-
nämdes fogdar, att faktiskt befinna sig i en mera underord-
nad ställning än den äldre tidens fogdar. Särskildt var det
fallet, att ett stort antal af fogdarna numera togos ur sam-
hällets lägre klasser, icke från de mera betydande frälse-
männens lider. Till fogdarnas uppgift hörde framför alt, att
de skulle vara kronans ombud och bevaka kronans rätt inom
sina områden, således att de skulle uppbära kronans inkomster,
men också handhafva öfriga allmänna angelägenheter. Natur-
ligtvis var uppbörden af kronans inkomster och vården om
dess inkomstgifvande rättigheter hufvudsaken på en tid, dä
-den mest framstående af konungens och kronans rätt tyktes
vara rättigheten till skatter och andra inkomstgifvande för-
måner. För. öfrigt kan anmärkas, att det gifvits olika slag
af fcgdar: slotts-, gårds-, härads-, fiskefogdar m. fl. Ätt fog-
darna med tiden blefvo stälda under ståthållarne (sedermera
landshöfdingarna) och att förhållandena mellan dem blefvo
ordnade genom konung Gustaf II Adolfs förordn. af d. 27
juli 1624, hvilken också innehöll instruktion för fogdarna,
har förut (sid. 110 f.) anförts. Denna instruktion för fogdarna för-
blef i gällande kraft, intill dess häradsfogdeinstr. af d.(.) okt.
1688 utkom. I denna instruktion benämnes fogden härads-
fogde. Senare blef benämningen kronofogde, hvilken före-
kommit äfven tidigare, den vanliga. 1688 års instr. är ännu
gällande, naturligtvis med ändringar och tillägg.

Enligt nu gällande bestämningar är hvarje län utom de
delar däraf, som bilda städer, indeladt i härad eller fögde-
rier, och är det att märka, att uttrycket »härad» här icke
tages i den bemärkelse, i hvilken man tager detta uttryck i
allmänna lagen. (När allmänna lagen talar om härad, menar
den detsamma som tingslag. Hos oss betecknar härad det
område, inom hvilket en kronofogde eger utöfva sin tjänste-
värksamhet.)
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Inom h varje härad skall således finnas en kronofogde.
Dennes uppgift kan sägas vara att inom häradet ombesörja
alla angelägenheter, som angå kronans rätt, samt de öfriga
allmänna angelägenheter i häradet, hvilka icke ära åt någon
särskild myndighet uppdragna. Kronofogdarna hafva således
bibehållit sin ursprungliga karaktär. — Man torde kunna säga,
att de dels hafva en själfständig värksamhet sig uppdragen,
dels äro tjänstemän, åt hvilka guvernör eger lämna uppdrag
beträffande offentliga angelägenheter i länet. 1 hvartdera
hänseendet, vare sig de utöfva en själfständig yärksamhet
eller att de äro tillsatta för att utföra guvernörens uppdrag
beträffande allmänna angelägenheter, äro de guvernören un-
derlydande. — Ehuru kronofogdens tjänsteåligganden icke
äro begränsade till vissa slags angelägenheter, utan krono-
fogden, liksom guvernören, kan sägas hafva de allmänna
angelägenheterna öfver hufvud sig uppdragna, försåvidt icke
vissa angelägenheter äro uppdragna åt andra, kan dock krono-
fogdens hufvuduppgift sägas angå kronans inkomstgifvande
rättigheter i häradet.

II. Häradsskrifvare. Dem åligger hufvudsakligen att
förrätta de för uppbörden erforderliga debiteringarna samt
att upprätta redovisningar äfvensom att handhafva kontroll
öfver uppbörden genom att föra förteckningar öfver hvad som
af kronofogden uppbäres (och att insända förteckningarna
till guvernören). Den för häradsskrifvarne gällande instruk-
tionen är af d. 16 okt. 1689.

III. Kronolänsmän. Uttrycket »länsman» förekom i äl-
dre tider ofta. De tjänstemän, som så benämdes, hafva på
olika tider och olika trakter haft olika uppdrag. Under
1500-talet voro de funktionärer, som benämdes länsmän, mycket
underordnade tjänstemän. Men man kan numera icke med
bestämdhet säga, hvilka uppdrag de egentligen haft. Att
länsmannen var fogden underordnad synes vara säkert, och
det anses sannolikt, att länsmännen voro tillsatta för att bi-
träda fogdarna. Likaså är det troligt, att länsmännen till-
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sattes af fogdarna. Gemenligen var länsmannen bonde, och
åtnjöt han sin aflöning i form af frihet från vissa utskylder.
Senare öfvergick befogenheten att utnämna länsmän på lands-
höfdingen. I Resol. på Allm. besv. af d. 25 sept. 1675 (§ 32)
förekommer nämligen följande uttalande, som äfven i öfrigt
synes betecknande för länsmännens ställning: »Såsom Landz-
höfdingen som i Lähnet sitter aldrabäst kan skåda hwars och
ens skickelighet, så måste han fuller så här efter, som för
detta skedt är, Länszemännerne vthwällia; Dock skal det
skee vthaf boofaste och beskedeligsta Bönder, som i Häradet
finnes, och intet fremmande och löse, som Allmogen ingen
hielp kan hafwa af».

Med tiden hafva dessa förhållanden förändrats. Läns-
männen äro tjänstemän, fullkomligt likstälda med öfriga tjänste-
män, och den ställning länsmännen i äldre tider intagit har
blott såtillvida inflytande på senare förhållanden, att den
tilläfventyrs kan anses betinga, att länsmän kunna skiljas
från tjänsten lättare än andra tjänstemän. För närvarande är
hvart härad indeladt i länsmansdistnikt, och inom hvarje
distrikt utöfvar en länsman sin tjänstevärksamhet. Vi måste
anse kronolänsmän vara tjänstemän, tillsatta: för att vara
kronofogdarna till biträde vid utöfvandet af vissa funktioner,
som enligt lag åligga dem; för att ombesörja de allmänna
angelägenheter, hvilka guvernörerna uppdragit åt länsmännen;
för att särskildt handhafva polisen på landet samt fungera
såsom allmänna åklagare; äfvensom för att handhafva vissa
andra uppdrag enligt lag. Också länsmännens värksamhct
kan således icke sagas vara begränsad till vissa särskilda
grenar af förvaltningen. — 1 enlighet med det sagda eger
kronofogden t. ex. uppdraga åt en länsman att i stället för
sig åtfölja en militärkommendering, som tågar genom landet.
Men icke alla åt kronofogden anförtrodda angelägenheter
kunna af. honom uppdragas åt länsmannen. Kronofogden
kan sålunda icke åt länsmannen uppdraga värkställandet af
uppbörd. — Någon allmän instruktion för länsmännen gifves
det icke. Vi hafva väl en d. 15 mars 1814 daterad, af ge-
neralguvernören utfärdad underrättelse för kronolänsmännen
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i Finland och dem underlydande betjänte angående vid tjän-
sten allmännast förefallande ärenden, i synnerhet i det, som
rör landtpolisen. Men denna kan man icke anse vara en
instruktion i egentlig mening, ty generalguvernören är icke
berättigad att utfärda allmänna instruktioner. Också heter
ifrågavarande aktstycke icke instruktion, utan underrättelse.
Den gäller, försavidt den är öfverensstämmande med lag eller
häfd. Den åberopar också en mängd äldre författningar, och
ur den synpunkten är donna underrättelse af stort intresse.
— Att länsmännen underlyda guvernörerna följer af alt, som
i det föregående blifvit sagdt.

Förut funnos i landet, länsmännen till biträde, bro- och
skallfogdar, fjärdingsman, utridare, skjutsrättare m. fl., hvilka
aflönades sålunda, att för ändamålet betalades s. k. bro- och
skallfogdekappar från hvar hemmansrök. Genom K. F. af
•d. 10 febr. 1891 och K. K. af d. 20 okt. s. å. bestämdes,
att från år 1892 bro-och skallfogdetjänsterna skulle indragas,
att bro- och skallfogdekapparna framdeles skulle erläggas till
kronan och att i hvart länsmansdistrikt skulle anställas en
eller flere poliskonstaplar, hvilka borde stå under länsman-
nens lydnad samt biträda honom i polisvården och för öf
rigt fullgöra de uppdrag, som kunde dem (på den inre för-
valtningens område) meddelas (§§ 1 o. 7 i K. F. af d. 10
febr. 1891).

§ 9-

Öfriga ämbetsvärk och administrativa
myndigheter i landet.

llittils har det varit fråga om ämbets- och tjänstemän,
hvilka hafva uppgiftet', som icke äro begränsade till vissa slags
angelägenheter, utan omfattande offentliga angelägenheter i
allmänhet, såvida icke undantag på särskild rättsgrund ega
rum. Nu skulle följa att öfvergå till öfriga ämbets- och tjänste-
män, d. v. s. till sådana, som hafva uppgifter på de särskilda
förvaltningsgrenarnas områden sig anförtrodda, vare sig att
de underlyda landets allmänna styrelse eller att de, såsom
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fallet är med en del af dem, icke underlyda densamma. Att
göra reda för grunddragen af förvaltningsorganisationen i
öfrigt skulle emellertid föra oss för långt. Man är ock i
tillfälle att taga kännedom härom ur Ignatii Statistiska
Handbok. Jag skall blott nämna, hvilken uppgift denna del
af förvaltningsrätten egentligen skulle hafva. Det skulle till-
höra den att 1) göra reda för öfriga ämbetsvärk och myn-
digheter, deras uppkomst och de författningar, hvilka för
närvarande gälla angående desamma, och 2) att göra reda
för huru den ena ämbets- eller tjänstemannen underlyder
den andra och i hvilka afseenden de beträffande ämbets-
och tjänstemännen hafva själfständiga uppgifter. Under inga
förhållanden har denna afdelning af förvaltningsrätten att
uppräkna, hvad alt den ena ämbets- eller tjänstemannen har
att uträtta.

Huru ämbets- och tjänstemannaförhållandet
uppkommer.

I. Allmänna grundsatser. Ett visst ämbets- eller tjän-
stemannaförhållande uppkommer

1) därigenom, att en person, som icke är anstäld i
statstjänst, erhåller sådan anställning, utan att dock någon
viss tjänst honom uppdrages (Om t. ex. en person blir an-
tagen till hofrättsauskultant, senatsextrakopist eller landtmä-
teriauskultant, så blir han anstäld i statens tjänst, men någon
viss tjänst har han ännu icke fått.),

2) därigenom, att en person, som icke är anstäld i
statens tjänst, utnämnes till innehafvare af en viss tjänst
eller ett visst ämbete (En privat person kan t. ex. blifva
utnämd till guvernör.),

3) därigenom, att den, som är i tjänst, vare sig att han
redan har en viss tjänst eller att han icke har det, erhåller
utnämning till tjänst eller till någon annan tjänst, än den
han redan har. T. ex. en hofrättsauskultant blir utnämd till
kanslist i hofrätten, eller en kanslist, som således redan har

9
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en tjänst, får en annan tjänst. I sistnämda fall eger icke det
förhållandet rum, att tjänstemannen först entledigas från sin
förra tjänst och sedermera ånyo anställes i statstjänst, utan>
han förblir anstäld i statstjänst, men med förändrade rättig-
heter och skyldigheter. I dessa fall säger man, att en person
blir transporterad eller ock befordrad. Transport förelig-
ger, då en person får en annan tjänst af samma slag, be-
fordran, då en tjänsteman får en annan tjänst, som anses
högre, än den han förr innehaft.

Anställande och utnämnande innebära meddelande af
ett offentligt-rättsligt uppdrag, och den, som värkställer ut-
nämningen, handlar därför i utöfvande af offentlig makt.
Utnämnandet är en ensidig akt af den offentliga makten
eller någon i densamma liggande befogenhet, men förutsätter,
för att giltigen kunna företagas, samtycke af den, som skall
utnämnas. Samtycke gifves tillkänna genom ansökning eller
genom att man på annat sätt förklarar sig villig att mottaga
ämbete eller tjänst. Såsom regel måste nämligen hos oss
anses, att ingen kan åläggas fullgöra funktioner för det all-
männa, utan att det sker i kraft af lag. I enlighet härmed
kan också, såvidt lag ej annat förmår, utnämnande till eller
anställande i statstjänst icke komma i fråga utan föregående
samtycke af den, som skall utnämnas eller anställas. Icke
häller kan man utnämnas till annan tjänst, än den man har,
utan eget samtycke. Detta är regeln, som lider några un-
dantag, om hvilka framdeles blir fråga.

Frågan om utnämningens natur hör till de mest om-
tvistade på förvaltningsrättens område. En del författare
anser, att, då en person blir utnämd till eller ansläld i stats-
tjänst, ett aftal föreligger. Denna uppfattning grundar sig
därpå, att man icke kan utnämnas till eller anställas i stats-
tjänst utan eget samtycke. Men för min del skulle jag, i
likhet med en hel mängd andra, anse, att, ehuru eget sam-
tycke, enligt vår rätt liksom enligt åtskilliga andra lagstift-
ningar, är erforderligt, för att utnämning eller anställande
skall kunna komma i fråga, man dock icke blott och bart
på grund häraf kan tala om att ett aftal föreligger. Eget
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samtycke är förutsättning för att en utnämning eller ett
anställande skall kunna ega rum, men är icke en bestånds-
del i ett aftal.

I några länder förekommer, att personer anställas i
statstjänst för vissa slags uppdrag, utan att de dock till en
början erhålla en viss tjänst, hvarvid anställningen innebär,
att åt den anstälde därefter kan utan hans eget samtycke
uppdragas en viss tjänst eller vissa slags tjänster. Enligt
vår rätt är förhållandet icke sådant. Man kan t. ex. icke
hos oss utnämnas till landssekreterare i allmänhet, med re-
geringen förbehållen rätt att sedan åt den utnämde anvisa
det län, där han skall tjänstgöra som landssekreterare.
Man kan icke häller hos oss utnämnas till häradshöfding i
allmänhet, med regeringen förbehållen rätt att sedermera åt
en anvisa den domsaga, där man skall tjänstgöra. Hos oss
innebär utnämning, att man erhåller en viss, bestämd tjänst.

Öfver utnämning skall upprättas en urkund, hvilken
efter omständigheterna bär olika namn: fullmakt eller kon-
stitutorial. I vissa fall erhåller den, som blir anstäld eller
utnämd, blott ett protokollsutdrag, innebärande, att han er-
hållit anställning eller blifvit utnämd. Vare sig att det ena
eller andra är fallet, är den, som anstalts i statstjänst eller
utnämts till en tjänst, skyldig att lösa fullmakten, konstituto-
rialet eller protokollsutdraget.

II. Några historiska upplysningar angående äldre stad-
ganden. En allmän författning angående ämbetens och tjän-
sters besättande har hos oss hvarken i äldre eller senare
tider funnits, men väl har det i 1719 års R. F. § 34 och
1720 års R. F. § 40 meddelats åtskilliga allmänna stadganden
i ämnet, hvilka delvis öfverensstämma med de i 1772 års-
R. F. § 10 förekommande, delvis åter innehålla för frihets-
tiden egendomliga bestämningar. I vissa delar kan Kgl. F.
ang. förslagers upprättande till lediga tjänster samt inom
hvad tid sådana förslager böra föredragas af d. 27 febr. 1739
anses vara fortfarande gällande, d. v. s. där speciella stad-
ganden icke finnas eller efteråt tillkomna bestämningar ändrat
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sagda förordning. Den 9 maj 1739 utfärdades häröfver en
förklaring, hvilken likväl icke torde hafva någon betydelse
för oss. Därefter hafva vi Kgl. Cirk. af d. 25 aug. 1741
med förklaring, huru skicklighet och erfarenhet skulle vid
tjänsters besättande tagas i betraktande jämte tjänsteår.
Vidare hafva vi Kgl. F. af d. 23 nov. 1756 ang. hvad som
bör iakttagas vid förslagers upprättande till lediga tjänster
och deras besättande m. m. Författningen utfärdades i följd
af riksens ständers s. k. Tjänstebetänkande af d. 20 okt. 1756.
Där stadgades bl. a., att tjänsteåren vore det enda afgörande
vid tjänsters besättande, och detta med stöd af en i högsta
måtto sofistisk tolkning af § 40 i 1720 års R. F. Genom
Ständernas Memorial om lagarnas värkställighet af d. 29
okt. 1766, hvilket af konungen till efterlefnad utfärdades d.
12 nov. s. å., stadgades bl. a., att grundlagens stadganden,
jämförda med Kgl. FF. af d. 27 febr. o. 9 maj 1739, Kgl.
Cirk. af d. 25 aug. 1741 och Ständernas Br. af d. 12 april
1739 skulle vara gällande, men Tjänstebetänkandet af d. 20
okt. 1756 i alt, som icke genom samma stadgar och detta
memorial uttryckligen vore förordnadt, till sin värkan upp-
höra. Därefter hafva vi § 10 i R. F. af år 1772 samt Kgl.
Br. af d. 30 juli 1776, hvilket förklarade 1766 års författ-
ningar, såsom icke öfverensstämmande med Regeringsformen,
vara förfallna. -Sålunda äro frihetstidens bestämningar af
1756 och 1766 upphäfda. De andra gälla fortfarande i
tillämpliga delar. Dessutom böra förordningarna ai' d. 8 nov.
1757 ,och d. 31 mars 1767 angående ansökningstiden (äfven-
som några andra författningar från 1700-talet) fortfarande
anses gällande.

Hvad § 10 i 1772 års R. F. beträffar, så innehåller
den, att högre tjänster, från öfverstelöjtnants- till och med
fältmarskalks-, besättas af konungen, utan att tjänsterna blifvit
lediganslagna och utan att förslag upprättats. Det heter vis-
serligen, att riksens råd böra »göra sig underrättade om alla
the personers skickelighet och förtienster, som sådane ange-
lägne Embeten söka», men meningen är icke, att tjänsterna
anslås lediga till ansökning, utan stadgandet har tillkommit
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med anledning däraf, att ingen ansågs kunna utnämnas till
ett ämbete, om han icke förklarat sig villig att mottaga det-
samma. Med afseende å öfriga tjänster, med undantag af
några särskilda kategorier af dem, innebär Regeringsformen,
att de anslås lediga till ansökning, och vidare att kollegierna
eller andra vederbörande till tjänsternas återbesättande upp-
rätta förslag, på hvilka de sökande uppföras enligt i Rege-
ringsformen stadgade befordringsgrunder, samt att utnämnin-
gen ankommer på konungen, dock att han icke är bunden
af förslaget, utan kan bland kompetenta sökande utnämna
den, som' han skickligast finner. Undantag från denna regel
göras med afseende å befattningar vid militären, hvilka skola
besättas enligt Kgl. F. af d. 6 nov. 1716 (hvilken förordning
torde innebära, att på förslag uppföres endast en), samt vi-
dare med åtskilliga lägre tjänster, »hvilka Collegierne, Con-
sistorier, Öfverstar vid Regementerne samt andre Stater, före
år 1680 varit vane at förgifva». Angående dessa stadgas,
att ifrågavarande myndigheter också framdeles skola besätta
slika tjänster. Alla skola de kungöras till ansökning lediga.
(Sådan var regeln år 1772, och häri gjorde Regeringsformen
icke någon ändring.) Till en del af dem upprättades förslag,
nämligen i de fall, då det var en annan myndighet, som ut-
nämde, än den, som anslog tjänsten ledig. Sålunda var t. ex.
förhållandet med kronofogde-, räntmästare- och häradsskrif-
varetjänster m. fl., att de kungjordes lediga af landshöfdin-
gen, hvilken upprättade förslag till deras återbesättande, hvar-
efter kammarkollegiet värkstälde utnämningen. Men om en
och. samma myndighet både anslog tjänsten ledig och ut-
nämde, kom naturligtvis något förslags upprättande icke i
fråga. Detta var förhållandet t. ex. med alla de tjänster vid
kollegierna, hvilka kollegierna själfva egde besätta, liksom
med alla tjänster vid hofrätterna, hvilka hofrätterna kunde
besätta. Slutligen talas i R. F. § 10 om ärkebiskops-, biskops-
och kyrkoherdeämbeten, men frågan om dem hör till kyrko-
rätten. Vidare innehåller paragrafen stadganden angående
befordringsgrunderna, I sådant afseende bestämmes, att ve-
derbörande skola på förslag uppföra »tre the förståndigaste,
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värdigaste och til then lediga beställningen tienligaste Per-
soner» äfvensom att konungen bland de sökande eger ut-
nämna den, som han skickligast finner. Dock förekommer
också ett annat stadgande angående samma ämne längre
fram i paragrafen. Det heter: »Til alla thessa tienster skal
endast skickelighet och erfarenhet föra, utan afseende på
gunst eller födsel —.» Slutligen innehåller paragrafen
en viktig bestämning därom, att utlänningar icke få använ-
das i svensk statstjänst.

Dessa bestämningar hafva undergått åtskilliga ändringar,
främst genom Förenings- och Säkerhetsakten, hvilken i 1 §
innehåller bl. a., att konungen eger förordna efter dess höga
godtfinnande om alla rikets ämbeten. Hvad detta stadgande
egentligen innebär, är icke alldeles lätt att säga. Frågan
härom hör dock icke till förvaltningsrätten, utan till stats-
författningsrätten. Här konstaterar jag blott, att genom detta
stadgande åt konungen tillerkänts en viss rätt att angående
tjänsters besättande förordna. Vidare har 4 § i F. o. S. A.
angående befordringsgrunderna stadgat, att skicklighet, för-
tjänst, erfarenhet och bepröfvad medborgerlig dygd skola för-
blifva den enda och rätta grunden för befordran till alla
rikets ämbeten och tjänster, högre och lägre, utan afseende
på börd eller särskildt stånd.

Ändringar hafva vidare kommit till stånd genom regi.
för regeringskonseljen af år 1809. De tjänster, hvilka enligt
Regeringsformen skulle besättas af konungen utan uppgjordt
förslag, skulle också enligt 1809 års regi. i enahanda ord-
ning besättas, dock att anmälan om dessa tjänster skulle
göras genom senatens E. D. (Tredje Afd. I kap. 8 p.). Men
genom K. F. af d. ^feffi' 1812 bestämdes, att J. D. ensamt
borde hos H. K. M:t föreslå och anmäla sökande till de do-
maresysslor, hvilka af H. K. M:t skola besättas, äfvensom
att J. D. egde upptaga och slutligen afgöra besvär öfver af
hofrätterna gjorda befordringar eller till lediga domaresysslors
besättande upprättade förslag — detta i enlighet med den
grundsatsen, att J. D. och icke E. D. har att göra med till
rättsvården hörande angelägenheter. — Hvad åter beträffar
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tjänster, hvilka enligt Regeringsformen skulle bortgifvas af
Kgl. M:t efter uppgjordt förslag, så förblef i gällande kraft
den grundsatsen, att hofrätterna uppgjorde förslag till åter-
besättande af sådana tjänster, som förut besattes efter af
'hofrätterna uppgjorda förslag, samt att förslagen i enlighet
med 1812 års förordning insändes till J. D., som öfverläm-
nade ärendena till monarken. Senatens E. D. åter hade att
uppgöra förslag till sådana tjänster, till hvilka de administra-
tiva kollegierna under den svenska tiden uppgjort förslag, —
ty de administrativa rikskollegiernas befogenheter skulle efter
år 1809 handhafvas af E. D. — och dessa förslag skulle af
E. D. insändas till H. M:t, som värkstälde utnämningen.
Många tjänster af denna beskaffenhet torde emellertid icke
funnits, dock några, såsom t. ex. landssekreteraretjänster. —
Hvad åter beträffar de lägre tjänster, om hvilka stadgades i
§ 10 R. F., att de skulle besättas af kollegierna och andra
vederbörande, så hafva vi att märka: de tjänster, hvilka be-
sattes efter af underordnade myndigheter uppgjorda förslag,
kommo fortfarande att besättas på samma sätt som förut,
så att t. ex. guvernörer och vederbörande öfverstyrelser till
dem uppgjorde förslag, på hvilka tre personer uppfördes;
men utnämningen värkstäldes af senaten. Men bland dessa
lägre tjänster funnos, såsom sades, åtskilliga, till hvilkas åter-
besättande förslag icke uppgjordes, t. ex. tjänster vid hof-
rätterna. Sådana tjänster vid hofrätterna besattes fortfarande
af hofrätterna, utan att någon annan myndighet uppgjorde
förslag. Senatens E. D. skulle naturligtvis utan förslag ut-
nämna sådana tjänstemän, som förut utnämts af kollegierna,
men sådana torde efter 1809 hos oss icke funnits. Till
tjänster vid senaten egde senaten själf utnämna, försåvidt
det icke var särskildt bestämdt, att de skulle besättas af
monarken. Andra myndigheter fortforo att utnämna sådana
tjänstemän, som de förut utnämt. T. ex. guvernörerna för-
blefvo fortfarande befogade att utnämna länsmän och lägre
betjänte vid länestyrelserna. Slutligen är att märka, att regi.
för regeringskonseljen innehåller bestämningar om att leda-
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möterna af regeringskonseljen skulle tillsättas för tre år i
sänder på anmälan af regeringskonseljen.

Beträffande ändringarna efter 1809 är att märka
följande:

1) Genom författningar, hvilka i det föregående om-
nämts, har åt senaten uppdragits att besätta åtskilliga ämbe-
ten och tjänster, hvilka förut varit K. o. S. förbehållna. Be-
stämningarna härom finnas sammanfattade i §§ 83 o. 98 af
1892 års regi. för senaten.

2) K. o. S. har förbehållit sig att besätta några sådana
tjänster, som kollegierna under den svenska tiden och sena-
ten efter 1809 besatt. Sådant är förhållandet med lands-
kamreraretjänster, beträffande hvilka genom K. Br. af d. 4
juni 1849 stadgades, att senaten skulle upprätta förslag till
deras återbesättande, hvarefter monarken själf skulle utnämna
till desamma.

3) Genom K. F. af d. 23 juli 1896 § 1 är åt J. D.
öfverlämnadt att besätta alla sådana tjänster vid justitiestaten,
till hvilka förslag förut upprättats af vederbörande myndig-
heter. Ehuru således J. D. redan förut genom 1892 års
förordning och några andra författningar hade fått rätt att
besätta några tjänster vid justitiestaten, till hvilka förslag
hade uppgjorts, utvidgades genom 1896 års förordning justi-
tiedepartementets befogenhet i förevarande afseende därhän,
att departementet fick rättighet att besätta alla tjänster vid
justitiestaten, till hvilka förslag upprättats, och monarkens
egen utnämning förbehållna blefvo blott de högre ämbeten
vid justitiestaten, hvilka borde besättas utan uppgjordt för-
slag. Genom § 2 i samma förordn. af år 1896 uppdrogs åt
E. D. att utnämna till samtliga administrativa tjänster, till
hvilkas besättande förslag förut bort insändas till monarken,
samt dessutom att utnämna alla sådana tjänstemän, hvilka
förut bort utnämnas af monarken själf utan uppgjordt för-
slag, med undantag af ärkebiskop och biskopar, referenda-
riesekreterare och kamrerare i E. D., öfverläkaren vid iinska
militären, guvernörer samt chefer för landets förvaltande
värk.
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4) Några tjänster vid hofrätterna, hvilka förut besatts
af dem, kunna icke vidare af desamma besättas mot proku-
ratorns vilja, ty enligt § 16 i prokuratorsinstr. af år 1812
skulle angående utnämnande af vice advokatfiskal och extra
fiskal vid hofrätt hofrättens åtgärd meddelas prokuratorn, på
det att han måtte uttala sig i saken, och ifall prokuratorn
ansåge någon annan böra utnämnas, borde ärendet öfver-
lämnas till J. D., som i sådant fall värkstälde utnämningen.
Denna bestämning är bibehållen i 1892 års regi.

5) Sedan domkapitlens befattning med skolorna upp-
hört, besättas ämbeten och tjänster vid elementarlärovärken
af öfverstyrelsen för skolväsendet.

G) En mängd nya tjänster hafva inrättats; och medan
å ena sidan gamla grundsatser i åtskilliga afseenden bibe-
hållits, hafva i andra delar afvikande bestämningar meddelats,
hvilka kunna sägas vara befogade på grund af 1 § F. o. S.
A. Till dessa hör, att åtskilliga tjänster skola besättas på
framställning af generalguvernören samt att några tjänstemän
skola utnämnas af generalguvernören.

Jag tillägger, att monarken måste anses vara berättigad
att åt offentliga myndigheter uppdraga utnämnandet af äm-
bets- och tjänstemän, hvilka han skulle vara befogad att
utnämna. Men det vore icke riktigt, om han uppdroge ut-
nämnandet åt andra myndigheter än sådana, under hvilka
de tjänster lyda, som skola besättas.

III. Den nu gällande rätten.

1. Fortfarande gäller såsom regel, att K. o. S utnäm-
ner omedelbart, och utan att förslag upprättats, till ämbeten
och tjänster, med hvilka överstelöjtnants eller högre rang är
förenad, dock med iakttagande af a) att rangförhöjning efter
1772 ej föranleder annat utnämningssätt än förut samt b)
att senatens E. D. besätter ämbeten och tjänster vid senaten
underlydande administrativa ämbetsvärk med undantag af
guvernörsämbetena, chefsplatserna vid de förvaltande värken
äfvensom öfverläkaretjänsten vid finska militären, hvarutom



138

referendariesokreterare- och kamreraretjänster vid senaten
samt biskopsämbetena fortfarande förbehållits K. o. S.

Häraf följer: Presidenter vid hofrätter utnämnas såsom
förut af K. o. S. omedelbart. Detta följer af den gamla
regeln och däraf, att det år 1896 icke uppdragits åt J. D.
att besätta sådana ämbeten och tjänster, som K. o. S. förut
besatt utan uppgjordt förslag. Enahanda är fallet med hof-
lattsrådsämbeten. Generalguvernörs- och ministerstatssekre-
terareämbetena besättas i samma ordning som förut med
tillämpning af § 10 R. F. Samma stadgande är fortfarande
tillämpligt på senatorerna, med afseende å hvilka i §§ 4 o. 6
af 1892 års regi. faststälts detsamma, som förut var gällande,
nämligen att de utnämnas af K. o. S. för hvarje gång på
tre år, efter det anmälan gjorts af senaten. Angående pro-
kurators- och prokuratorsadjointämbetena är i § 8 af 1892
års regi. för senaten faststäldt, att de likaledes besättas af
K. o. S. omedelbart. Beträffande referendariesekreterare
och kamrerare vid senaten stadgas i § 9, att de utnämnas
af K. o. S., och detta har icke blifvit ändradt genom 189G
års förordning.

Af det sagda följer, att sådana ämbeten som hofrätts-
assessorsämbeten icke lyda under ifrågavarande regel. Vis-
serligen innehafva hofrättsassessorer högre rang än öfverste-
löjtnants, men de hade det icke 1772, och därför länder
angående hofrättsassessorsämbeten till efterrättelse, hvad som
öfver hufvud taget galt angående den andra kategorin af de
ämbeten och tjänster, om hvilka talas i § 10 R. F.

1 sammanhang därmed, att förslag till återbesättande
af de ämbeten och tjänster, hvilka höra till ifrågavarande
kategori, icke upprättas, står, att tjänsterna icke anslås lediga.
Men ingen kan utnämnas, utan att han själf samtykt därtill.
Utnämning sker i regel på anmälan om ledighet, i en del
fall af generalguvernören, i andra af senaten. Äfven där
senaten anmäler, går anmälan till H. M:t genom general-
guvernören. Där det stadgats, att generalguvernören anmä-
ler, där betyder det, att senaten ingenting har att i saken
säga. Angående ämbeten och tjänster vid rättegångsvärken,
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tivilka besättas af H. M:t omedelbart, gäller, att anmälan skall
göras genom senatens J. D.

2. Angående öfriga tjänster utom dem, som höra till
följande kategori, således angående tjänster, hvilka kunde hän-
föras till den andra kategorin af de i R. F. § 10 af sedda, gäller:
<3e besättas i regel af senaten, efter det förslag blifvit uppgjordt
(detta dock blott försåvidt tjänsten lyder under senaten), och ut-
nämningen sker genom J. D., såvidt fråga är om ämbete eller
tjänst vid rättegångsvärken, genom E. D., när frågan gäller äm-
bete eller tjänst vid de förvaltande värken. Förut gälde, att
ämbeten och tjänster af denna beskaffenhet skulle besättas af
K. o. S., sedan förslag upprättats. Men efter hand hafva
författningarna åt senaten uppdragit att besätta ifrågavarande
ämbeten och tjänster. Såsom exempel på ämbeten och tjän-
ster, hvilka höra hit, må nämnas hofrättsassessors- och hä-
radshöfdingeämbeten. Till dessa skedde utnämningen förut
af K. o. S. själf, sedan hofrätt uppgjort förslag. Att märka
är, att senatens Ei D. utnämner tjänstemän vid öfriga värk,
såvidt de skola utnämnas efter uppgjordt förslag, men detta
gäller blott sådana ämbeten och tjänster, som lyda under
senaten. Med anledning häraf utnämner senaten inga tjän-
stemän vid universitetet. Universitetets professorer och åt-
skilliga andra tjänstemän vid universitetet utnämdes förut af
K. o. S., men numera af universitetets kansler.

3. Angående de till den tredje kategorin af de i R. F.
§ 10 åsyftade tjänster, liksom om andra efteråt tillkomna
tjänster af samma beskaffenhet, gäller:

a) De tjänster, hvilka förut besatts af kollegierna,
efter det förslag uppgjorts af underordnade myndigheter,
besättas nu af senatens E. D., sedan vederbörande myndig-
heter uppgjort förslag. Detta följer däraf, att senaten genom
1809 års regi. för regeringskonseljen erhöll de befogenheter,
hvilka förut voro uppdragna åt de administrativa rikskolle-
gierna. I enlighet med denna regel utnämnas tjänstemän,
sådana som kronofogdar, häradsskrifvare, räntmästare m. fl.,
åf senatens E. D., sedan guvernörerna upprättat förslag till
återbesättandet af dem. Till samma kategori höra tullför-
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valtare- m. il. tjänster vid tullstaten, till hvilka tullsty-
relsen uppgör förslag, kommissionslandtmätaretjänster, hvilka
besättas, efter det landtmäteriöfverstyrelsen uppgjort förslag
o. s. v. Att det är senatens E. D., som utnämner till dessa
tjänster, framgår också af § 98 mom. 28 i 1892 års regi.

b) De tjänster, som hofrätterna förut besatt, besättas
fortfarande af hofrätterna utan uppgjordt förslag. Ty ehuru
hofrätterna voro att anses såsom rikskollegier i den gamla
tidens mening, hafva hofrätternas funktioner icke på något
sätt uppdragits åt senaten. Men angående vice advokatfiskals
och extra fiskals tjänster se ofvan sid. 137 och § 63 af 1892
års regi.

c) Senaten besätter utan förslag alla andra tjänster
vid senaten utom referendariesekreterare- och kamreraretjän-
ster (1892 års regi. och 1896 års förordning). Således be-
sätter J. D. alla tjänster vid sagda departement med undantag
af referendariesekreteraretjänsterna och E. D. alla tjänster
vid detta departement utom referendariesekreterare- och kam-
reraretjänsterna.

d) Guvernörer, öfverstyrelser o. dyl. öfverordnade myn-
digheter besätta utan förslag sådana tjänster, som de år 1772
plägat besätta. I enlighet härmed utnämna guvernörerna
fortfarande länsmän. Likaledes besätta guvernörerna och
öfverstyrelserna lägre tjänster vid ämbetsvärken och andra
underlydande tjänster utan förslag.

e) Skolöverstyrelsen besätter läraretjänster vid ele-
mentarlärovärken. Förut utnämdes lärare vid elementarläro-
värken af domkapitlen. Men sedan en ny kyrkolag antagits
och år 1870 trädt i gällande kraft samt en särskild öfver-
styrelse för skolväsendet inrättats i anledning däraf, att sko-
lorna skildes från kyrkan, har skolöverstyrelsen fått de be-
fogenheter hvad utnämningar beträffar, som förut ankommo
på domkapitlen.

f) Militära tjänster besättas utan uppgjordt förslag
enligt en kgl. förordn. af d. 6 nov. 1716, men i hvad mån
afvikelser härifrån ega rum, kan jag för närvarande icke
uppgifva.
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Om tjänsters lediganslående. Af det föregående synes,
tttt vissa tjänster besättas, efter det tjänsterna anslagits lediga
till ansökning, andra utan sådan omgång. Regeln är: alla
tjänster af den beskaffenhet, att de enligt R. F. § 10 bort
besättas omedelbart af K. o. S. själf, anslås fortfarande icke
lediga, och detta oberoende af den omständigheten, om ut-
nämnandet efteråt uppdragits åt senaten eller icke. AU i
hvarje fall samtycke erfordras af den, som utnämnes, är
förut sagdt, men samtycke kan gifvas äfven annorlunda än
genom ansökan. Det vill synas, såsom om under den svenska
tiden åtskilliga förtroendeämbeten skulle formligen ansökts,
dock utan att tjänsterna eller ämbetena anslagits lediga.
Alla tjänster utom de, som enligt den allmänna regeln skulle
besättas af monarken utan förut uppgjordt förslag, skola i
regel anslås lediga af de ämbetsvärk, under hvilka tjänsterna
närmast lyda. Ansökningstiden bör enligt Kgl. F. af d. 27
febr. 1739 § 1, Kgl. F. af d. 8 nov. 1757 och Kgl. Förkl. af
d. 31 mars 1767 vara 56 dagar från den, då ledigheten
uppstod, sagda dag oräknad, och detta bör gälla, såvidt
annat icke är särskildt stadgadt. Såsom exempel på sär-
skilda stadganden må anföras, att uppbördsmannatjänster
skola besättas efter kungjord 14 dagars ansökningstid (hvar-
utom ansökningstiden till åtskilliga tjänster är 30 dagar). På
senare tider synes man förgätit, att 56-dagars ansöknings-
tiden bör räknas från den dag, då ledigheten uppstod, och
man har börjat anslå tjänster lediga 56 dagar från anslags-
dagen. Att ansökningstiden bör räknas på sistnämda sätt
finnes uttryckligen stadgadt för några fall. Se t. ex. § 48 i
skolordningen af d. 8 aug. 1872. Men där detta icke är
särskildt 'stadgadt, böra tjänsterna anslås lediga 56 dagar
efter den dag, då ledigheten uppstod. Nu kan det emellertid
i några fall vara tvifvelaktigt, huruvida tjänster böra anslås le-
diga att ansökas 56 dagar efter den, då ledigheten uppstod, eller
56 dagar från anslagsdagen. I guvernörsinstr. af år 1894 säges
nämligen om några tjänster, att de ansökas inom 56 dagar efter
anslagsdagen; och häraf följer, att öfriga tjänster, om hvilka
finnes stadgadt i denna instruktion, också böra på anfördt
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sätt anslås lediga. — Hvilken ansökningstiden än må vara,
så får ansökning, som inlämnas efter ansökningstidens ut-
gång, icke komma under pröfning. Detta följer ur förord-
ningarna af 1757 och 1767. Om uppbörd är med tjänsten
förenad, bör jämte ansökningen inlämnas borgen för viss
summa af den uppbörd, som tjänsteman ombetros.

Om kompetensvilkoren. Icke hvar och en är i stånd
att sköta en statstjänst. Lagstiftaren har därför faststält, att
de, som skola anställas i statstjänst, måste innehafva vissa
egenskaper. Inbegreppet af de egenskaper, som en person
måste innehafva för att kunna bekläda en tjänst, är hvad
man kallar kompetens för tjänsten. Den, som innehar sagda
egenskaper, säges vara kompetent, den, som ej gör det, är
icke häller berättigad att söka tjänsten. Därför plägar i
anslag, hvarigenom tjänster anslås lediga, uppmaning ställas
till hugade kompetenta sökande att inlämna sina ansök-
ningar. Inlämnar en icke kompetent person ansökan, tages
don alls icke under pröfning, försåvidt det icke är särskildt
stadgadt, att åt' sökande kan lämnas tid att göra sig kom-
petent.

Betingelserna för erhållande af anställning i finsk stats-
tjänst äro följande:

a) Manligt kön. Det har af ålder galt såsom regel,
att endast personer af manligt kön kunna anställas i stats-
tjänst. På senare tider hafva dock, utan att någon lagför-
ändring egt rum, också kvinnor blifvit anstälda icke endast
såsom lärarinnor vid fruntimmersskolor, utan ock i åtskilliga
andra tjänster, såsom vid postvärket m. fl. administrativa
värk. Vid hvilka ämbetsvärk och för hvilka tjänster detta
kan ske, är icke lätt att säga. Jag tror, att det skulle strida
mot för närvarande gällande lag, om kvinnor erhölle tjänst,
som innebure rätt att utöfva offentlig myndighet öfver andra
ämbets- och tjänstemän. Naturligtvis kunna kvinnor dock
vid skolor erhålla ämbeten och tjänster, som innebära rät-
tighet att utöfva offentlig myndighet öfver andra.
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b) Finsk medborgarrätt på grund af födsel. På
grund af 4 kap. Konungabalken L. L. kunde offentlig myn-
dighet i riket icke utöfvas af andra än infödda svenska män.
Senare, kunde denna regel tidtals icke upprätthållas. Det
var i synnerhet efter Sveriges deltagande i 30 åriga kriget,
som utlänningar vunno anställning i svensk statstjänst. Man
ansåg sig icke kunna vägra dem, som stridt under de svenska
fanorna i Tyskland, att blifva antagna i rikets tjänst. Huf-
vudsakligen med anledning häraf medgaf 1660 års addita-
ment till 1634 års R. F., att naturaliserade kunde användas
i rikets tjänst, men icke i de viktigaste ämbetena (§ 12).
1719 och 1720 års regeringsformer återupptogo den gamla
regeln, enligt hvilken blott infödda män skulle få användas.
Men de utlänningar, som förut hade blifvit anstälda i svensk
statstjänst, ansågos böra få kvarstå, hvilket förhållande be-
visar, att enligt frihetstidens grundlagar naturaliserade svenska
medborgare icke ansetts böra få bekläda statstjänst i Sverige.
Häraf följer, att § 10 i 1772 års R. F. bör tolkas så, att
endast infödda svenska män kunde användas i svensk stats-
tjänst. Denna regel inskärpes af 1 § i F. o. S. A. — ett
stadgande, som är fullkomligt öfverensstämmande med Gustaf
lU:s intentioner, hvilka gingo ut på att ailägsna hvarje ut-
ländskt inflytande.

Med infödda finska män har man att förstå sådanar

som äro finska medborgare på grund af födsel. Det vill
synas, såsom om praxis skulle börjat, antagligen af förbi-
seende, hylla den uppfattningen, att naturalisation förlänar
fullkomligt samma rättigheter, som infödda finska medbor-
gare hafva, och att således naturaliserade kunna användas
i finsk statstjänst. I hvad mån man skall anse häfden hafva
modifierat grundlagens stadganden, är svårt att säga. Nog
måste vi hålla på grundlagens ordalydelse, så mycket mer
som detta är mest öfverensstämmande med de äldre grund-
satserna, hvilka, såsom antyddes, måste anses hafva blifvit
inskärpta genom den under Gustaf III:s regering tillkomna
Förenings- och Säkerhetsakten.
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Emellertid måste vi erkänna, att undantag från den
anförda regeln i vissa fall böra anses berättigade. Sålunda
kunna vi anse det finnas häfd för den regeln, att general-
guvernörsämbetet kan beklädas af rysk man. Vidare torde
man kunna säga, att några mindre betydande tjänster vid
skolvärket kunna enligt förhållandena redan i äldre tider
besättas med utlänningar, och det vill synas, såsom om vid
universiteten skulle kunnat användas utlänningar i de fall,
då kompetenta inlänningar icke funnits att tillgå.

c) Oförvitlighet i seder. Detta ligger väl i sakens
natur, men har också ansetts innehållas i Kgl. F. af d. 9
mars 1750, som stadgar, att akademiskt vittnesbörd bör inne-
hålla bl. a. intyg öfver studerandes förhållande i lefvernet
och att äfven för sådan, som inträdt i allmän tjänst, men
sedan för studiers fortsättande uppehåller sig vid universi-
tetet, bör utfärdas intyg förnämligast om hans under tiden
förda lefnad. äfvensom att kollegierna och de allmänna vär-
ken samt landshöfdingarna och andra ämbetsmän, under
hvilka tjänstemän lyda, icke böra lämna någon, som förut
varit vid akademin, insteg till tjänstgörande eller auskulte-
rande utan behörigt akademiskt vittnesbörd om dess tillräck-
liga insikt i de till värket hörande vetenskaper samt ärbara
förhållande. Häraf synes, att såsom tjänstemän ej få anstäl-
las de, som dömts till ärans förlust (den tid, då missgärnings-
balken var gällande), icke häller de, som dömts för brott,
hvilka betraktats såsom nesliga eller vanfräjdande, icke häller
de, som dömts förlustiga medborgerligt förtroende eller för-
klarats ovärdiga att nytjas i landets tjänst (detta dock natur-
ligtvis blott under den tid, för hvilken sagda påföljd af brot-
tet i domen faststälts); icke häller den, som står under tilltal
för vanfräjdande brott (K. Br. af d. 16 aug. 1842). Orsa-
ken är lätt att finna: det är möjligt, att sådan sökande komme
att blifva fäld för slikt brott.

Naturligtvis gå fordringarna på en ämbetsmans heder
längre, än att han icke skall hafva gjort sig skyldig till nå-
got vanfräjdande brott eller något brott, som medför förlust
af medborgerligt förtroende. Stöd för donna uppfattning har
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man i lagens stadgande i 15: 2 R. B. Måste de, som skola
kunna inför rätta uppträda som privata personers ombud,
innehafva de kvalifikationer, som i paragrafen omnämnas, så
är det naturligt, att sådant så mycket mer måste fordras af
dem, som skola utföra uppdrag i det allmännas tjänst. Vi-
dare: Då lagen i 6: 2 G. B. minskar dens rättigheter, som ej
har godt namn och rykte, så vore det icke oberättigadt att
anse en sådan person inkompetent till statsämbete eller
-tjänst. I hvad mån vissa brott eller mindre hedrande hand-
lingar göra en person inkompetent att söka tjänst, är svårt
att säga. Att begångna förbrytelser i hvarje fall böra tagas
i betraktande vid bedömande af företrädet mellan sökande
är en omständighet, som grundar sig på 4 § F. o. S. A.

d) Att man bekänner kristen troslära. § 1 i 1772
års R. F. innehöll, i öfverensstämmelse med 1 § i 1723 års
prästaprivilegier, att alla ämbetsmän skulle bekänna sig till
den lutherska läran (och att andra än lutheraner ej kunde
bekläda ämbeten och tjänster). Dessa bestämningar ändrades
icke genom 1779 års riksdagsbeslut och Kgl. K. af d. 24
jan. 1781. Men genom en förordning af d. 14 aug. 1827
stadgades, att bekännare af grekisk-ryska trosläran kunde
bekläda iinsk civil- och militärtjänst samt tjänster i städerna.
Att egentligen ständernas medvärkan skulle erfordrats för
denna författning är någonting, som den själf erkänner.
Genom K. F. af d. 11 nov. 1889 om rätt för finsk medbor-
gare af annan kristen troslära än den evangelisk-lutherska
att bekläda ämbeten och tjänster i landet stadgas bl. a., att
bekännare af hvilken kristen troslära som hälst kunna be-'
'kläda ämbeten och tjänster i Finland, likväl med vissa in-
skränkningar. Till statstjänst, hvarmed följer åliggande att
meddela religionsundervisning enligt evangelisk-lutherska kyr-
kans lära, kan nämligen ingen annan förordnas än en,
som själf bekänner samma lära. (Att till tjänst inom lu-
therska kyrkan icke får utnämnas annan än lutheran stadgas
också, men det är en omständighet, som icke hör hit.) Vi-
dare innehåller förordningen, att till lärare i historia vid
landets offentliga lärovärk bekännare af annan kristen tros-

10
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lära än den evangelisk-lutherska icke få utses annorlunda
än med K. o. S:ns tillstånd.:i:)

e) Skicklighet, ådagalagd genom undergångna före-
skri/na lärdomsprof. Genom K. FF. af d. 3 nov. 1817
och d. 10 dec. 1828 var det stadgadt, att domareexamen
utgjorde vilkor för inträde vid rättegångsvärken samt att för
tjänster vid de administrativa värken fordrades antingen en
kameralexamen eller (för några lägre tjänster) en mindre
examen, som plägat kallas mindre kameralexamen, äfvensom
att bärgsexamen utgjorde vilkor för kompetens till tjänster
vid bärgsstaten. Genom K. F. af d. 30 maj 1871 stadgades,
att de examina, hvilka utgjorde vilkor för kompetens till
tjänster vid rättegångs- och förvaltande ämbetsvärk, skulle
vara domareexamen, allmän rättsexamen och kameralexamen.
Allmän rättsexamen medförde kompetens till tjänster vid
rättegångs- och förvaltande värk i allmänhet, domareexamen
blott för en del tjänster vid rättegångsvärken, kameralexa-
men för en del tjänster vid administrativa ämbetsvärk. An-
gående bärgsexamen skulle gälla detsamma som förut. På
grund af särskilda stadganden hafva juris utriusque kandi-
dater egt befordringsrätt till tjänster vid rättegångsvärken
och de administrativa värken utan några inskränkningar.
Genom K. K. af d. 15 aug. 1894, som för närvarande gäller,
bestämdes, att examina, hvilka fordras för kompetens till
juridiska, kamerala och administrativa ämbeten och tjänsterr

skola vara rättsexamen, högre och lägre förvaltning sexa-
men. Rättsexamen medför uteslutande kompetens för tjän-
ster vid rättegångsvärken samt dessutom kompetens för vissa
andra tjänster. Högre förvaltningsexamen medför uteslutande
kompetens för högre tjänster vid förvaltande värk samt dess-

*) I förbigående må nämnas, att ingen annan än en bekännare
af evangelisk-lutherska kyrkans lära får såsom domare eller innehafvare
af annan tjänst eller offentligt uppdrag deltaga i handläggande af fråga,
som rör religionsvård, religionsundervisning eller befordran till tjänst
inom lutherska kyrkan eller undervisning i dess lära vid landets läro-
värk.
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utom för några tjänster, hvilka man förut kunnat erhålla
med. kameralexamen, t. ex. kronofogdetjänster. Lägre för-
valtningsexamen medför kompetens för vissa slags lägre tjän-
ster vid de förvaltande värken.

Utom dessa allmänna bestämningar gifves det special-
stadganden, hvilka vidkommande särskilda slag af tjänster
fordra intyg öfver tekniska insikter (såsom af landtmätare,
forstmästare, ingeniörer, läkare, lärare m. fl.), och vidare
finnas stadganden angående åtskilliga lägre administrativa
sysslor (angående tjänstemän vid järnyägsförvaltningen, Fin-
lands bank o. s. v.). Saknaden af intyg öfver presterade
kunskapsprof kan ersättas genom dispens, hvarmed förstås
beviljande af rättighet att söka samt efter förtjänst och skick-
lighet vinna befordran till ämbeten och tjänster åt sådan,
som icke fullgjort stadgade föreskrifter. Dispens kan beviljas
af senaten, dock icke gärna för domarebefattningar.

Angående kompetens, förvärfvad genom aflagda kun-
skapsprof eller annorledes, gäller, att densamma icke kan
genom senare utkomna författningar betagas den, som en
gång förklarats kompetent. T. ex. den, som undergått kame-
ralexamen, är berättigad att söka kronofogdetjänster, fastän
K. K. af d. 15 aug. 1894 fordrar högre förvaltningsexamen
för kompetens till nämda tjänster. Orsaken är den, att man
hos oss ansett förvärfvade rättigheter böra respekteras och
förvärfvad kompetens vara att anses såsom en förvärfvad
rättighet. Att förvärfvade rättigheter i allmänhet böra respek-
teras är stadgadt i § 39 R. F., som innehåller, att hvar och
en skall åtnjuta »sina lagliga rättigheter och välfångne Pri-
vilegier». Man bör blott icke missförstå saken därhän, att
man kunde hafva en förvärfvad rätt att få tjänster, utan
blott en förvärfvad rätt att söka tjänster med den påföljd,
att vederbörande myndigheter äro förpliktade att taga ansök-
ningen under pröfning och anse den sökande vara kom-
petent.

Från nu ifrågavarande allmänna regler gifves det un-
dantag. Det anses, att bestämningarna om kunskapsprof icke
gälla chefer för ämbetsvärk och ordförande i öfverstyrelser,
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liksom de icke häller gälla senatorer eller ministerstatssek-
reteraren. Uttryckligen stadgadt är detta icke, men bestäm-
ningarna angående kompetens hafva städse så uppfattats.
Från ifrågavarande undantag ega dock vissa undantag rum.
Sålunda kunna till ledamöter i J. D., på grund af § 8 i 1772
års R. F., utses endast personer, som äro »kände för rätt-
vise och Lagfarne Män» samt »uti Domare-Ämbeten brukade
varit». Denna regel är också observerad i § 4 af 1892 års
regi. för senaten. Analogt är förhållandet med presidenterna
i hofrätterna. Enligt § 15 R. F. skola desse vara sådana,
som gjort sig kända för lärdom och lagfarenhet. Beträffande
några värkchefsbefattningar är dessutom undantagsvis uttryck-
ligen stadgadt, att deras innehafvare skola ega särskilda
slags insikter.

f) Förmåga att i tal och skrift använda de båda
inhemska språken, svenskan och finskan. Hufvudförfatt-
ningarna i ämnet äro K. F. af d. 9 maj 1881 och K. K. af
d. 29 dec. 1883, hvilken sistnämda ändrar tvänne paragrafer
i förordn. af d. 9 maj 1881. Utom dessa stadganden gifves
det talrika andra bestämningar i samma ämne.

Sättet, på hvilket ifrågavarande förmåga skall styrkas,
är olika i olika fall. Den, som senare än vårterminen 1881
aflagt juris utriusque kandidat- eller offentlig ämbetsexamen
inför juridiska fakulteten, behöfver vid ansökning om tjänst
icke inlämna bevis öfver kunskap i de inhemska språken,
ty på grund af K. F. af d. 9 maj 1881 får fakulteten icke
admittera någon till examen, förrän hans kännedom af de
inhemska språken blifvit inför fakulteten styrkt (K. K. af d.
29 dec. 1883 § 7). Den, som före vårterminen 1881 aflagt
ifrågavarande examina, behöfver icke prestera intyg öfver
kunskap i svenska, ty därförinnan kunde man faktiskt ej
undergå sagda examina utan kunskap i detta språk (K. K.
af d. 29 dec. 1883 § 7).

Från anförda grundsats ega undantag rum. Den be-
höfde icke tillämpas på sådana högre ämbets- och tjänstemän,
hvilka utnämdes af K. o. S. utan uppgjordt förslag, och altså
behöfver den icke häller för framtiden tillämpas af senaten
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vid besättandet af dem bland dessa ämbeten, hvilkas besättande
nu är åt senaten uppdraget, — detta i öfverensstämmelse
med den nyss anförda grundsatsen, att af sådana ämbetsmän
öfver hufvud ej fordras skicklighet, ådagalagd genom aflagda
prof. Det sagda ligger jämväl i affattningen af § 7 i nyss
nämda författningar. Det heter nämligen, att bestämningarna
angående kunskap i finska och svenska gälla tjänster, som
besältas af vederbörande myndigheter eller efter af myndig-
heter upprättade förslag, altså icke .sådana tromanstjänster,
som den tiden skulle besättas af K. o. S. själf utan förslag.
Men angående besättandet af officers- och civila tjänster vid
de finska trupperna stadgas i § 8 i K. F. af d. 9 maj 1881
helt allmänt, att tillses bör, det de, som i sådana tjänster
anställas, känna såväl svenska som finska språket. Detta
gäller således också om tromän. Dessutom hafva författnin-
garna medgifvit några andra undantag, för hvilka det dock
icke är nödigt att här redogöra.

g) / särskilda fall utgör uppnådd viss ålder ett
kompetensvilkor. Sålunda är i Kgl. Br. af d. 3 dec. 1799
stadgadt, att, i anseende till de kunskaper samt den erfaren-
het och stadga, domareämbetet kräfver, hofrätt ej eger till
sagda ämbetes utöfvande förordna någon, som icke uppnått
21 års ålder. Men huru skall man fatta saken i de fall, för
hvilka det icke finnes särskildt stadgadt, att viss ålder bör
vara uppnådd? Svaret synes mig böra vara följande: den,
som eger utnämningsrätt, är befogad att pröfva, huruvida
sådan ålder uppnåtts af sökande, att offentligt uppdrag kan
honom meddelas. Den civila myndighetsåldern behöfver i
sådana fall, för hvilka icke särskildt stadgadt finnes, ej vara
bestämmande.

Om befordringsgrunderna, d. v. s. de grunder, enligt
hvilka afgöras skall, hvilken af flere personer, som kunna
komma i fråga till en befattning, bör erhålla företräde fram-
för öfriga. Härom stadgas i § 10 af 1772 års R. F., att vid
förslags upprättande skola »tre the förståndigaste, värdigaste
och til then lediga beställningen tienligaste Personer» upp-
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föras på förslag. Vidare heter det, att konungen af de sö-
kande utväljer »then, som han thertil skickeligast finner»,
och slutligen, att stil alla thessa tienster skal endast skicke-
lighet och erfarenhet föra, utan afseende på gunst eller föd-
sel, tå the ej med skickelighet förknippade finnas». Häraf
kunde synas, såsom om börden borde hafva ett visst infly-
tande, då skickligheten är lika. En förklaring på stadgandet
finner man i § 3 i 1723 års adliga privilegier, som värkligen
afsågo att gifva frälsemän ett visst företräde framför andra.
Men genom 4 § i F. o. S. A. stadgades, att väl till de höga
och förnämsta ämbetena i riket och dem, som äro i konun-
gens hof, endast frälsemän skola utses, »men i öfrigt blifver
skicklighet, förtjenst, erfarenhet och bepröfvad medborgerlig
dygd, enda och rätta grunden för befordran til alla Rikets
Embeten och Tjenster, högre och lägre, utan afseende på
börd eller särskilt Stånd». För närvarande torde man icke
kunna säga, att hos oss finnas några sådana ämbeten, som
motsvarade, hvad Förenings- och Säkerhetsakten kallar »Rik-
sens höga och förnämsta Embeten». Angående ledamöterna
i regeringskonseljen stadgades år 1809, att hälften af dem
borde vara frälsemän och den andra hälften ofrälse. Detta
är icke upprepadt i 1892 års regi. Till de högsta ämbeten,
som för närvarande finnas, höra presidentämbetena i hofrät-
terna, men man har icke ansett, att de böra besättas blott
med frälsemän. Altså torde väl regeln vara, att skicklighet,
förtjänst, erfarenhet och bepröfvad medborgerlig dygd böra
vara enda och rätta grunden för befordran till ämbeten och
tjänster i landet. Man kan blott fråga, huruvida detta stad-
gande i 4 § F. o. S. A. gör någon ändring i den del af §
10 R. F., som säger, att vid förslags upprättande tre de
förståndigaste, värdigaste och till den lediga beställningen
tjänligaste personer, som finnas att tillgå, böra på förslaget
uppföras. Håller man sig till sammanhanget, ser det ut, som
om 4 § i F. o. S. A. ville ersätta blott det sista stadgandet
i § 10 R. F , men det är så allmänt hållet, att man tillika
kan anse detsamma vilja utgöra en allmän bestämning an-
gående det, som bör iakttagas af en hvar, som har någon
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ting med tjänsters besättande att skaffa. Huru man än upp-
fattar saken, så har stadgandet i värkligheten dock samma
innebörd, som den första bestämningen i § 10 R F., att tre
de förståndigaste, värdigaste och till den lediga beställningen
tjänligaste personer böra uppföras på förslag. Grundlagarnas
ifrågavarande stadganden utgöra dock icke hinder för mo-
narken att inom vissa gränser utfärda bestämningar an-
gående hvad som bör iakttagas vid tjänsters besättande; han
kan blott icke meddela bestämningar, stridande mot grund-
lagarna. Sålunda är det om uppbördsmäns tjänster stadgadt,
att vid sådanas besättande skola kronans säkerhet och de
skattskyldiges trygghet hufvudsakligast afses samt förty en-
dast skicklighet jämte ådagalagda prof af trohet, pålitlighet
och godt uppförande i betraktande tagas, så att ej tjänsteår
annorledes än i förening med sagda egenskaper någon före-
trädesrätt till tjänsten medföra (Kgl. Br. af d. 29 mars 1773).
Man kan icke anse, att detta stadgande bestämt någonting,
som vore stridande mot grundlagarna, eller att det skulle
hafva upphört att gälla i följd af Förenings- och Säkerhets-
aktens stadgande. Sistnämda stadgande innehåller blott, att
icke andra kvalifikationer få tagas i betraktande än skick-
lighet, förtjänst, erfarenhet och bepröfvad medborgerlig dygd.
I Kgl. Br. af år 1778 säges, att tjänsteåren eller hvad man
i 4 § F. o. S. A. menar med »förtjänst» ej få komina i
betraktande annorledes än i förening med de öfriga egen-
skaperna; några nya egenskaper hafva här icke förklarats
böra tagas i betraktande.

Af det sagda följer, att enligt den allmänna bestämnin-
gen dessa olika egenskaper, skicklighet, förtjänst, erfarenhet
och bepröfvad medborgerlig dygd, böra mot hvarandra vägas,
när det gäller att besätta en tjänst. Med »skicklighet» torde
förstås teoretiska insikter i de ämnen, som beröra den tjänst,
hvilken skall besättas, med »förtjänst» åter det anspråk på
erkännande, som förvärfvas genom fortsatt värksamhet i det
allmännas tjänst, förutsatt, att värksamheten varit oförvitlig.
Enligt grundsatser, som gälde på 1700-talet, bör det anses,
att, då åtal för tjänstefel icke egt rum, tjänsten varit oför-
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vitlig. Häraf har följt, att man kommit att mäta förtjänsten
med tjänsteår. Detta var regeln på 1700-talet. Men till
förtjänsten eller meriterna kan också räknas utförandet af
särskilda uppdrag utom tjänsten. Enligt K. K. af d. 21 april
1840 skola, om en person varit anstäld i rysk statstjänst
och han sedan öfvergår i finsk statstjänst, de tjänsteår han
i Ryssland förvärfvat honom tillgodoräknas.

Om besvär öfver förslag och utnämning. Öfver försla*g,
som upprättats till återbesättande af lediga tjänster, eger
missnöjd sökande anföra besvär i senaten, som i H. M:ts
höga namn afgör besvären, innan till vidare åtgärd skrides.
Man egde nämligen under den svenska tiden i slika fall be-
svära sig hos konungen. Detta framgår ur Kgl. F. ang.
förslags upprättande till lediga tjänster af d. 27 febr. 1739,
där det bl. a. stadgas, att förslaget, sedan det upprättats, ej,
får hållas hemligt, utan bör åt hvar och en lämnas frihet
att veta, hvem därpå uppförd blifvit, samt vidare ur Kgl. F.
af d. 10 jan. 1759 ang. fatalier i politi- och ekonomimål
(5 o. 7 §§). Och som senaten nu eger utöfva den myndighet,
som förut tillkommit kollegierna, samt regi. för regerings-
konseljen i Tredje Afd. I kap. 7 p. öfverlåtit åt senaten att
pröfva besvär i hithörande ärenden, således den rätt, som
förut utöfvades af konungen, så anföras nu besvär öfver
underordnade myndigheters (äfven hofrätters) uppgjorda för-
slag i senaten (dock så, att besvär öfver förslag till återbe-
sättande af tjänster vid rättegångsvärken anföras i J. D.,
såsom det också härom är uttryckligen stadgadt i K. F. af d.
^~ 1812. Besvär öfver förslag till öfriga tjänsters återbe-
sättande anföras i E. D.). Först sedan senaten pröfvat till-
äfventyrs anförda besvär, skulle ärendet förut insändas till
H. M:t. Ankom utnämningen på senaten, så skedde den,
efter det besvären blifvit afgjorda. Nu, när monarken icke
själf besätter några sådana tjänster, till hvilka utnämningen
sker efter uppgjordt förslag, gäller således den regeln, att
senaten afgör frågan om besvären, innan den skrider till
utnämningen.
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På grund af R. F. § 10 kunde monarken utnämna till
tjänst äfven någon af dem, som icke blifvit uppförda på
förslag. Det heter nämligen: »Utaf the Sökande utväljer
Kongl. Maj:t then, som han thertil skickeligast finner.» Kgl.
M:t var således icke bunden af förslaget. Men då utnäm-
ningsrätten är uppdragen åt senaten, torde denna regel icke
kunna användas, att döma af den omständigheten, att, enligt
hvad jag skulle tro, kollegierna under den svenska tiden ej
kunde gå utom förslaget, när utnämningsrätten tillkom dem.
— Besvärstiden i dessa ärenden, hvilken genom Kgl. F. af
d. 10 jan. 1759 var bestämd till 56 dagar, bestämdes genom
K. F. af d. 5 maj 1810 till 60 dagar.

Äfven öfver utnämningar, som senaten underlydande
myndigheter värkstält, kunna besvär anföras i senaten. Att
regeln ansetts vara sådan, synes tydligt af K. F. af d. 5 maj
1810. Att det är i J. D., som besvär anföras öfver utnäm-
ningar i hofrätterna, följer ur hvad som blifvit sagdt an-
gående K. F. af d. 5 febr. 1812. Öfver utnämningar, som
värkstälts af senaten, kan man icke besvära sig, emedan se-
naten handlar i H. M.ts höga namn.

Öfver utnämning skall den utnämde tillställas en urkund,
hvilken bär namn af fullmakt eller konstitutorial. I Kgl.
Br. af d. 22 sept. 1772 stadgades, att för uppbördsmän skulle
utfärdas endast konstitutorial, icke fullmakt. Härmed för-
håller sig så, att de tjänstemän, hvilka erhållit konstitutorial,
ansetts hafva en mindre tryggad rätt att varda vid sina tjän-
ster bibehållna än öfriga tjänstemän. Med anledning häraf
bör man, när det i senare författningar heter, att den och
den tjänstemannen förses med konstitutorial, tolka stadgandet
så, alt en sådan tjänsteman icke är i åtnjutande af samma
trygghet beträffande tjänstens bibehållande som de tjänste-
män, hvilka hafva fullmakt. — I några fall får den utnämde
endast utdrag ur vederbörande myndighets protokoll.
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§ Il-
Om tjänstemäns skyldigheter.

Dessa äro:
1. Skyldighet att a/lägga tro- och huldhets- samt

ijänstemannaed. Förut gäldo såsom regel, att tjänsteman
vid tillträde af hvarje ny tjänst skulle aflägga ny sådan ed.
Härom stadgades i Kgl. Br. af d. 23 april 1777, att ämbeten
och tjänster samt därmed förenade löner icke få tillträdas,
innan ämbetseden blifvit aflagd och sådant på fullmakten,
som skall uppvisas, är vordet antecknadt. Men genom K. F.
af d. 29 dec. 1877 bestämdes, att, om civila ämbets- och
tjänstemän samt betjänte, hvilka i dylik egenskap aflagt
tjänstemanna- samt tro- och huldhetsed, därefter i följd af
befordran eller transport öfvergå till annan civil befattning,
de icke vidare skola förnyad ed af omnämd beskaffenhet
aflägga. Om t. ex. en tjänsteman i hofrätt blir utnämd till
häradshöfding och han, såsom vanligt är, förut aflagt doma-
reed, behöfver han icke, förrän han tillträder sin domsaga,
aflägga ny ed. Eljes är eds afläggande i några fall så vik-
tigt, att försummelse af denna plikt medför ogiltighet af
själfva förrättningen. Detta finner man ur 25: 21 R. B.,
som handlar om bl. a. det fall, att domare, som i en sak
dömt, icke aflagt domareed.

Från den allmänna regeln, att ämbets- och tjänstemän,
som en gång aflagt ifrågavarande ed, icke behöfva vid be-
fordran eller transport aflägga ny ed, gifvas dock några un-
dantag. Sålunda har det ansetts, att ämbets- och tjänstemän,
hvilka kallats till ledamöter i senaten, måste, innan de till-
träda sina senatorsämbeten, aflägga ny ed. På grund af
instr. för guvernörerna af år 1894 måste man också anse,
att en guvernör vid tillträde af sitt ämbete måste aflägga ny
ämbetsed utan afseende därå, att han förut varit tjänsteman.

2. Skyldighet att själf förrätta sin tjänst. Detta
måste vi anse vara en allmän regel. Ingen tjänsteman får
sätta en annan i sitt ställe. Om domare är sådant särskildt
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stadgadt i 1: 9 R. B. Straffbestämningen kan väl anses upp-
häfd genom nya strafflagen, men icke själfva regeln. Endast
i undantagsfall är det tjänsteman medgifvet att åt annan
uppdraga värkställandet af göromål, hvilka höra till hans
tjänst. Sålunda är kronofogde enligt lag skyldig att värk-
ställa domar i privata mål och att enligt 2: 8 R. B. uttaga
vid domstol ådömda böter. Men dessa göromål eger krono-
fogde uppdraga åt länsman eller annan, som guvernör därtill
förordnat. Härom finnes uttryckligen stadgadt i nya utsök-
ningslagen (1 kap. 4 §) — detta i öfverensstämmelse med
hvad redan förut var medgifvet genom Kamm. Koll. Cirk.
af d. 8 dec. 1775, där kollegiet anbefaller landshöfdingarna
att meddela häradsfogdarna, att desse ovilkorligen själfve
borde förrätta alla betydligare kronomedels samt privata
fordringars utmätning, men för mindre restantieposters eller
mindre privata skulders utsökning egde anlita länsmännerna.
Också andra bestämningar af enahanda beskaffenhet finnas.
Men där icke sådana undantagsbestämningar berättiga tjän-
steman att åt annan uppdraga till hans tjänst hörande gÖro-
mål, där måste tjänsteman själf utföra dem. Behöfver han
ledighet eller befrielse från åliggande, måste han ansöka
därom hos vederbörande myndighet, som, ifall af bifall, för-
ordnar annan person att tjänsten förrätta eller förrättningen
värkställa.

Tjänstledighet åt tjänsteman beviljas, och vikarie för-
ordnas i regel af den myndighet, som eger utnämna till tjän-
sten. Dock kan ock annan sådan offentlig myndighet, som
har inseende öfver tjänstemans värksamhet, bevilja tjänstle-
dighet och förordna vikarie för kortare tid (sex veckor, två
månader o. s. v.). Sålunda beviljar hofrätt tjänstledighet åt do-
mare, guvernör åt honom underlydande ämbets- och tjänstemän.
Tjänstledighet måste beviljas, då tjänsteman är af sjukdom för
någon öfvergående kortare tid hindrad att sköta sin tjänst.
För öfrigt hafva vederbörande myndigheter en ganska vid-
sträkt pröfningsrätt, då det gäller ansökning om tjänstledighet.

3. Skyldighet att med trohet och nit fullgöra tjän-
steåligganden. Detta är erkändt i edsformuläret, enligt hvil-
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ket tjänsteman skall lofva att med nit och trohet uppfylla
de plikter, som i tjänsten honom åligga eller framdeles åläg-
gas kunna, samt att han H. M:ts och landets gagn och bästa
i all måtto söka och främja skall. Att märka är, att här
icke är fråga blott om en etisk plikt, utan äfven om en ju-
ridisk, och denna innebär, att det icke är nog med att en
tjänsteman pro forma utför vissa handlingar, utan han skall
ock hafva omsorg om att angelägenheterna, som äro honom
uppdragna, blifva skötta så väl som möjligt.

4. Skyldighet att i och utom tjänsten iakttaga ett
'oförvitligt uppförande. Detta är något, som ligger i sakens
natur. En ämbetsman har att utöfva i den offentliga makten
liggande befogenheter. Den offentliga makten är en makt,
som finnes till för statens uppgifter. Till dem hör framför
alt annat det rättas upprätthållande. Den, som utöfvar en
makt för det rättas upprätthållande, men själf handlar i strid
mot det rätta, han motvärkar det ändamål, för hvilket han
är satt att värka. Att tjänstemans ifrågavarande förpliktelse
är erkänd också i vår positiva rätt framgår af åtskilliga
lagstadganden, ehuru vi sakna ett generelt stadgande, inne-
hållande den anförda grundsatsen. Se nya strafflagen 2: 10
mom. 2 o. 2: 14. Men den ifrågavarande skyldigheten sträcker
sig längre än därhän, att man bör afhålla sig från att begå
brott, som falla under den allmänna strafflagen. Att vår
lag förutsätter grundsatsen, att tjänsteman skall iakttaga ett
oförvitligt uppförande, synes ur bl. a. 1: 7 U. B., där det
heter, att de, som gå konungens befallningshafvandes ären-
den, skola vara edsvurna och »beskedelige», hvilket uttryck
i K. F. ang. införande af ny utsökningslag af d. 3 dec. 1895
är utbytt mot uttrycket »välkände». Den anförda grund-
satsen följer också ur Kgl. F. af d. 9 mars 1750 ang. aka-
demiska vittnesbörd. Denna förordning fordrar, att vittnesbör-
den skola innehålla intyg öfver studerandes uppförande och
förhållande i lefverne; och om någon, som redan inträdt på
tjänstemannabanan, för studiers fortsättande återgår till uni-
versitetet, får han icke andra gången skiljas från universi-
tetet utan vittnesbörd om hans under tiden förda lefnad, —
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alt stadganden, som visa, att lagen förutsätter såsom en plikt
för den, som är anstäld i offentlig tjänst, att han iakttager
ett oförvitligt uppförande.

5. Skyldighet att vara bosatt inom tjänstgörings-
området, i vissa fall till och med å bestämd ort. 'Också
denna grundsats finnes icke generelt uttalad i någon allmän
författning, men den ligger i sakens natur. Den ligger äfven
till grund för åtskilliga stadganden, såsom t. ex. för § 12 i
K. F. af d. 20 febr. 1865 ang. personella utskylderna, där
det bestämts, att hvar och en skall vara mantalsskrifven å
den ort, där han tjänst förvaltar. Sagda paragraf har vis-
serligen numera ersatts genom K. F. af d. 13 sept. 1892 och
§ 2 i K. F. af d. 10 april 1894 ang. mantalsskrifning, men
också den sistnämda paragrafen hvilar på samma förutsätt-
ning, nämligen att tjänsteman skall bo å den ort, där han
förvaltar sin tjänst. I landshöfdingeinstr. af år 1734 (§ 43)
sades, att guvernör var berättigad att utan tjänstledighet up-
pehålla sig utom länet högst fjorton dagar. Således var han
enligt regel förpliktad att uppehålla sig i länet. I § 3 af 1894
års guvernörsinstr. heter det uttryckligen, att guvernör skall
hafva sin bostad å den ort, som är bestämd till säte för
länestyrelsen, och i § 5 af 1734 års landshöfdingeinstr. stad-
gades, att landshöfdingen skulle tillhålla häradshöfdingarna
att vistas på dem anslagna boställen eller åtminstone inom
domsagorna. För öfrigt framgår regeln också ur undantags-
bestämningar, hvilka för undantagsfall medgifva afvikelser
från regeln. Enligt Kgl. Resol. o. Förkl. på Städ. besv. af
d. 9 dec. 1766 (§ 12) kan borgmästare på kortare tid, högst
fjorton dagar, utan tillstånd, och såvida hans syssla därige-
nom icke försummas, resa utur staden.

6. Tjänsteman är förbjudet att af främmande makt
utan K. o. Sms tillstånd mottaga gåfva. Naturligtvis skulle
det vara ett brott mot trohetsplikten, om tjänsteman beginge
förrädiska handlingar och mottoge vedergällning för sådana.
Att ett dylikt beteende är olofligt säger sig själft. Men vår
lag innehåller därutöfver den grundsatsen, att tjänsteman
alls icke får taga något slags gåfva af främmande makt utan
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att hafva utvärkat sig tillstånd därtill. Se 4: 6 M. B. och
40: 11 nya strafflagen. Det är med anledning häraf, som
tjänstemän, när de erhålla orden af utländsk monark, begära
af landets monark tillåtelse att mottaga densamma.

7: Skyldighet att af hälla sig frän alla sädana hand-
lingar, som kunna utgöra hinder för tjänstens behöriga
fullgörande. I följd häraf är tjänsteman skyldig att afhålla
sig från bisysselsättningar, hvilka utgöra hinder för honom
att behörigen fullgöra tjänsteåligganden eller kunna sätta hans
eller hans underlydandes oväld i fara. Vår lag hindrar i
allmänhet icke tjänstemän från att hafva bisysselsättningar.
Indirekt tillätes dem det, då näringslagen fö-rbjuder endast
vissa slags tjänstemän idkande af näring (§ 4 i näringslagen
af d. 31 mars 1879). Att en tjänsteman måste afhålla sig
från en sysselsättning, som skulle vara honom i hans ämbete
eller tjänst på något sätt hinderlig, följer ur hans plikt att
med nit och trohet sköta sitt ämbete. Därför stadgas det
i 15: 2 R. B.: »Tjensteman må icke för sakegare tala, när
det emot hans embetspligt strider.» I några fall har lag till
förekommande af ovisshet meddelat uttryckliga förbud, som
inskränka tjänstemäns frihet att handla efter egen pröfning.
Sålunda stadgas i K. senatens br. af d. 9 maj 1892, att de
ämbetsvärk och myndigheter, hvilka ega bortgifva arfvodes-
befattningar, ej må till bestridande af sådan befattning för-
ordna innehafvare af ordinarie tjänst vid annat värk, såframt
icke den, hvilken närmaste inseendet öfver hans värksamhet
i sagda tjänst tillhör, därtill samtykt. 15: 3 R. B., sådan pa-
ragrafen lyder i K. F. af d. 24 febr. 1873, säger, att ledamot
af öfverrätt ej får låta bruka sig såsom fullmäktig där eller
vid underrätt, som därunder lyder. I § 8 af Kgl. Resol. o.
Förkl. på Allm. besv. af d. 21 juli 1793 stadgades, att landt-
mätare ej får utan sina förmäns tillstånd såsom fullmäktig
biträda enskilda parter. Orsaken var den, att bondeståndet
fruktade vald, om landtmätare finge biträda enskilde i stor-
skiftes- och rågångstvister. Enligt K. F. af d. 9 juni 1892
ang. brännvins tillvärkning och en annan förordn. af samma
dag ang. brännvins försäljning få vissa slags tjänstemän
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äfvensom andra, som i följd af ombetrodd syssla kunna
komma att deltaga i beslut om brännvins tillvärkning eller
ega densamma öfvervaka, icke befatta sig med brännvins
tillvärkning eller försäljning. Dock få de ingå i sådant i
sedlighetens intresse bildadt bolag, som omförmäles i 9 § af
sistnämda förordning. Enligt instr. för öfverstyrelsen för
väg- och vattenbyggnaderna samt underlydande ingeniörer
och öfriga tjänstemän af d. 6 aug. 1887 § 37 få öfversty-
relsen underlydande ingeniörer och byggmästare icke åtaga
sig entreprenader vid eller ombesörja leveranser till arbeten,
som enligt öfverstyrelsens föranstaltande af kronan utföras,
ej häller utan öfverstyrelsens tillstånd åtaga sig befattningar
hos kommuner eller enskilda personer. Också andra bestäm-
ningar gifvas. Men meningen är icke, att ämbetsmän i de
fall, för hvilka något uttryckligt förbud ej finnes, skola utan
vidare vara berättigade att åtaga sig bisysselsättningar. Äm-
betsmannen måste i hvarje fall pröfva, om en sysselsättning,
hvilken han eljes vore beredd att åtaga sig, är förenlig med
hans tjänst.

8. Tjänsteman åligger en viss skyldighet att icke
uppenbara, hvad han i denna egenskap fått erfara. 1
ämbets- och tjänstemannaeden, sådan densamma skall a/läg-
gas enligt K. F. af d. 29 dec. 1877, lofvar tjänsteman att
icke uppenbara, hvad efter lag eller särskilda föreskrifter
hemligt hållas bör. Med uttrycket »lag» syftas väl här an-
tagligen på 1: 7 11. B., där domareedens ordalydelse finnes
faststäld. I denna ed utlofvar domaren bl. a. följande: »Jag
skal ock hvarken förr, än domen afsäges, eller sedan, uppen-
bara them, som til Rätta gå, eller androm, the rådslag, som
Hatten inom lyckta dörar håller.» Denna bestämning anses
gälla också andra kollegiala ämbetsvärk. Men emedan en-
skilde redan länge ansetts berättigade att utfå offentliga myn-
digheters handlingar och protokoll till tryckning, likväl med
åtskilliga undantag och inskränkningar, har man ansetts
kunna yppa, hvad inom ett ämbetsvärk försiggått, sedan pro-
tokollet blifvit justeradt, men icke förr, och då blott det,
som influtit i protokollet. Denna grundsats, att ämbetsman
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egentligen icke får yppa, hvad som inom ämbetsvärket pas-
serar, har i senare tider blifvit mycket förgäten. Den måste
likväl anses tillhöra vår lag, åtminstone i den omfattning,
som jag nu nämde. — I tjänstemannaeden lofvar man vidare
att icke yppa, hvad som enligt i särskilda föreskrifter» bör
hemligt hållas. Särskilda föreskrifter kunna sägas finnas i
K. F. af d. 25 maj 1880, som fastställer läkareeden. Genom
densamma lofvar läkaren att icke uppenbara, hvad efter lag
och särskilda föreskrifter eller god sed hemligt hållas bör.
Vidare finnas föreskrifter härom i § 10 af regi. för senaten
af år 1892 samt i K. Manif. af d. 17 mars 1826 med instruk-
tion för statssekretariatet (Första Afd. § 10), där det heter,
att statssekreteraren, statssekreterareadjointen och samtliga
till statssekreterarens kansli hörande ämbets- och tjänstemän
åläggas att där förekommande ärenden i obrottslig tystnad
bevara. Vidare finnas föreskrifter härom i regi. för Finlands
bank.

9. Tjänsteman får icke af menighet i landet mot-
taga frivilligt erbjuden gåfva, än mindre förleda den-
samma till sammanskott, utgift, kostnad eller arbete. Här-
om var stadgadt i 44: 2 M. B., och för närvarande är detta
föreskrifvet i 40: 10 nya strafflagen.

10. Förman får icke af underlydande uppbördsman
eller redogörare mottaga medel i försträckning. Härom
är stadgadt i 40: 19 nya strafflagen. Meningen är, att förman
icke får af underlydande uppbördsman i försträckning mot-
taga ens hans egna medel — detta till förekommande af att
underlydande uppbördsmän förledas till försnillning. Natur-
ligtvis är det ett särskildt tjänstefel, om tjänsteman åt sin
förman lånar sådana medel, som han för tjänsten innehar
(40: 19 mom. 1 nya strafflagen).

11. Skyldighet att handhafva icke blott de göromål,
hvilka vid tjänstens tillträde voro med densamma för-
bundna, utan ock sådana nya slags göromål, som fram-
deles kunna i tjänsten åläggas tjänsteman. Genom tjä"n-
steeden åtager sig tjänsteman att »uppfylla alla de plikter
mig i tjänsten nu åligga eller framdeles åläggas kunna». Att
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märka är dock: icke hvilka nya göromål som hälst kunna
en tjänsteman åläggas, utan blott sådana, som böra anses
höra till den tjänst han bekläder. Därför heter det också i
tjänsteeden: »uppfylla alla de plikter mig i tjänsten — .»
Det är visserligen svårt att in concreto afgöra, huruvida ett
nytt göromål kan anses tillhöra en viss tjänst eller icke, men
att en gräns måste finnas är klart. Tjänsteman har åtagit
sig ett visst bestämdt värf, icke att i allmänhet tjäna staten.
Bland de omständigheter, som i detta afseende till sakens
belysning kunde framhållas, skall jag påpeka en. Sådana
göromål kunna tjänsteman icke åhvälfvas, som fordra insik-
ter, hvilka han vid tjänstens tillträde ej behöfde innehafva.
Men häri ligger naturligtvis icke, att t. ex. en domare ej
vore skyldig att. taga kännedom om nya författningar. Han
har inträdt i statstjänst för att tillämpa lag och har förvärf-
vat sig de insikter, att han är kapabel att taga kännedom
om hvad ny-utfärdade författningar innehålla.

12. Skyldighet för underlydande tjänsteman att
iakttaga lydnad mot förmän. Frågan, huru långt denna en
tjänstemans skyldighet att lyda förmäns befallningar sträcker
sig, är en mycket svår och omtvistad fråga. Till en början
är här att märka, att vi hafva att göra blott med frågan om
underlydandes skyldighet att lyda förmäns befallningar, så-
ledes icke med frågan om hvilken underordnads som hälst
skyldighet att lyda hvilken öfverordnads som hälst befall-
ningar. Hit hör icke frågan om lägre ämbetsmäns skyldighet
att lyda högres i allmänhet befallningar. Härom gäller, att
tjänsteman, som icke underlyder en högre ämbetsman, ej
är skyldig att lyda sådan ämbetsmans befallning, försåvidt
icke för särskilda fall finnes föreskrifvet, att han skall rätta
sig därefter. Jag har förut (sid. 47) fäst uppmärksamheten
vid den omständigheten, att icke hvarje tjänsteman, som är
en annan underordnad, är honom underlydande. Nu säger
jag, att en, som icke underlyder en annan, icke är utan vi-
dare skyldig att lyda den öfverordnades befallningar. Så-
lunda är en häradshöfding i allmänhet icke skyldig att rätta
sig efter guvernörens i länet befallningar, ty häradshöfdingen

11
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lyder icke under guvernören. Detsamma gäller icke blott
om domare, utan också om flere administrativa tjänstemän,
t. ex. forstmästare, landtmätare o. s. v. Men i de fall, för
hvilka det finnes stadgadt, att bemälda tjänstemän skola
efterkomma, hvad guvernör föreskrifvit, eller för hvilka så-
dant kan anses framgå ur lag, böra dessa underordnade,
änskönt de icke äro underlydande, rätta sig efter guvernö-
rens föreskrifter. Sålunda bör domare utsätta urtima ting,
när guvernör det förordnar. Han är skyldig härtill icke på
den grund, att han skulle vara en guvernören underlydande
ämbetsman, utan på den grund, att lag har sagt, att domare
skola utsätta urtima ting, när guvernör för vissa ändamål
sådant äskar. En landtmätare är icke en guvernör under-
lydande ämbetsman; han lyder under landtmäteristyrelsen.
Men det är stadgadt i lag, att guvernör eger meddela för-
ordnande för landtmätaren att värkställa storskifte, och då
lyder landtmätaren icke därför, att han är guvernören under-
ordnad, utan emedan lag har sagt, att han skall rätta sig
efter en sådan guvernörens anmodan.

Skyldighet att efterkomma sådana föreskrifter, hvarom
varit fråga, är endast en vanlig skyldighet att sköta tjänsten.
Men nu hafva vi att göra med frågan om skyldighet för så-
dana tjänstemän, som kunna betecknas såsom andra under-
lydande, att lyda sina förmäns befallningar, t. ex. med frågan
om skyldigheten för dem, som höra till landsstaten, att lyda
guvernörens föreskrifter, för landtmätare att lyda landtmäte-
ristyrelsens, för forsttjänstemän att lyda forststyrelsens före-
skrifter o. s. v. Det är i denna fråga, som en stor oreda
herskar i doktrinen. En del har sagt, att en underlydande
tjänsteman i allmänhet är skyldig att lyda förmäns föreskrif-
ter. Ty om det skulle få bero af den underordnade att
pröfva lagligheten af förmännens befallningar, så skulle hela
rättsordningens upprätthållande vara beroende af hvad per-
soner, befinnande sig i en högst underordnad ställning, be-
haga anse lag innehålla. Sålunda skulle en länsman eller
underlydande poliskonstapel kunna, när han förordnas att
värkställa en häktning, säga: »Jag anser denna person vara
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oskyldig, och därför häktar jag icke.« En tulltjänsteman
skulle kunna säga: »Jag anser denna passagerares effekter
icke vara tull underkastade, och därför låter jag honom resa»,
o. s. v. — Andra säga åter, att, om underlydande ej skulle
åligga någon skyldighet alls att pröfva giltigheten af öfver-
ordnades föreskrifter, sådant kunde hafva till påföljd, att
rättsordningen skulle kunna saklöst öfverträdas och kränkas
af underordnade tjänstemän. De skulle blott säga: »Jag hade
den befallningen af min förman och är således oskyldig.» —
Till undvikande af de olägenheter, hvilka kunde uppstå i
hvartdera af de förutsatta fallen, hafva några sagt: det är
en underordnads skyldighet att, om han anser förmannens
föreskrift vara olaglig, göra invändning däremot och fästa
förmannens uppmärksamhet på denna omständighet; men om
förmannen det oaktadt vidhåller sin föreskrift, skall den un-
derlydande utan vidare lyda. Denna medelväg vore emeller-
tid icke på något sätt bättre än de föregående yrkandena.
Dess inslående skulle blott leda därhän, att punktlig lydnad
icke behöfde komma i fråga, utan man kunde draga ut med
skyndsamt efterkommande af förmäns befallningar. Å andra
sidan skulle dock hvilka olagliga befallningar som hälst en-
ligt denna åsikt slutligen böra efterkommas.

Då nu konsekvenserna af de anförda åsikterna äro be-
tänkliga, har man all anledning att antaga dem icke vara
öfverensstämmande med lag. Dock bör jag fästa uppmärk-
samheten vid att här icke är fråga om hvad som är nyttigt
eller icke, utan om hvad som måste anses vara innehållet
af den gällande rättsordningen, ehuru vi icke hafva ett ut-
tryckligt stadgande i saken. För att komma till klarhet här-
utinnan hafva vi att observera: Det är å ena sidan uppen-
bart, att en underlydande icke kan vara skyldig att lyda
hvilken befallning som hälst af förman. Om guvernör befal-
ler underlydande uppbördsman att låna penningar, som äro
uppbördsmannen anförtrodda, åt guvernören, så hafva vi
nog här en befallning af förman till underlydande, men en
sådan befallning får underlydande bestämdt icke lyda, ty
gjorde han det, skulle han göra sig förfallen till ansvar
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enligt 40: 19 strafflagen. Å andra sidan är det alldeles
uppenbart, att den underlydande icke enligt vår lag har en
fullkomligt fri pröfningsrätt beträffande förmäns föreskrifter.
Om en tjänsteman släpper fånge lös, emedan han tror fån-
gen vara oskyldigt häktad, straffas han ovilkorligen enligt
40: 5 strafflagen. — Häraf följer, att vi kunna anse det vara
innehållet af vår rätt, att tjänsteman, som får befallning
af förman, måste på egen risk prof va, om han enligt lag
bör lyda, befallningen eller icke. Men hvilka regler böra
tjäna honom till ledning vid denna prof ning? Reglerna skulle
jag för min del vilja uppställa sålunda:

1) Underlydande har att prof va, huruvida det, som
påbjudes, hör till hans tjänst eller icke. Om det, som af
honom begäres, icke hör till hans tjänst, är han icke pliktig
att lyda. Detta ligger i sakens natur. Det är endast i tjän-
sten man skall vara lydig. Man har icke åtagit sig hvilka
allmänna förpliktelser som hälst, utan blott sådana, som höra
till den tjänst, hvilken man bekläder. Om därför en guver-
nör t. ex. skulle förordna en häradsskrifvare att värkställa
en häktning, så vore häradsskrifvaren icke pliktig att efter-
komma befallningen, ty det hör icke till häradsskrifvarens
tjänst att värkställa häktning. Om den handling, som begä-
res af underlydande tjänsteman, hör till privatlifvets område
och i och för sig icke är rättsvidrig, så är det den under-
lydandes ensak, om han vill lyda eller icke; skyldig att göra
det är han icke. Om t. ex. en förman befaller underlydande
tjänsteman att renskrifva privata handlingar, så kan den
underlydande göra det, om han så vill. Om en förman
förbjuder underlydande tjänsteman att gå i en viss kyrka
eller att hålla vissa tidningar, så är det den underlydandes
•ensak, om han vill ställa sig föreskriften till efterrättelse
eller icke.

2) Underlydande har att pröfva, huruvida den be-
fallning förman meddelat, hör till sådana slag af före-
skrifter, som ligga inom förmannens kompetens, men icke
skyldig att pröfva, huruvida förmannen gjort ett rätt bruk
af sin myndighet. Om förmannen meddelat en sådan före-
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skrift, som icke alls hör till de slags föreskrifter, som för-
mannen eger i grund af sitt ämbete meddela, så existerar
icke en lydnadsplikt för den underlydande. Exempel: Om
landtmäteristyrelsen gifver underlydande landtmätare förord-
nande att värkställa ett storskifte, så existerar icke en lyd-
nadsplikt för den underlydande landtmätaren, ty det hör icke
till landtmäteristyrelsens befogenheter att förordna landtmä-
tare att värkställa storskifte. Det är guvernören, på hvilken
detta ankommer. Om däremot en guvernör i behörig ord-
ning utanordnar medel från landtränteriet, så är landtränt-
mästaren skyldig att lyda föreskriften, äfven om guvernören
skulle hafva gjort ett orätt bruk af sin befogenhet att värk-
ställa utanordningar. Ty enligt lag lyder landträntmästaren
under guvernören, och enligt lag hör det guvernören till att
utfärda utanordningar af medel från landtränteriet.

3) Underlydande tjänsteman har att pröfva, huru-
vida förmans föreskrift är meddelad i behörig form, där
sådan form finnes stadgad. Några allmänna bestämningar
angående den form, i hvilken förman skall meddela sina be-
fallningar, finnas väl icke. Det gifves därför fall, då t. o. m.
muntliga föreskrifter kunna vara bindande. Men icke alltid
är en blott muntlig föreskrift tillräcklig. Underlydande bör
då veta, huruvida viss form för en föreskrift är nödig, och
pröfva, huruvida denna formföreskrift är iakttagen. Exempel:
Enligt 1894 års guvernörsinstr. skall landträntmästare värk-
ställa utbetalningar från ränteri efter anordningar, utfärdade
antingen från finansexpeditionen eller af guvernören (§ 59).
Anordningen skall vara utfärdad, och häri ligger, att det
skall vara en skriftlig befallning. Och vidare. Alla expedi-
tioner från länestyrelse skola, där guvernör själf meddelat
föreskrifterna, vara försedda med vederbörande föredragandes
kontrasignation (§ 53). Altså får icke landträntmästare värk-
ställa utbetalning från ränteri blott på en muntlig befallning
af guvernör, och han får icke häller göra det på skriftlig
befallning af guvernör, om den icke är kontrasignerad af
vederbörande föredragande. Därtill fordras ännu, att lands-
kontorets annotation skall finnas på utanordningen. —
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Nu säga några författare: om en af förman meddelad
föreskrift hör till det slags föreskrifter, som öfverordnad i
allmänhet eger meddela, och om den ålägger underlydande
något, som hör till dennes tjänst, samt föreskriften är med-
delad i behörig form, så skall den underlydande ställa sig
föreskriften till efterrättelse, oberoende af den omständigheten,
huruvida förmannen gjort ett lagligt bruk eller icke af sin
myndighet. För min del skulle jag tro, att detta hvad vår
rätt beträffar ännu icke är tillräckligt. Jag tror, att för vår
rätts vidkommande bör tilläggas ytterligare en regel:

4) Såvida tjänsteman har sig anvisad en själfstän-
dig värksamhet, och lag meddelat bestämningar om hans
åligganden i tjänsten, äro förmans i strid häremot med-
delade föreskrifter icke bindande, såframt icke lag sär-
skildt annat förmår; men där en tjänsteman är tillsatt
för att utgöra ett biträde, af hvilket öfverordnad betjänar
sig vid honom åliggande handhafvande af allmänna an-
gelägenheter, skall den underlydande vid handhafvandet
af slika angelägenheter rätta sig efter förmannens före-
skrifter, såvida lag icke särskildt annat förmår. *) Jag
skall förtydliga detta med några exempel. En underdomare
lyder närmast under hofrätten. Denna kan emellertid icke
gifva underdomaren föreskrifter angående det sätt, på hvilket
han skall afgöra en tvistefråga, emedan hvarje domare skall
döma enligt lag, och domaren således har en själfständig
värksamhet sig anvisad, — detta till förklaring af uttalandet:
»Såvida tjänsteman har sig anvisad en själfständig värksam-
het, och lag meddelat bestämningar om hans åligganden i
tjänsten, äro förmans i strid häremot meddelade föreskrifter
icke bindande — —.» Men det gifves fall, då dylika för-
mäns föreskrifter dock blifva bindande. Om en underdomare
har förklarat ett vittne ej kunna höras, emedan han ansett
vittnet jäfvigt, och målet dragés under hofrätts pröfning samt
hofrätten finner detta vittne obehörigen hafva blifvit jäfvadt
och förty återförvisar ärendet till underdomstolen, så är denna

Jfr sid. BO f.
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skyldig att upptaga saken till ny pröfning och höra vittnet
samt sålunda härutinnan ställa sig den öfverordnades före-
skrift till efterrättelse — detta till belysande af uttalandet,
att förmans föreskrifter icke äro bindande, »såframt icke lag
särskildt annat förmår«. När h of rätten återförvisat ärendet
och föreskrifvit, att någonting skall iakttagas, så måste det
iakttagas, äfven om underdomstolen skulle vara af annan
åsikt, och detta emedan lag bör anses innehålla, alt under-
lydande i detta afseende måste ställa sig den öfverordnades
föreskrifter till efterrättelse. Till förtydligande af saken kunna
exempel tagas också från förvaltningens område. Härads-
skrifvaren skall värkställa debitering af kronoutskylder, och
lag innehåller, t. ex. hvad ordinarie räntan beträffar, bestäm-
ningar om den undervisning, som härvid skall tjäna till efter-
rättelse, så att en skatterubel skall motsvaras af 25 liter
spannmål, 10 liter hafre och ett visst penningebelopp, olika
för olika län. Nu är häradsskrifvaren visserligen i frågor
angående debitering underlydande guvernören, som i allmän-
het har att se till, att kronans rätt blir iakttagen. Men om
guvernör skulle behaga föreskrifva, att häradsskrifvare skall
beräkna t. ex. 26 liter spannmål och 15 liter hafre på hvarje
skatterubel, så vore häradsskrifvaren icke skyldig att ställa
sig denna föreskrift till efterrättelse, ty häradsskrifvaren måste,
åtminstone enligt min uppfattning, i detta afseende anses
hafva en själfständig värksamhet sig uppdragen. Lagen säger
tydligt, hvad häradsskrifvaren skall iakttaga vid debitering. —
Men där en tjänsteman är tillsatt för att utgöra det biträde,
af hvilket öfverordnad betjänar sig vid honom åliggande
handhafvande af allmänna angelägenheter, där skall han vid
handhafvandet af slika angelägenheter rätta sig efter sin för-
mans befallningar (såvida icke lag särskildt annat förmår).
T. ex. en poliskonstapel på landet är tillsatt för att biträda
länsmannen vid handhafvandet af polisen. Om länsmannen
säger, att poliskonstapeln skall häkta en person, emedan
länsmannen ärnar tilltala honom för stöld, så kan poliskon-
stapeln icke säga: »Jag anser, att här icke föreligger ett
sådant brott, att han bör häktas.»



168

Dessa regler böra, såvidt jag förstår, anses tillhöra vår
rätt. Till stöd för denna uppfattning skulle jag vilja åberopa
det förhållandet, att lagen öfver hufvud hos oss ansetts hafva
så stor betydelse, att dess stadganden böra betraktas såsom
riktade äfven till underordnade myndigheter, hvilka hafva att
värkställa lagens föreskrifter, och vidare det faktum, att öf-
verordnade myndigheter hos oss i allmänhet vilja undandraga
sig att lämna direkt svar på underlydandes frågor, huru de
skola förfara i det ena eller andra fallet. Öfverordnade säga
nämligen ofta, att de underlydande hafva att rätta sig efter
lag och författningar. Därmed har en öfverordnad myndig-
het, som gifvit sådant svar, ej förklarat, att den alls icke
anser sig behörig att befatta sig med slika angelägenheter.
Tvärtom skulle en sådan öfverordnad myndighet helt säkertr

i händelse klagomål fördes mot underlydande, icke undan-
draga sig att ändra eller rätta, hvad underlydande kan hafva
gjort felaktigt. Men det anförda faktum, som torde vara
ganska kändt, tyder dock på en hos myndigheterna hos oss
rådande föreställning, att lagens stadganden böra anses rik-
tade äfven till de underordnade, naturligtvis försåvidt icke
en underordnad intager den ställning, att han blott är tillsatt
för att biträda den öfverordnade vid fullgörandet af dennes
tjänsteåligganden.

Emellertid måste jag tillika framhålla, att jag ingalunda
vågar påstå, att dessa regler äro fullt tillförlitliga. Såsom
jag antydt, hör denna fråga till de i doktrinen mest omtvi-
stade, och om man också har mycken ledning af hvad i all-
mänhet i den utländska doktrinen i denna sak blifvit sagdt,
så måste vi dock komma i håg, att vi hafva att göra med
innehållet af vår egen gällande rättsordning, hvilken kan vara
i mycket afvikande från den, som gäller t. ex. i Tyskland.
Och ihågkommas bör, att lagen hos oss — jag tror mig
våga det påståendet — i allmänhet galt mer än på konti-
nenten.

Om det sagda är riktigt, så skulle däraf följa: Om af
förman meddelad föreskrift hör till det slags befallningar,
som förmannen i allmänhet är befogad att meddela, och be-
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fällningen ålägger den underordnade något, som hör till hans
tjänst, samt är meddelad i behörig form, så är den underly-
dande skyldig att rätta sig efter förmannens föreskrift, äfven
om den vore olaglig, förutsatt, att saken icke är en sådan,
med afseende å hvilken ät den underlydande är uppdragen
en själfständig värksamhet. Men underlydande tjänsteman
är icke pliktig att lyda förmans befallningar, om de hafva
fel i något af de afseenden, om hvilka nu varit fråga. Lyder
underlydande en olaglig befallning, så sker det på hans egen
risk, men han är ej urskuldad, om han misstar sig och väg-
rar att lyda på den grund, att, enligt hans förmenande, för-
mannens befallning lider af fel i något af de afseenden, som
nu framhållits.

Innan jag lämnar denna fråga, måste jag ännu beröra
en Kgl. F. af d. 27 april 169G, angående hvars giltighet och
innebörd det dock är svårt att fälla ett bestämdt omdöme.
Förordningen innehåller: De nedrige betjänte (d. v. s. de lägre
tjänstemännen) äro deras förmän lydno skyldige i det, som
länder till konungens tjänst (meningen är väl: i det, som hör
till tjänsten). Vore så, att någon konungens befallningshaf-
vande befalt något, som strider mot konungens och rikets
intresse eller löper mot konungens honom meddelta ordres,
så må den nedrige dess förman sådant skriftligt, dock be-
skedligen, påminna; men där dess förman därpå intet reflek-
terar, får den underlydande ej undandraga sig dess expedi-
erande och exekverande, men bör dock ofördröjligen saken
hos konungen angifva, och därmed gör han sig fri från alt
ansvar. I vidrig händelse anses han som den därutinnan
haft del och eftersatt sin skyldighets och eds plikt. Här är
fråga om förmäns befallningar till underlydande att företaga
lagstridiga handlingar. Det är tvifvelaktigt, huruvida detta
stadgande, tillkommet som det är under envåldstiden, kan
anses hafva giltighet under nuvarande förhållanden, då det i
grundlagarna är stadgadt, att konungen skall styra enligt lag,
och detta således bör gälla äfven för ämbets- och tjänstemän.
Denna förordning står i strid mot de regler, som nu blifvit
anförda, och hvilka måste anses vara konsekvenser af gäl-
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lande lag. Det kan ingalunda vara gällande, att en under-
lydande, blott han sagt åt den öfverordnade: »Jag anser
detta vara stridande mot lag», skall vara skyldig att lyda
förmannens föreskrifter. Detta bevisas af ett bland de nyss
anförda exemplen. Om en förman skulle befalla underly-
dande att låna af kronans medel åt förmannen, skulle det
icke blifva bättre därmed, att den underlydande -sade åt sin
förman: »Detta är mot lag.« Skulle den underlydande se-
dan åtlyda förmannens befallning, så skulle han icke kunna
undgå straff enligt 40 kap. strafflagen. Däremot kan man
anse, att det åligger en underlydande att, om en öfverordnad
föreskrifver något, som uppenbarligen »strider mot konun-
gens och rikets intresse», d. v. s. som utgör ett uppenbart
missbruk af den öfverordnades makt, göra en gensaga och,
ifall det icke hjälper, anmäla saken hos regeringen.

Om påföljderna af tjänstefel.

Tjänstefel föreligger, då tjänsteman handlat mot sin
tjänsteplikt. Med andra ord: tjänstefelet är en rättsvidrig-
het, bestående däri, att tjänsteman handlat mot hvad hans
tjänsteplikt fordrar. I sådana fall tillämpades förut 1: 12
R. B., som egentligen handlar om det ansvar domare ådrager
sig, då han gjort sig skyldig till fel i domareämbetets utöf-
ning. Också har 1: 7 U. B. tillämpats, som stadgar, att ko-
nungens befallningshafvande eger rätt att meddela disciplinär
näpst åt honom underlydande ämbets- och tjänstemän. Dess-
utom egde andra administrativa myndigheter en ganska vid-
sträkt rätt att tilldela underordnade näpst enligt särskilda
administrativa författningar, hvilkas giltighet kan sägas bero
på 10: 26 R. B., enligt hvilket lagrum förvaltande myndig-
heter ega pröfningsrätt i fråga om underlydandes ämbets- och
tjänstefel jämlikt särskilda »stadgar», d. v. s. författningar,
tillhörande den ekonomiska lagstiftningens område. Därjämte
gälde såsom allmän grundsats, att tjänsteman var skyldig att
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svara för skada, som han hade förorsakat kronan eller en-
skild genom tjänstefel.

Rättegångs- och utsökningsbalkarnas stadganden angående
ansvar för tjänstefel hafva blifvit upphäfda genom den nya
strafflagen, som i 40 kap. innehåller bestämningar om ansvar
för tjänsteförbrytelser. Men den nya strafflagen lämnade
oupphäfda icke blott 1: 7 U. B., utan också de administra-
tiva författningarnas bestämningar angående förmäns rätt att
tilldela underordnade näpst. Det stadgas nämligen i § 1 af
K. F. ang. införande af ny strafflag af d. 19 dec 1889:
» Samma dag skola ock alla de uti öfriga balkar af
1734 års lag, eller i särskilda lagar, författningar eller vites-
förbud gifna straffbestämningar för brott, å hvilka i strafflagen
straff äro satta, upphöra att gälla, dock med de undantag,
hvilka i 2 § nämnas.» Och i § 2 namnes, att till efterrät-
telse skola framgent lända bl. a. »bestämningarna i särskilda
författningar om förmans å 7 § i 1 kap. Utsökningsbalken
och 26 § 10 kap. Rättegångsbalken grundade rätt att ålägga
vissa straff för försummelser af tjenstemän«. Därefter har
utsökningsbalken blifvit upphäfd genom den nya utsöknings-
lagen af d. 3 dec. 1895 och K. F. ang. införande af ny ut-
sökningslag af samma dag. Det stadgas i sistnämda förord-
ning eller promulgationsförfattningen (2 §), att genom den
nya lagen utsökningsbalken i 1734 års lag samt åtskilliga
andra bestämningar upphäfvas. Men i stället stadgas i 10 §,
att, om K. o. S:ns befallningshafvande underlydande ämbets-
män öfverskrida eller af själftagen myndighet eftersätta det,
som i hvarje mål är dem befaldt, eller lindra för vald och
vinning någon sak, då eger K. o. S:ns befallningshafvande,
såframt icke andra föreskrifter äro i nya lagen gifna, makt
att dem med ord och varning näpsa eller döma dem till
böter, högst femhundra mark, eller ock, där brottet är svå-
rare, det hos rätten angifva. Denna bestämning gäller K. o.
S:ns befallningshafvande underlydande tjänstemän och be-
tjänte med undantag af utmätningsmän, angående hvilka
stadgas i 1 kap. 12 § af själfva utsökningslagen, att öfver-
exekutor eger, »ändå att part ej förer klagan, meddela den
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felande varning eller döma honom till böter, högst femhundra
mark, eller att varda från utöfning af tjensten skild på högst
tre månaders tid. Anses felet kunna medföra svårare straff,
eller erfordras utredning vid domstol, varde målet dit för-
visadt; och ege öfverexekutor, när skäl därtill äro, tillsvidare
afhålla den felande från tjenstens utöfning». Öfverexekutor
är på landet K. o. S:ns befallningshafvande, i stad åter ma-
gistrat, såframt icke undantag ega rum på särskild grund
(1 kap. 3 § U. L.). — Hvad åter skadeersättningsskyldigheten
beträffar, så finnas därom stadganden i 9: 1 o. 2 S. L.

Man kunde fråga, hvilket förhållandet är mellan å ena
sidan bestämningarna i nya strafflagen och å andra sidan
bestämningarna i nya utsökningslagen och de administrativa
författningarna, hvilka kunna sägas åtminstone i vissa fall
fastställa disciplinära påföljder af tjänstefel. Denna fråga
måste emellertid för närvarande anses vara outredd. Menin-
garna gå också i den utländska doktrinen i frågan om discip-
linär näpst betydligt åtskils, och hvad vår egen rätt beträffar,
så har denna fråga knapt blifvit tagen till tals. Jag måste
således vid detta tillfälle afstå från att söka utreda de grund-
satser, hvilka i förevarande afseende kunna anses tillhöra
vår rätt. I stället skall jag meddela innehållet af några i
administrativa författningar förekommande bestämningar,
hvilka kunna gifva en föreställning om detta ämne. — Instr.
för ofverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna af d. 6
aug. 1887 (§§ 55 o. 56) innehåller, att, om underlydande
tjänsteman gjort sig skyldig till mindre fel, ofverstyrelsen
må efter pröfniug af omständigheterna varna den felaktige
eller fälla honom till böter, motsvarande högst en månads
lön. Ofverstyrelsen kan också förelägga viten och ådöma
förlust af lön eller suspension. Svårare fel skola åtalas vid
domstol. — Öf ver direktören i landtmäteristyrelsen eger fälla
felande till böter samt förelägga viten äfvensom suspension.
Svårare fel gå till domstol (§§ 28 o. 29 i K. F. af d. 15
maj 1848). Besvär öfver sådana åtgärder af öfverdirektören
anföras i hofrätt. — Ofverstyrelsen för skolväsendet har rätt
att döma till varning, skriftlig eller muntlig, suspension jämte
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viss löneförlust eller t. o. m. till afsättning. Under åtal stäld
kan efter pröfning afhållas från tjänsteutöfning. Besvär gå
till hofrätt. Gröfre förbrytelser öfverlämnas därjämte till
allmän domstols åtgärd (1872 års skolordning §§ 74—77).
— Medicinalstyrelsen har rätt att tilldela underlydande före-
ställning och varning eller fälla till böter. Iteration och svå-
rare förbrytelser skola gå till domstol. På medicinalstyrelsen
ankommer att under tiden skilja felande tjänsteman från
tjänsteutöfning. Besvär gå till senatens E. D. (§§ 29 o. 35
i K. F. ang. Medicinalstyrelsen i Finland af d. 29 jan. 1878).
— Tullstyrelsen eger enligt K. K. af d. 23 juni 1885 bestraffa
underlydande med varning, böter, förlust af lön på en till
tre månader eller suspension på en till tre månader. Vissa
tjänstemän kunna t. o. m. dömas tjänsten förlustiga. Besvär
gå till senatens E. D. De af tullstatens tjänstemän, som be-
nämnas betjänte, kunna af tullstyrelsen bestraffas med var-
ning, böter, suspension, transport eller tjänstens förlust, utan
att besvär ega rum. Svårare mål skola upptagas vid dom-
stol. — Öfverdirektören för forststyrelsen eger enligt Instr. af
d. 12 april 1876 §§ 20 o. 27 varna eller ådöma böter, mot-
svarande högst en månads lön. Iteration eller svårare brott
åtalas vid domstol. Besvär anföras i senatens E. D.

Hvad skadeersättningsskyldigheten beträffar, så gäller,
såsom sades, regeln, att tjänsteman är skyldig att ersätta
skada, hvilken han genom tjänstefel förorsakat staten eller
enskild. Den allmänna regeln finnes uttalad i 9 kap. af nya
strafflagen. Likväl böra följande omständigheter märkas.
Om tjänsteman fullgjort olaglig föreskrift, hvilken han varit
pliktig att fullgöra, så är icke han, utan förmannen skyldig
att ersätta skada. I det anförda fallet är också icke han,
utan förmannen ansvar underkastad. Vidare: En tjänsteman
kan komma i det läge, att han är tvungen att handla på det
ena eller andra sättet, oaktadt han icke är fullt viss på hvad
som är det lagenliga. Om han nu företagit en åtgärd, som
vid en behörig pröfning visar sig icke hafva varit riktig, så
skulle han enligt allmänna grundsatser angående skadeer-
sättningsskyldighet böra svara för skadan. Men detta kunde
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under vissa förhållanden framstå såsom en stor obillighet
mot tjänstemannen och t. o. m. leda till svåra olägenheter
för det allmänna. En enskild, hvilken befinner sig i ett så-
dant läge, att han är osäker, huruvida han lagligen kan fö-
retaga en handling eller icke, låter bli att företaga handlin-
gen, ty han vet, att, om den är olaglig, han är skyldig att
ersätta genom densamma förorsakad skada. Men en tjän-
steman är ofta i det läge, att han icke får låta bli att handla.
Därför bör det också hos oss anses vara regel, att tjänste-
man icke ansvarar för skada, uppkommen genom fel, hvil-
ket kan betraktas som ursäktligt. En tillämpning af denna
grundsats eger rum, då t. ex. domare icke skyldigkännes att
ersätta skada, uppkommen genom att han fält ett domslut,
som icke är riktigt, utan måste ändras af öfverdomstol. Men
icke blott för domare, befinnande sig i denna belägenhet,
utan också beträffande andra' tjänstemän gäller enahanda
regel. Slutligen: Försåvidt staten inlåter sig i privaträttsliga
rättsförhållanden med enskilde och skada tillfogas enskilde
genom statens tjänstemän, hvilka handla på dess vägnar,
ansvarar staten gentemot de enskilde för sådan skada och
får för sin del hålla sig till sina tjänstemän samt är berät-
tigad till ersättning af dem enligt nyss anförda grunder.

Om t jäns temäns rät t igheter .

I. Om rätt till skydd i tjänstens utöfning. Det ligger i
sakens natur, att tjänsteman, enär han utför ett offentligt
uppdrag, åtnjuter skydd af den offentliga makten i staten
mot sådana handlingar, som innebära en förgripelse på tjän-
steman i tjänstens utöfning eller för tjänstens skull. Detta
skydd kommer tjänsteman till del först också genom det
straffhot, som lagen innehåller mot dylika förgripliga
handlingar. Sålunda innehåller 16: 1 nya strafflagen be-
stämningar om ansvar för »den, som med våld eller hot om
våld tvingar eller söker tvinga tjensteman att företaga eller
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underlåta tjensteåtgärd, eller på dylikt sätt gör honom mot-
stånd i tjensteärende, eller eljest våldför sig å tjensteman i
utöfning af tjensten eller för att hämnas å honom för tjen-
steåtgärd». Vidare innehåller § 2 i samma kapitel bestäm-
ningar om straff för den, »som uppsåtligen, dock utan våld
eller hot om våld, gör tjensteman hinder i utöfningen af
tjensten». Beträffande ärekränkning mot tjänsteman gälla
åter bestämningarna i 27 kap. af nya strafflagen.

Före tillkomsten af -nya strafflagen åtnjöto åtskilliga
tjänstemän framför andra den förmånen, att de icke själfve
behöfde utföra åtal för brott af ifrågavarande beskaffenhet.
Enligt 14: 7 R. B. egde domare, om part talade eller skref
»vanvördeliga» mot domaren, omedelbart fälla den felande
till ansvar. Domaren hade sådan rätt att näpsa, till upprätt-
hållande af ordning. Gjorde någon sig skyldig till hot mot
domaren eller pabördade honom handlingar, som voro egnade
att nedsätta honom, så var hofrätt skyldig att låta där till-
tala en slik person (14: 7 R. B.). Denna hofrättens skyl-
dighet att ex officio låta åtala dem, som gjort sig skyldiga
till smädelser mot hofrätten underlydande domare i deras
ämbetes utöfning, kan ock anses vara grundad på § 15 i
1772 års R. Fv som uttryckligen gör det till en plikt för
hofrätterna att tillse, att underdomare och exekutorer njuta
behörigt skydd i ämbetets utöfning. Detta, att hofrätt borde
låta tilltala den, som smädade domare, egde rum, vare sig
förnärmelsen skelt inför hofrätten eller inför underdomstol.
Likaså måste hofrätten anses hafva varit pliktig att låta
åtala den, som i skrift till hofrätten på sådant sätt, som nu
nämts, angripit konungens befallningshafvande (9: 4 U. B.).
På grund af 10: 25 R. B. måste man ock anse, att, om de
andra tjänstemän, som i lagen benämnas »Konungens Em-
betsmän», i tjänsteutöfning angripits, hofrätt bort på anmälan
om förbrytelsen låta tilltala angriparen. Med »Konungens
Embetsmän» torde menas sådana, som under denna tid ut-
nämdes af konungen själf och som sålunda fingo kunglig
fullmakt. Att meningen är, att, om sådana ämbetsmän i
ämbetsutöfning missfirmas, hofrätt är skyldig att på anmälan
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låta därstädes åtala den felande, bekräftas af de stadganden,
hvilka utgöra källan till § 406 i kyrkolagen, hvilken paragraf
innebär, att domkapitel, om någon angriper detsamma, låter
anteckna saken i protokollet och öfverlämnar förbrytelsen
till åtal. De källor till denna paragraf, som jag åberopar,
äro §§ 5 o. 20 i Kgl. F. om rättegången i domkapitlen af
d. 11 febr. 1687. I § 5 af denna förordn. heter det, att,
om någon förgriper sig mot biskop eller domkapitel, domka-
pitlet skall angifva sådant hos konungens befallningshafvande,
som på ämbetets vägnar skall taga biskopens och domka-
pitlets heder i akt, eftersom sakens beskaffenhet kan fordra.

Bestämningarna i den allmänna lagen blefvo, såvidt de
angå ansvar för dem, hvilka förgrepo sig på ämbetsmän,
ändrade genom K. F. af d. 26 nov. 1866 ang. ärekränkning.
Men grundsatserna i öfrigt undergingo icke någon ändring.
Detta framgår af ingressen till 1866 års förordn. Häraf föl-
jer, att de bestämningar i 14: 7 R. B. och 9: 4 U. B., som
handlade om åtal ex officio mot dem, som missfirmade offent-
liga ämbetsmän, fortfarande förblefvo i gällande kraft.

Enligt K. F. ang. införande af ny strafflag af d. 19
dec. 1889 §§ 15 o. 16 skola alla i 16 kap. S. L. åsyftade
brott åtalas af offentlig åklagare ex officio, äfven om tjän-
steman eller myndighet, som blifvit kränkt, ej skulle anmäla
dem till åtal. Det heter nämligen i § 16 af promulgations-
författningen: »Under allmänt åtal höra alla de brott, hvilka
ej i lag eller författning äro uttryckligen undantagna.» Och
i 16 kap. S. L. säges det icke om där afsedda brott, att de
böra åtalas, endast om den kränkte anmäler dem. — Hvad
åter ärekränkning mot tjänsteman beträffar, så stadgas i 27
kap. S. L.: »Ej må smädelse eller förolämpning åtalas af
allmän åklagare, der icke målseganden eller den myndighet,
som blifvit kränkt, anmält brottet till åtal.» Häraf kunde
man möjligen draga den slutsatsen, att bestämningarna i U.
B. och R. B. angående hofrätts skyldighet att låta anställa
åtal mot dem, som på anfördt sätt förbrutit sig, skulle upp-
hört att vara gällande, att således ansvar för ärekränkning
mot tjänsteman i ämbetsutöfning i intet fall kan komma i



177

fråga, om icke den kränkte själf anmäler förbrytelsen till
åtal. Men man kan icke anse, att det varit den nya straff-
lagens och promulgationsförfattningens afsikt att ändra ifrå-
gavarande undantagsbestämningar i R. B. och U. B.; detta
så mycket mindre som utsökningslagen, hvilken är utfärdad
efter strafflagens tillkomst, i 10 kap. 13 § upptagit en grund-
sats, motsvarande den i 9: 4 U. B. förekommande. Man ser
af 10: 13 U. L., att lagstiftaren icke ansett strafflagen och
promulgationsförfattningen hafva ändrat den gamla grund-
satsen, enligt hvilken hofrätt skulle inskrida mot den, som
missfirmade konungens befallningshafvande, äfven om denne
själf icke anmälde saken till åtal. I öfverensstämmelse här-
med måste vi äfven anse grundsatsen i 14: 7 R. B. fortfa-
rande vara gällande. Altså: Underdomstol, som missfirmas,
eger själf på grund af 14: 7 R. B. döma till ansvar den,
som gör sig skyldig till förolämpningen; men ansvaret ådö-
mes enligt strafflagen. Påbördas domstol bestämd handling,
som är egnad att nedsätta densamma, skall hofrätt, när den
erhåller kännedom därom, låta utföra åtal mot den felande
och detta oberoende af den omständigheten, om domaren,
som blifvit smädad, yrkat därpå eller ej. Enahanda är för-
hållandet, om K. o. S:ns befallningshafvande kränkes inför
hofrätt. Naturligtvis gäller detta också, om hofrätten miss-
firmas. Kränkes sådan myndighet, som afses i 10: 25 R. B.,
är hofrättens advokatfiskal skyldig att på anmälan utföra
åtal. Det sistnämda kan också anses ligga i § 18 af 1889
års promulgationsförfattning. —

Skydd i utöfning af tjänsten kommer vidare en tjänste-
man till del genom lagens bestämningar om militärhand-
räckning. 16: 6 i den nya strafflagen innehåller nämligen, att,
om folk samlar sig tillhopa och ådagalägger uppsåt att i förening
förgripa sig på tjänsteman, civil myndighet eger först tre gånger
ljudeligen i K. o. S:ns namn befalla folkmängden att genast åt-
skiljas. Skingrar den sig icke, får vapenmakt användas till upp-
rorets eller upploppets stillande. Öfvergår folkmängden så
hastigt till våld, att myndigheten ej kan förfara så, som nyss
sades, eger myndigheten förordna, att folkmängden genast skall

12
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med vapenmakt skingras. Likväl bör iakttagas, att skarpa
vapen icke tidigare och att vapen icke längre användas, än
sådant för upprorets eller upploppets stillande är oundgäng-
ligen nödigt. Slutligen är det klart, att tjänsteman, som är
utsatt för våld vid tjänsteutöfning, eger begagna sig af nöd-
värnsrätt i enlighet med allmänna grundsatser och att andra
i allmän tjänst anstälde likaså ega i kraft af grundsatserna
angående nödvärn afvärja våld.

II. Vissa personliga hedersrättigheter. Sålunda tillkom-
mer tjänsteman rätt till tjänsten åtföljande titel och rang samt
rätt att bära viss uniform m. m.

III. Rättighet till befrielse från vissa medborgerliga
skyldigheter, hvilka eljes kunna medborgare äfven mot deras
vilja åläggas. Sålunda är enligt 21: 1 Ä. B. ett ämbete i
vissa fall laga ursäkt från förmynderskap. Enligt § 14 i K.
F. af d. 6 febr. 1865 ang. kommunalförvaltning på landet
kan tjänstebefattning berättiga till befrielse från ordförande-
och vice ordförandeskap i kommunalstämma. Enligt § 42 i
samma författning befria ämbete och tjänst också från skyl-
digheten att mottaga befattning i kommunalnämd. Enligt §
30 i K. F. af d. 8 dec. 1873 ang. kommunalförvaltning i
städerna kan tjänstebefattning också under vissa omständig-
heter berättiga till befrielse från stadsfullmäktigskap. Enligt
värnepliktslagen åtnjuta följande tjänstemän befrielse eller
eftergift från fullgörande af värneplikt: läkare och lärare ä m
under fredstid frikallade från aktiv tjänstgöring med skyl-
dighet dock för dem att i fem års tid räknas till reserven
och därefter till landtvärnet (§ 35); lotsar och lotslärlingar
samt i årstjänst å lotsvärkets fartyg anstälda personer äro-
under fredstid frikallade från aktiv tjänstgöring och från
skyldigheten att infinna sig vid reservens öfningsmöten (§ 36,
sådan denna lyder i K. F. af d. 25 jan. 1886). — Frågan
om de förmåner, som präster åtnjuta, hör icke hit.
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Om tjänstemäns rättigheter. Fortsättning.

IV. Rätt till de med tjänsten enligt lag och författ-
ningar förenade inkomster (aflöningsförmåner i vidsträktaste
mening). Dessa aflöningsförmåner kunna i juridiskt hän-
seende anses vara af tre olika slag: 1) aflöningsförmåner,
hvilka hafva karaktären af ett tjänsteman tilldeladt, efter
hans sociala ställning lämpadt underhåll, 2) aflöningsförmåner,
som hafva karaktären af vedergällning för fullgjorda tjän-
stegöromål, och 3) aflöningsförmåner, hvilka hafva karaktären
af ersättning för af tjänsten föranledda utgifter.

Af den omständigheten, att man blir anstäld i statens
tjänst, följer ännu icke, att man har rätt till någon lön eller
godtgörelse för det arbete man presterar. Faktiskt finnas
hos oss tjänstemän, som icke åtnjuta några aflöningsförmåner.
Sådant är förhållandet med s. k. extra tjänstemän i värken,
hvilka uppbära hvarken lön eller arfvode. Men det vanliga
är, att med tjänst äro förenade vissa förmåner, som tillför-
säkras tjänstemannen i den fullmakt eller det konstitutorial,
som han erhåller på den tjänst, till hvilken han utnämts.
Det plägar heta i fullmakter och konstitutorial: » där-
vid han eger tillgodonjuta den lön och de öfriga förmåner,
som enligt stat och författningar äro med berörda ämbete
(eller tjänst) förenade.»

1). Avlöningsförmåner, hvilka ha/va karak-
tären af underhåll. Hit hör främst s. k.

Ordinarie lön eller lön i inskränktaste mening. Denna
är numera för de flesta fall bestämd till visst belopp i pen-
ningar för år, hvilket belopp utbetalas från kronans kassor.
Men i äldre tider och ännu under förra hälften af detta år-
hundrade var förhållandet i många afseenden annat. Sedan
Karl XI:s tid hade de flesta tjänstemän, civila som militära,
åtnjutit indelt lön, d. v. s. de egde af krono- och skatte-
hemmans innehafvare uppbära kronan från dessa hemman
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tillkommande räntor till visst i penningar faststäldt belopp.
Och som de hemmansräntor, hvilka tjänstemän "tillerkänts
rätt att såsom lön uppbära, och hvilka således voro anslagna
till aflönande af ämbets- och tjänstemän, sades vara indelta
till lön åt den eller den tjänstemannen, sades tjänstemän,
med hvilka sådant var förhållandet, hafva indelt lön. Denna
indelta lön var till sitt belopp noga bestämd i penningar,
eller, rättare sagdt, en tjänstemans lön var bestämd till ett
visst räntebelopp i penningar, men detta räntebelopp skulle
betalas i varor eller dessa varors gällande pris.

För att man må inse beskaffenheten af detta aflönings-
sätt, som har spelat en så stor roll i vår äldre rätt, skall
jag anföra några omständigheter. Ett hemmans ränta, d. v. s.
ordinarie räntan från lägenheten, utgick och utgår fortfarande
icke i ett fixt penningebelopp, utan är bestämd i penningar
och varor, de sistnämda benämda räntepersedlar, hvilkas be-
lopp beror af det eller de skattetal (mantal, rubeltal o. s. v.),
som äro hemmanen åsatta. Dessa persedlar har räntetagaren
varit berättigad att fordra af hemmansinnehafvaren antingen
in natura eller efter markegång. Saken är följande. Före
den s. k. räntepersedleomsättningen på 1840-talet var skatte-
väsendet och följaktligen också aflöningsväsendet mycket in-
veckladt. Ett hemman kunde vara skattlagdt till flere skilda
skattetal, t. ex. till */* mantal, 6 öresland, 4 bågar, 8 kor
och 1 hemman. I den för orten gällande s. k. undervisnin-
gen var det bestämdt, hvilka persedlar och huru mycket af
dem skulle erläggas för hvart skattetal. Det var t. ex. be-
stämdt, att för ett öresland skulle utgå 20 kappar spannmål,
10 kappar hafre, 5 marker kött, 1 pärm hö m. m.; att för
en båge skulle utgå 6 kappar spannmål, 1 */a ökedagsvärke,
1 72 drängedagsvärke; att för en ko skulle utgå 1 mark smör
och att för ett mantal skulle utgå ett visst belopp af olika
slags persedlar i landtågsgärd, visst belopp i dagsvärkspen-
ningar eller dagsvärken o. s. v. Alla dessa persedlar hade
i undervisningarna ett visst gammalt värde (ett s. k. krono-
värde) sig åsätt, hvilket uppkommit i äldre tider och var
mycket lägre än det i senare tider gångbara priset på per-
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sedlarna. Men när ordinarie räntan skulle betalas till kro-
nan, fick man icke erlägga till kronan den penningesumma,
som utgjorde kronovärdet på de i ordinarie räntan ingående
persedlarna, utan man nödgades betala antingen persedlarna
in natura eller deras värde i penningar efter gällande pris,
hvarigenom räntan i själfva värket kom att vara mera värd
i penningar, än kronovärdet angaf. Sålunda egde också en
tjänsteman, hvilken hade indelt lön, att af de hemman, från
hvilka han egde uppbära kronan tillkommande räntor, fordra
icke den penningesumma, som representerades af kronovärdet
på räntepersedlarna, utan antingen persedlarna in natura
eller deras markegångspris, och på detta sätt blef en tjän-
stemans indelta lön vida mer värd än det penningebelopp,
hvari densamma var faststäld. Jag skall förtydliga detta
med ett exempel. Antag, att en tjänsteman hade sig tillför-
säkrad 88 rubels indelt lön, sålunda att han egde- uppbära
från hemmanet A. dess ordinarie ränta, hvars kronovärde
var 11 rubel, från hemmanet B. dess ordinarie ränta, hvars
kronovärde var 8 rubel, från hemmanet C. dess ordinarie
ränta, hvars kronovärde var 12 rubel, o. s. v. Då egde han
från hemmanet A. uppbära så mycket spannmål, hafre, smör,
talg, kött, hö, får o. s. v., som enligt ortens undervisning
borde utgå från ett hemman med de skattetal, som voro
hemmanet A. påförda, och från hemmanet B. egde han upp-
bära så mycket spannmål, hafre, smör, talg o. s. v., som
borde utgå från ett hemman, hvilket hade 8 rubel sig på-
förda, o. s. v. Det kan tilläggas, att icke blott ordinarie
räntan från lägenheterna brukat vara indelt, utan också kro-
notionden varit indelt från flere lägenheter, samt att under
tidernas lopp en mängd författningar utkommit med bestäm-
ningar om räntegifvares och räntetagares ömsesidiga rättig-
heter och skyldigheter. När nämligen kronovärdet icke mer
motsvarade det gångbara priset på persedlarna, yrkade rän-
tegifvaren (hemmansinnehafvaren) att få lösa persedlarna
efter kronovärdet eller efter något en gång för alla bestämdt
medelvärde. Genom sådan anordning skulle räntetagaren
hafva kommit att lida, nämligen om han hade måst nöja sig
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med penningar, motsvarande det gamla kronovärdet, som
var lägre än det gångbara priset. Vidare förekommo i un-
dervisningarna persedlar, hvilka bönderna icke mer alltid
själfva kunde producera, t. ex. räfskinn. Också förekom det,
att för vissa skattetal skulle presteras delar af persedlar,
som icke kunde delas, t. ex. delar af kreatur (Vs oxe, */4

får o. s. v.).
Alla dessa omständigheter påkallade bestämningar om

'huru räntetagare och räntegifvare egde fordra eller prestera
persedlar eller penningar. I allmänhet kan man säga, att
räntetagaren (tjänstemannen), som skulle uppbära indelt lön,
förklarades berättigad att af räntegifvaren (hemmansinnehaf-
varen) fordra persedlar in natura eller deras värde i pennin-
gar efter årets markegång — men detta blott i största all-
mänhet; bestämningarna voro något invecklade. Vidare be-
höfde det afgöras, huru långt räntegifvaren var skyldig att
forsla spannmål, hö och andra persedlar, hvilka räntetagaren
egde fordra. Det kan icke komma i fråga att göra reda
för alla dessa invecklade bestämningar. Jag nämner här
blott en förordning, hvilken under detta århundrade ländt
och ännu bör lända till efterrättelse, såvida indelt lön skulle
åtnjutas af någon tjänsteman. Det är Kgl. F. af d. 22 juli
1803, som innehåller bestämningar om huru långt spannmål
och hafre böra af räntegifvare forslas. Där säges, att rän-
tetagare, som vill hafva spannmålen levererad in natura, är
berättigad att fordra dess leverans på ända till åtta mils
afstånd från räntegifvarens hemvist. Vill räntegifvaren mot
räntetagarens vilja leverera in natura, så kan räntetagaren
fordra leverans på ända till tio mils afstånd. *) Som det nu
var räntegifvarens skyldighet, att inom visst afstånd forsla
spannmål och hafre och han slapp denna skyldighet i de
fall, då han fick lösa dessa persedlar med penningar efter
markegången, så var det stadgadt, att han i sådana fall borde
utöfver priset på spannmålen och hafren erlägga en forlön

*) Att märka är, att med »spannmål» i våra kamerala författ-
ningar förstås råg och korn (hälften råg och hälften korn).
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af 16 skillingar (sedermera 48 kop. silfver, motsvarande 1
mk 92 p:i) per tunna spannmål och 12 skillingar (sedermera
36 kop. silfver, motsvarande 1 mk 44 p:i) per tunna hafre.

Något enklare blef förhållandet genom räntepersedle-
omsättningen på 1840-talet. I grund af ett K. Manif. af d.
9 april 1840 och några andra i anledning däraf utfärdade
författningar frngo alla lägenheter, om hvilka undantagsbe-
stämningar ej meddelats, ett enda skattetal (skatterubeln) sig
påfördt. I stället för att det förut hette, att en viss lägenhet
skulle betala skatt för 72 mantal, 8 öresland, 3 bågar, 6 kor
o. s. v., bestämdes det nu, att denna lägenhet skulle betala
sin ordinarie ränta för så och så många skatterubel. Huru
dessa bestämdes i stället för de äldre skattetalen, det kan
jag här förbigå; denna framställning hör till finansförvalt-
ningsrätten. Hvarje skatterubel skulle utgöras af 3 kappar
spannmål, 1 kappe hafre, 3 skålpund smör, 2 skålpund talg
och penningar, olika i olika län (5 kop. i Åbo län, 24 kop.,
som var det högsta beloppet, i Kuopio län).

Ungefär samtidigt bestämdes genom K. K. af d. 31 mars
1840, att de räntepersedlar, som icke erlades in natura, skulle
betalas med penningar efter medelpriset af årets och de nio
föregående årens markegånger, äfvensom genom en K. K. af
d. 12 nov. 1847, att räntetagare ej skulle få fordra och rän-
tegifvare ej betala in natura mer än två tredjedelar af spann-
målen och hafren; resten af spannmålen och hafren samt
smöret och talgen borde lösas med penningar efter årets
medelmarkegång. Exempel: En tjänsteman hade sin lön
bestämd till 100 rubels indelt lön, och denna skulle utgå
från vissa bestämda hemman, A., B., C. o. s. v. Hemmanet
A. hade tio skatterubel sig påförda. Då skulle en sådan
tjänsteman egentligen haft rätt att bekomma sin lön efter
sådan grund, att han från hemmanet A. finge 30 kappar
spannmål, 10 kappar hafre, 30 skålpund smör, 20 skålpund
talg och, om hemmanet var beläget i Åbo län, 50 kop. silfver
kontant. Men nu skulle han kunna fordra in natura endast
två tredjedelar af spannmålen och hafren, altså 20 kappar
spannmål, 62/s kappar hafre, men resten, 10 kappar spann-
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mål och 3 l/a kappar hafre, borde betalas i penningar efter
medelmarkegången. Likaså skulle de 30 skalp, smör och 20
skalp, talg betalas i penningar efter medelmarkegången och
dessutom 50 kop. silfver kontant. Från hemmanet B. skulle
han efter samma grunder få fordra ett visst belopp spann-
mål och hafre in natura och återstoden af spannmålen och
hafren samt de öfriga räntepersedlarna i penningar efter me-
delmarkegången. Dessutom egde tjänstemannen af hvarje
lägenhetsinnehafvare för den del af spannmålen och hafren,
som betalades med penningar, fordra forlön efter de grunder,
som nyss (sid. 182 f.) antyddes.

Numera skulle förhållandet gestalta sig ännu enklare,,
emedan en enklare undervisning blifvit faststäld genom K. F.
af d. 16 juli 1886. Ty nu motsvaras en skatterubel af 25
liter spannmål, 10 liter hafre och penningar från 1 mk 17 p:i
till högre belopp. Men fortfarande gäller, att räntetagare och
räntegifvare, vare sig räntetagaren är kronan eller någon an-
nan, ega fordra två tredjedelar af spannmålen och hafren
in natura. Resten skall lösas med penningar efter medel-
markegången.

Åtskilliga tjänstemän hade väl indelta löner, men så,
att indelningen var, såsom det sades, endast nominell. Man
bestämde dessa tjänstemäns löner till visst räntebelopp i
penningar efter kronovärdet. Men lönen skulle icke få upp-
bäras från några hemman, utan utbetalas från kronans kassor.
För detta fall innebar bestämningen om indelt lön, att lönen
skulle af kronan utbetalas med det för hvarje år varierande
belopp i penningar, som utgjorde markegångs- (senare medel-
markegångs-) värdet på de persedlar, hvilka enligt en viss
undervisning motsvarade den nominelt bestämda lönen. Ex.:
En tjänsteman i Åbo län hade 100 rubels indelt lön, dock
så, att indelningen var endast nominell. Då skulle han hafva
egt uppbära af kronan tör hvarje rubel indelt lön 3 kappar
spannmål, 1 kappe hafre, 3 skålpund smör, 2 skålpund talg
och 5 kop. i penningar. Men han skulle icke uppbära detta
af kronan in natura, utan i penningar. Således skulle han
få medelmarkegångsvärdet för 3 kappar spannmål, 1 kappe
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hafre, 3 skålpund smör, 2 skålpund talg och dessutom 5
kop. på hvarje skatterubel. Indelningen sades i detta fall
vara nominell, emedan i värkligheten inga kronan tillkom-
mande räntor från jorden blifvit anslagna eller indelta till
lön åt tjänstemannen. Ty det af Karl XI inrättade indel-
ningsvärket, taget i kameral mening, innebar, att lägenheter,
från hvilka kronan haft rätt till förmåner, blifvit med jord
och ränta eller blott med ränta anslagna till upprätthållande
af offentliga institutioner. (Indelningsvärket i kameral mening
syftar icke blott på det militära indelningsvärket.)

Indelta löner torde numera knappast finnas. Enligt
hvad särskildt K. Br. af d. 6 nov. 1844 utvisar, faststäldes
för en stor del af ämbets- och tjänstemännen i landet kon-
tanta löner i stället för indelta eller på indelt grund utgående.
Räntorna från de hemman, som voro indelta till tjänstemäns
aflönande, indrogos till kronan, och kronan betalar från sina
kassor direkt ut kontant bestämda löner. Senare löneregle-
ringar hafva afskaffat också andra indelningar. Kronan upp-
bär genom sina uppbördsmän de förra indelta hemmanens
räntor och tionden.

Ett särskildt förhållande har egt rum med den s. k.
indelta militären. Enligt § 18 i 1772 års R. F. skulle, såsom
det heter, krigsmakten förblifva vid sin indelning. Detta
innebär bl. a., att de hemmans räntor, hvilka blifvit indelta
till aflönande af officerare, fortfarande skulle förblifva det.
Genom Manif. af d. ^ mars 1810 bestämdes, att det militära
indelningsvärket skulle förblifva i sitt förra skick (detta på
grund af § 18 R. F.), men att den indelta militärens tjänst-
göring tils vidare ej skulle påkallas. Officerarne skulle få
behålla sina inkomster, men efter deras afgång skulle de på
militiestaten indelta hemmanens räntor uppbäras för kronans
räkning och tillfalla en skild militiefond. I följd häraf för-
blef i jordeböckerna såsom förr angående på militiestaten
indelta hemman antecknadt, att deras räntor voro helt och
hållet eller delvis indelta till lön åt den eller den officeren.
När en indelt militär på 1850-talet åter uppsattes, fingo offi-
cerarne lön från kronans kassor. Enahanda är förhållandet
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med den nuvarande värnepliktiga arméns officerare. Men de
på militiestaten indelta hemmanens räntor kvarstå fortfarande
i jordeböckerna såsom indelta. De inflyta i militiefonden,
hvilket beror därpå, att grundlagen innehåller, att de lägen-
heter, som blifvit med jord och ränta eller med ränta an-
slagna till upprätthållande af militär, fortfarande skola för-
blifva det.

Regeln är således för närvarande, att ämbets- och tjän-
stemäns ordinarie löner utgå i penningar till faststäldt belopp.
Några tjänstemäns löner äro bestämda i varor, men de ega
uppbära sina löner af kronan i penningar efter varornas
medelmarkegångsvärde. Jag vet icke, om detta är fallet med
några statens tjänstemän, men åtminstone beträffande bisko-
parnas löner är det bestämdt, att de skola utgöras af ett
visst belopp i spannmål, hvilket dock icke utbetalas in na-
tura, utan i penningar efter medelmarkegången, tillökt med
forlön. Men här hafva vi icke att skaffa med ecklesiastik-
statens löner.

Lönetillökning eller löneförbättring. För några tjänste-
män är det bestämdt, att deras löner skola efter vissa års
tjänstgöring utgå med förhöjdt belopp. Det belopp, hvarmed
lönen sålunda ökas, är lönetillökning eller löneförbättring.

Boställen. Flere tjänstemän åtnjuta rätt till s. k. bo-
ställen. Boställen äro kronan tillhöriga jordlägenheter,
hvilka anslagits till underhäll af tjänstemän på sådant
sätt, att desse ega nytja och bebo dem samt tillgodonjuta
räntan på sin lön. Följande omständigheter utmärka såle-
des boställen: 1) att de äro kronan tillhöriga jordlägenheter,
2) att en tjänsteman eger rätt att nytja och bruka dem samt
att å dem hafva sin bostad, hvaraf följer, att de böra vara
bebygda, samt 3) att boställsinnehafvaren egt tillgodonjuta
räntan från bostället på sin lön. *) Det sistnämda, att tjän-
stemannen egt tillgodonjuta räntan på sin lön, tarfvar för-
klaring. Tjänstemannen hade sin lön bestämd till ett visst

*) Med räntan förstås den del af den från jordlägenheten ut-
gående jordskatten, som benämnes ordinarie räntan.
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räntebelopp, som var utsatt i penningar; dessutom egde han
tillgodonjuta boställe. Från bostället hade egentligen bort
till kronan erläggas jordskatt, bl. a. också ordinarie ränta.
Men med afseende å boställen var det bestämdt, att denna
ordinarie ränta ej behöfde af boställsinnehafvaren betalas
till kronan, utan han fick tillgodonjuta den själf, men på
det sättet, att räntebeloppet afräknades på hans lön.

Hos oss hafva vi följande olika slag af boställen: mili-
tiestatens, civilstatens och ecklesiastikstatens boställen. *)

Milit iestatens boställen hafva uppkommit sålunda,
att man vid det militära indelningsvärkets upprättande an-
slagit till boställen åt öfver- och underbefäl vid militären
•dels kungsgårdar, dels adeln frånreducerade säterier, dels
vanliga kronohemman. På detta sätt fick man militieboställen
med säterifrihet och militieboställen utan säterifrihet. Militie-
boställen med säterifrihet utgjordes af sådana militieboställen,
som bildats af kungsgårdar eller kronosäterier, militieboställen
ut«tn säterifrihet af sådana .boställen, som bildats af vanliga
kronohemman. Den ränta, som egentligen hade bort från
dessa lägenheter till kronan utgå, fick emellertid boställshaf-
varen behålla. Räntan indeltes, men, såsom sades, på bo-
ställshafvårens lön. Från militieboställen utan säterifrihet
blefvo dock vissa i ordinarie räntan ingående poster icke
indelta, utan kronan behållna. Angående boställshafvarnes
skyldigheter var stadgadt i Kgl. M:ts förnyade husesyns- och
boställsordning af d. 15 sept. 1752 och Kgl. Förkl. af d.
23 jan. 1770. Några af dessa militieboställen blefvo redan
på 1700-talet indragna och utarrenderade. Och sedan efter
Finlands förening med Ryssland genom Manif. af d. .,7 mars
1810 bestämts, att den indelta armén tils vidare skulle för-
blifva upplöst, stadgades det, att militieboställena, som såle-
des icke behöfdes, skulle hemfalla under kronans disposition
och för kronans räkning utarrenderas; dock skulle dåvarande
innehafvarne få behålla dem under sin lifstid. För närva-

*) Med de egentliga ecklesiastika boställena hafva vi icke nu
.att göra.
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rande gälla om dessa boställen K. F. af d. 26 april 1871
och några senare författningar. Härigenom har likväl icke
§ 18 R. F. beträffande dem upphört att gälla. Tvärtom
gäller fortfarande, att dessa lägenheter skola vara anslagna
till upprätthållande af militären. De nuvarande officerarne
uppbära sin lön af staten, och arrendena från boställena
tillfalla militiefonden.

Civilstatens boställen kunna vara af olika slag:
justitie- och landsstatens boställen äfvensom åtskilliga andra
slags åt tjänstemän anslagna boställen.

Justitiestatens boställen utgöras af boställen, hvilka
varit anslagna åt lagmän och häradshöfdingar. Genom ett
Kgl. Br. af d. 20 april 1683 anbefaldes landshöfdingarna att
vid pågående reduktion utsöka åt hvar häradshöfding ett
godt hemman, som han kunde med någon nytta och kom-
moditet bo uppå, och sådana hemman ville Kgl. M:t sedan
låta alt framgent blifva domaresäten. Emedan de flesta dis-
ponibla kronolägenheter togos i.anspråk för det militära in-
delningsvärket, kunde endast en del häradshöfdingar och
lagmän i Finland förses med boställen. Angående dessa bo-
ställen hafva i hufvudsak samma grundsatser galt som angå-
ende militieboställen. Dock är att märka, att enligt K. K.
af d. 26 aug. 1862 ang. allmän reglering af domsagorna i
Finland och häradshöfdingarnas kronolöner de domare, som
hade boställen, fingo bibehålla dem tillika med deras för
justitiestaten disponerade kronoränta. Altså skulle de härads-
höfdingar, hvilka hade boställen, få tillgodonjuta dem, utan
att räntan behöfde afräknas på häradshöfdingarnas kronolön.

Bland landsstatens boställen hafva vi främst att märka
landshöfdingeboställena. Dessa blefvo bildade af kungs-
ladugårdar. Angående byggnadsskyldigheten å sådana gälde
Kgl. Regi. af d. 22 febr. 1750 § 4. De nämda boställena
hafva åtnjutit särskilda friheter, eftersom de bildats af lägen-
heter, hvilka förut voro i tillgodonjutande af säterifrihet, men
vissa förmåner hafva i allmänhet tillkommit alla boställen,
såsom t. ex. befrielse från skjutsningsbesväret (på grund af
H § i F. o. S. A.). — Något annorlunda förhåller det sig



189

med kronofogdars, häradsskrifvares m, Jl. tjänstemäns
boställen eller åtminstone med de flesta af dem. Också ifrå-
gavarande tjänstemän hade bort förses med boställen, men
sådant har skett endast med ett jämförelsevis ringa antal af
dem. Några fingo sig tilldelade s. k. bohemman, d. v. s.
de hafva erhållit inrymning i kronohemman, dem de egt
nytja och bebo; men de hafva icke fått tillgodonjuta räntan
från dessa hemman. Med andra ord: angående vissa krono-
hemman bestämdes, att de skulle få tillgodonjutas af någon
tjänsteman, hvilken egde bebo lägenheten samt nytja och
bruka densamma, men icke med en vanlig boställshafvares
rätt, utan med en kronohemmansåbos (naturligtvis blott för
den tid, under hvilken han beklädde sitt ämbete eller sin
tjänst). I följd häraf kunde han icke få tillgodonjuta räntan,
utan denna skulle betalas till kronan eller indelningshafvaren.
Det inträffade nämligen ofta, att räntan från sådana lägen-
heter, som blifvit anslagna till bohemman, förut var indelt.
Några boställena tillkommande fördelar hafva dock dessa
hemman tillerkänts, t. ex. frihet från skjutsningsbesväret. —
Landsstatens boställen hafva till största delen, om icke alla,
blifvit indragna till kronan, ty K. Br. af d. 6 nov. 1844 be-
stämde bl. a., att de landsstatstjänstemän, som fingo nya
löner i st. f. indelta, skulle afträda sina boställen till kronans
disposition.

Utom lands- och justitiestatens boställen gifves det ännu
åtskilliga andra boställen, anslagna åt civila ämbets- och
tjänstemän. Sådant är förhållandet med forstmästarboställena.
I K. K. ang. organisation af forststaten af d. 7 maj 1859
stadgas, att öfverforstmästare och forstmästare böra förses
med boställen, »som dock icke må vara större än att af kast-
ningen under medelmåttiga år motsvarar ett mindre hushålls
behof af landtmannaprodukter; börande dessa boställen en-
dast småningom och företrädesvis med forstverkets egen ar-
betspersonal iordningställas». Här är således icke fråga om
boställen i gammal mening. Angående innehafvarnes häfde-
och byggnadsskyldighet gäller K. senatens br. af d. 26
okt. 1866.
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Prebendehemman. Prebendehemman äro kronolägen-
heter, som varit anslagna till vissa tjänstemäns underhåll
på sådant sätt, att de egt nytja och bebo dem samt till-
godonjuta räntan utöfver sin lön, hvarutom prebendehem-
man tillgodonjutit särskilda friheter från utskylder och onera.
Skilnaden mellan prebendehemman och boställen framgår ur
följande: Till naturen af ett boställe hörde enligt den gamla
grundsatsen, att dess ordinarie ränta eller åtminstone en viss
del af densamma skulle ingå i den räntesumma, som var
bestämd till innehafvarens lön, hvarför han sades åtnjuta
räntan på sin lön. Men innehafvaren af ett prebendehemman
tillgodonjuter räntan från hemmanet utöfver sin lön; han
behöfver icke betala ordinarie räntan däraf till kronan. De
tjänstemän, som åtnjutit prebendehemman, hafva varit lärare
och tjänstemän vid universitetet och elementarlärovärk äf-
vensom biskoparna. De flesta prebendehemman äro numera
indragna till kronan. Vederbörande åtnjuta aflöning i pen-
ningar. Indragna prebendebemman skola jämlikt K. K. af
d. 22 april 1879 förvaltas enligt K. F. af d. 26 april 1871
ang. kungsgårdar samt militie- och civilstatens boställen.

Rätt till fri ämbetsbostad i kronans byggnader. Sådan
rätt tillkommer åtskilliga tjänstemän, t. ex. guvernörer på
orter, där kronan har slika byggnader. Militärbefäl sägas
åtnjuta rätt till fritt kvarter i kronans kasern. Om sådana
ämbets- och tjänstemäns rättigheter och skyldigheter med
afseende å bostäderna gäller K. F. af d. 23 jan. 1872 ang.
vården och underhållet af de till ämbetsbostäder inom civil-
och ecklesiastikstaterna upplåtna lägenheter i kronans bygg-
nader äfvensom några andra författningar.

Åt åtskilliga tjänstemän äro anslagna hyresmedel. Be-
träffande dem är att märka, att, om en tjänsteman enligt
stat har hyresmedel sig anslagna och han sedan får ämbets-
bostad i kronans byggnad, hyresmedlen naturligtvis bortfalla.

Taffelpenningar. Det kunde synas, såsom borde dessa
hänföras till ersättningar för med tjänsten förenade utgifter.
Men då det väl icke kan påstås, att det hör till vissa tjän-
stemäns tjänsteplikt att hålla tillställningar, utan detta är



191

endast en sed, till hvilken aflöningsstaten tager hänsyn, så
hafva taffelpenningarna precis samma karaktär som lön i
egentlig mening; de bilda jämte denna och andra inkomster
ett enligt tjänstemans sociala ställning lämpadt underhåll.

Arfvode är egentligen en vedergällning för ett arbete
eller ett uppdrag, som man förrättat. Således skulle arfvode
åt tjänsteman höra till den del af aflöningsförmånerna, som
icke utgör underhåll, utan betalning för värkstäldt arbete,
och i åtskilliga fall torde författningarna, när de tillerkänna
tjänstemän arfvode, mena ersättning för arbete i allmänhet
eller för visst arbete, hvarför det också kallas tjänstgörings-
arfvode. Men i många fall har arfvode i staterna icke denna
karaktär. När det t. ex. heter, att senatorer åtnjuta lön och
arfvode, är meningen icke, att arfvodet afdrages för seme-
sterledighet eller ledighet, som senator på grund af sjuklighet
måste åtnjuta, — andra exempel att förtiga. En annan sak
är, att tjänstemän, hvilka hafva vikarier, på grund af sär-
skilda stadganden få afstå arfvode liksom åtskilliga andra
delar af sina aflöningsförmåner åt vikarierna. Orsaken till
att man i aflöningsstater gjort skilnad mellan lön och arfvode
äfven i sådana fall, då arfvodet har karaktären af underhåll
och icke af ersättning för ett arbete, är densamma som or-
saken till att hyresmedel, taffelpenningar o. s. v. upptagas
skildt jämte lön. Pension åt afskedstagande samt gratifikation
åt aflidna tjänstemäns enkor och barn beräknas nämligen
efter ordinarie lönen, och på det att pensionen eller gratifi-
kationen ej må blifva altför stor, låter man tjänstemans un-
derhåll endast till en del utgå under namn af ordinarie lon.

Tingsgästning. Denna är en aflöning, som häradshöf-
dingarna på landet ega tillgodonjuta från betalningspliktiga
hushåll och lägenheter på landet äfvensom i städer, som äro
underlagda landsrätt.

I äldre tider var allmogen skyldig att underhålla do-
mare på ting, och denna skyldighet förbyttes senare mot
skyldigheten att betala tingsgästning, ovisst när. Af en Resol.
på Allm. i Nedre Satakunda härad besv. af d. 8 nov. 1650
synes, att af allmogen i Finland då för tiden erlades i tings-



192

gästning 4 kappar spannmål af hvar betalningsskyldig. Senare
har tingsgästningen i Finland än bestämts att utgöra 2 öre
silfvermynt för hvart ting såsom i Sverige, än 4 kappar
spannmål af hvarje rök, hvarutom genom ett Kgl. Br. till
landshöfdingarna i Finland af d. 21 juli 1727 stadgades, att
en kappe af tingsgästningen borde tillfalla lagmannen, de
återstående tre kapparna häradshöfding och namd. Enligt
Kgl. F. af d. 6 juli 1720 bör häradshöfdingen afstå halfva
tingsgästningen till nämden, men detta har," enligt livad i
våra dagar utredt blifvit, icke galt för Finland. — Hvilka
de betalningsskyldige voro har varit föremål för olika be-
stämningar. Än har det varit hvar och en, som egt matlag
eller egen rök på landet och ej varit särskildt befriad, än
blott de med egen rök, som hade ordentligt jordbruk. Men
särskilda kategorier af hushåll hafva tillgodonjutit befrielse.
Hufvudförfattningen i ämnet har intill senare tider varit Kgl.
Regi. af d. 20 nov. 1741, men äfven andra bestämningar
hafva funnits i mängd. — Då detta blifvit tämligen utförligt
behandladt af mig i föreläsningarna öfver finansförvaltnings-
rätten*), skall jag icke uppehålla mig vid en noggrannare
redogörelse för tingsgästningen Jag tillägger blott, att, sedan
lagmansrätterna indragits, år 1868 förordnades, att lagmans-
tingsgästningen skulle uppbäras för kronans räkning. Genom
K. F. af d. 25 jan. 1886 infördes åtskilliga ändringar i förut
gällande bestämningar, i följd af hvilka tingsgästningen skall
utgå med dels 3 kappar, dels 1 */a kappe från hvarje rök
på landet, som icke är särskildt befriad, men den får icke
betalas i spannmål, utan i penningar efter medelmarkegangen.
Den skall uppbäras af kronans uppbördsmän samt således
af dem levereras åt vederbörande häradshöfding, hvilken
bekommer den oafkortad. Undantag från denna regel eger
rum för domare, som innehade sina domareämbeten vid för-
fattningens utfärdande. Desse få uppbära sin tingsgästning
enligt förut gällande grunder. Nämden uppbär sin aflöning

*) Anteckningar enligt Professor R. F. Hermansons föreläsnin-
gar öfver Finlands iinansförvaltningsrätt I. sid. 98 ff.
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af kommunerna. (Förut voro häradshövdingarna i Finland skyl-
diga att med sin tingsgästning underhålla nämden på tingen.)

Boställsräntor och boställspengar. Emedan man åt de
flesta lagmän och häradshöfdingar ej kunnat anslå boställen,
tilldelades dem i stället antingen ett motsvarande räntebelopp
i nominell indelning, hvilket belopp utbetalades kontant efter
markegång (det var de s. k. boställsräntorna), eller s. k. bo-
ställspengar till ett visst belopp i kontanta penningar. Men
dessa boställsräntor blefvo till kronan indragna genom den
förut (sid. 188) nämda K. K, af d. 26 aug. 1862 ang. regle-
ring af domsagorna och häradshöfdingarnas kronolöner, hvil-
ken författning faststälde ökade kronolöner för häradshöfdin-
garna i gemen.

2). Avlöningsförmåner, hvilka hafva karak-
tären af vedergällning för förrättade göromäl
eller uppdrag.

Hit höra vissa slags arfvoden, t. ex. sådana, som till-
delas extra tjänstemän i värken. 1 många fall kan det vara
svårt att afgöra, huruvida aflöningsförmåner, i staterna upp-
tagna under namn af arfvoden, kunna hänföras till den före-
gående kategorin eller till den nu i fråga varande.

Sportler af särskilda slag, hvarmed förstås vedergäll-
ning, som för ämbetsåtgärder tillägges ämbets- och tjänste-
män. Till sportler i denna mening höra lösen för expedi-
tioner, utfärdade af ämbets- eller tjänstemän, samt s. k. för-
rättningsarfvoden eller arfvoden för särskilda ämbetsförrätt-
ningar. Hufvudförfattningen, på grund af hvilken dessa
aflöningsförmåner utgå, är K. F. af d. 15 jan. 1883 ang.
expeditionslösen och förrättningsarfvode för särskilda ämbets-
värk och myndigheter. Utom i denna författning gifvas be-
stämningar angående samma sak i en mängd andra för-
fattningar.

Magasinage eller spillkappar. Magasinage utgör en er-
sättning för förvaltning af kronans spannmålsförråd och andra
proviantartiklar. Denna ersättning har utgått med en viss
kvotdel af utlevererad eller uppmätt spannmål. Enligt K.

13
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Regi. för beräkning af afskrifning å förråd, som för kronans
räkning förvaltas, af d. 22 nov. 1876, hvilket skulle ersätta
det förut gällande reglementet af d. 24 febr. 1790, eger upp-
bördsman eller förvaltare af kronospannmål och proviant-
artiklar, som af honom efter mått eller vikt mottagits, vid
utleverering däraf såsom afgång beräkna en viss kvotdel af
varan; likaså vid inventering till ny förvaltare. För de när-
mare bestämningarna är det onödigt att här redogöra. Ifråga-
varande ersättning benämnes, såvida den gäller spannmål,
mjöl o. dyl., magasinage eller spillkappar.

Uppbördsprocent utgör en ersättning, som tillkommer
tjänsteman för värkställande af uppbörd af penningemedel.
Den utgår i viss procent af det uppburna. För uppbörd af
kronomedel eger uppbördsprocent enligt regel icke rum. Men
enligt expeditionstaxan af d. 15 jan. 1883, liksom enligt
äldre författningar, ega kronofogde och häradsskrifvare för
debitering och uppbörd af privata och kommunala mede}
räkna sig till godo två procent hvardera att debiteras och
uppbäras hos de betalningsskyldige utöfver uppbördssumman.
F.nligt L. O. § 20 böra kronofogdarna utan särskildt arfvode
uppbära bondeståndets medlemmar tillkommande landtdags-
mannaarfvoden.

Tjänstemän äro vidare berättigade till provision för
medel, som utbetalas m. m., äfvensom anmärkningsprocent,
som är en viss procent af de medel, hvilka redogörare i
följd af anmärkningar, gjorda vid revision af räkenskaper,
skyldigkänts att till kronans kassor inbetala. Sålunda eger
allmänna revisionskontoret enligt dess instr. af d. 27 maj
1895 utbekomma i granskningsarfvode ett belopp, motsva
rande tjugufem procent af hvad hos redogörare med anled-
ning af gjord anmärkning mot räkenskaperna utdömts, hvil-
ket arfvode enligt regel skall utbetalas af redogöraren, men
i några fall erläggas af kronan.'

3). Aflöningsfor maner, hvilka hafva karak-
tären af ersättning för kostnader eller förluster,
liafda för tjänstens utöfning.
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Hit höra resekostnadsersättningar. Dessa utbetalas nu
för tiden enligt gällande resereglemente af d. 16 febr. 1891.
Det kan förtjäna anmärkas, att kostnaderna för skjuts och
uppehåll under resa i allmänhet få beräknas till något högre
belopp, än tjänsteman i värkligheten kan anses behöfva ut-
betala. Detta har åtminstone delvis sin grund däri, att med
en tjänstemans resor ofta äro förenade kostnader, hvilka
icke lämpligen kunna upptagas i en reseräkning. I stället
får han debitera något mer i ersättning för skjuts och dag-
traktamente. Vissa tjänstemän hafva ett bestämdt belopp
s. k. resemedel i ett för alt sig tilldeladt. Sådana tjänste-
män ega icke för tjänsteresor debitera ersättning enligt rese-
reglementet, såframt icke deras reseuppdrag öfverskrida grän-
serna för de med en hvars egentliga befattning förenade tjän-
steåligganden (såsom ifrågavarande grundsats är uttrykt i K.
Br. af d. 6 nov. 1844).

Hit höra vidare expensmedel eller ersättning för om-
kostnader, hvilka tjänsteman har för skrifmaterial, ljus, ved
o. a. dyl., äfvensom lega och underhåll för hästar, som tjän-
steman är tvungen att för tjänsten hålla; och vidare miss-
räkningspengar, hvarmed förstås ett visst belopp penningar,
som förvaltare af publika medel ega uppbära för att undgå
förluster, till hvilka missräkningar kunde gifva anledning. —
Hit kunde man också räkna magasinage, hvarom nyss var
fråga.

Tjänstemans löneförmåner tillfalla honom enligt re-
gel från första dagen i den månad, som följer efter den,
under hmlken utnämningen skedde, och åtnjutas till utgån-
gen af den månad, hvarunder tjänsteman afgått från
tjänsten. Detta är den allmänna regeln. Konsekvensen af
grundsatsen, att utnämningen är det afgörande, är, att man
är att anses såsom innehafvare af tjänsten från den dag, då
man utnämdes. B'rån den dagen skulle således egentligen
tjänstemannens rättigheter och skyldigheter vidtaga. Men
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naturligtvis kan man icke fullgöra sina skyldigheter, om man
icke vet af dem Enligt särskilda bestämningar kan tjänste-
man få låta det anstå någon viss tid med tjänstens tillträ-
dande.

Hvad lönens utbetalande beträffar, så har man konse-
kvent tillämpat grundsatsen, att en tjänsteman är att anses
såsom tillgodonjutande de med tjänsten förenade rättighe-
terna från den dag, då han utnämnes. Det har nämligen
åtminstone angående en del tjänster uttryckligen stadgats,
att lönen tillgodonjutes från första dagen i den månad, som
följer på den, i hvilken man blir utnämd, och för andra
tjänster tillämpas denna grundsats enligt häfd. Denna grund-
sats har till innebörd, att, om en tjänsteman utnämts af K.
o. S. själf, han är berättigad att tillgodonjuta aflöningsför-
månerna från den första dagen i den påföljande månaden,
äfven om senaten i de fall, då senaten utfärdar fullmakten,
icke hunnit göra det före månadens ingång. Detta är uttryck-
ligen stadgadt i K. Br. af d. 13 mars 1811. Om en tjän-
steman är utnämd af K. o. S. den 28 aug. och fullmakten
bör utfärdas af senaten i H. M:ts namn, men icke hinner
utfärdas före den 10 sept., är en sådan tjänsteman dock
berättigad att tillgodonjuta löneförmånerna redan från den
1 sept.

Aflöning utbetalas åt tjänsteman på förhand för en viss
tid. Detta är en konsekvens af den satsen, att aflönings-
förmånerna enligt regel äro underhåll, icke betalning för
presteradt arbete. Före 1879 förhöll det sig delvis annor-
lunda. Lönerna skulle utanordnas till civila tjänstemän
kvartalsvis i början af mars, juni, september och december,
till militära tjänstemän tertialvis i början af april, augusti
och december. I dessa fall fick tjänstemannen dock åtnjuta
en månads lön på förhand. Men genom K. senatens br. af
d. 18 maj 1878 stadgades, att löneförmånerna för statens
samtliga ämbets- och tjänstemän samt betjänte med undantag
af lotsar och fyrbetjänte, om hvilka särskildt stadgades,
skulle från och med år 1879 utanordnas månatligen i början
af hvarje månad till så stor del, som för månaden sig
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belöpte. Detta gäller alla aflöningsförmaner och ersättningar,
som på förhand äro bestämda i stat för viss tjänst, altså
också arfvoden, men, enligt hvad jag skulle tro, icke sädana
arfvoden, som utbetalas åt extra tjänstemän och hvilka så-
ledes otvetydigt hafva karaktären af ersättning eller veder-
gällning för presteradt arbete. Huruvida förhållandet är det
sistnämda också med arfvoden, som utbetalas åt tjänstemän,
hvilka innehafva s. k. arfvodestjänster och således icke äro
ordinarie tjänstemän, kan jag icke säkert säga. —

Den anförda regeln angående tiden för lönernas utbe-
talande lider undantag med anledning däraf, att vissa s. k.
lönebespar ingar skola göras. Ändamålet med de i äldre
tider uppkomna bestämningarna angående lönebesparingar
var dels att erhålla någon besparing i statsutgifterna, dels
att bilda en fond, hvarifrån sterbhus efter aflidna tjänstemän
skulle få ett understöd, benämdt begrafningshjälp. Numera
ske dessa lönebesparingar icke till förmån för kronan, utan
till förmån för pensionskassor.

Det har gifvits två slag af lönebesparingar, nämligen
vakansbesparingar och avancements- eller nådårsbespa-
ringar. Hvad vakansbesparingarna beträffar gälde följande:
Var tjänst, om hvilken något annat icke var särskildt stad-
gadt, ledig, så skulle lönen under minst fyra månaders tid
stå ledig och inbesparas åt kronan. I regel kunde också
tjänsten icke tidigare blifva besatt, men om den ock hade
kunnat det, skulle dock vakansbesparingarna komma kronan
till godo för den nämda tiden. — Beträffande avancements-
eller nådårsbesparingar gälde: Om en person utnämdes
eller befordrades till en tjänst, fick han ej förr än antingen
vid det påföljande årets början eller ock åtminstone sex
månader efter befordringen tillträda den med tjänsten före-
nade lönen, hvilken under tiden skulle besparas till en fond,
hvarifrån sterbhus efter tjänstemän, som aflidit, skulle få
uppbära sex månaders lön i begrafningshjälp. Dessa sex
månader skulle räknas från första dagen i den månad, som
följde efter den, då utnämningen skedde. Exempel: A. blef
utnämd till en tjänst den 2 april. Då fick han tillträda sin
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lön den 1 jan. påföljande år, såframt han icke borde på
grund af bestämningarna om vakansbesparing tillträda den
ännu senare. Men blef han utnämd till tjänsten t. ex. den
3 aug., således under senare halfva året, fick han tillträda
sin lön sex månader från den 1 sept., altså den 1 mars,
såframt han icke på grund af bestämningarna angående va-
kansbesparing skulle tillträda den ännu senare. Befordrades
en person från tjänst, af hvars lön nådårsbesparing allaredan
intjänats, till tjänst, af hvars lön sådan skulle inbesparas,
egde denna person under ett hälft år tjäna för sin förra lön
och först ett hälft år efter utnämningen tillträda den nya
högre lönen. Ty egentligen skulle han, då han genom be-
fordran afgick från den tjänst, af hvars lön begrafningshjälp
redan inbesparats, återfå denna inbesparing och i stället i
den nya tjänsten tjäna utan lön ett hälft år, hvilket halfva
års lön komme att tillfalla hans sterbhus. Men detta arran-
gerades så, att han tjänade ett hälft år för sin förra lön. —
Dessa bestämningar grunda sig på stadganden i Kgl. FF. af
d. 13 maj 1686 och 16 okt. 1723, Kgl. Förkl. af d. 24 nov.
1724, Kgl. Br. af d. 9 okt. 1727 och Statskontorets därå
grundade Girk. af d. 10 nov. s. å., Kgl. Br. af d. 19 okt.
1731, Statskontorets Br. af d. 31 okt. 1733, Kgl. Br. af d.
3 nov. 1743, Statskontorets Girk. Br. af d. 15 okt. 1781. —
I enlighet härmed kunde det hända, att en person, som blif-
vit utnämd till en tjänst, genast efter det den blifvit ledig,
fick tjäna tio månader utan lön, hvilket också bekräftas af
Statskontorets Br. till landshöfdingen i Tavastehus län af d.
II dec. 1797.

Nyss nämda lönebesparingar, såväl vakans- som avance-
ments- eller nådårsbesparingar, kommo statskassan till godo,
dock så, att statskassan eller kronan svarade för begrafnings-
hjälpen. En del kom också under den svenska tiden arméns
pensionskassa till godo. Men genom K. K. af d. 16 dec.
1824 anbefaldes inrättande af en pensionskassa för enkor
och barn efter tjänstemän, tillhörande civilstaten, och till-
erkändes eller skänktes, såsom det hette, åt denna kassa
alla de lönebesparingar, som framdeles komme att göras,
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naturligtvis mot det, att kassan svarade för utbetalandet af
begrafningshjälpen. Likaså hafva lönebesparingarna vid mi-
litiestaten, hvilken redan under den svenska tiden synes haft
en pensionskassa och för hvilken sedan 1809 genom årliga
pensionsafgifter samlats en fond för enahanda ändamål, blif-
vit genom K. K. af d. 11 okt. 1819 § 6 och Regi. för mili-
tärens enke- och pupillkassa af d. 3 mars 1846 § 1 anslagna
till finska militärens enke- och pupillkassa, och denna har
ålagts att ansvara för begrafningshjälpen.

Icke om alla tjänster hafva emellertid dessa stadganden
angående lönebesparingar galt. Undantag hafva egt rum för
tjänstemän, som åtnjutit prästaprivilegier. Det i församlin-
garna tjänstgörande prästerskapet, som uppbär sin aflöning
af församlingarna, hör icke hit, utan till kyrkorätten. Där-
emot höra hit andra, hvilka åtnjuta prästaprivilegier, såsom
de vid universitets- och skolstaterna anstälda tjänstemännen,
hvilka ämbets- och tjänstemäns enkor och barn (lika med
prästerskapet) ega rätt till nådar. Likaså gifves det åtskilliga
andra civila ämbets- och tjänstemän, för hvilka icke de nu
nämda, utan något annorlunda beskaffade bestämningar an-
gående lönebesparingar varit gällande.
, De bestämningar, för hvilka jag nu redogjort, hafva

under tidernas lopp undergått många- ändringar genom se-
nare utfärdade författningar, bland hvilka äro att nämna K.
F. af d. 1 febr. 1836 ang. lönebesparingar m. m. vid civila
ämbeten och tjänster, K. F. af d. 15 jan. 1838 ang. beräk-
nandet af lönebesparingar och begrafningshjälp vid ämbeten
och tjänster, hörande till finska militären och de kårer,
hvilkas aflöning å finska militiestaten upptages, K. KK. af d.
16 mars 1844, 19 juli 1859, 31 aug. 1876, 19 nov. 1888,
18 nov. 1889, K. brefven af d. 12 mars 1845 och 27 april
1847. Till de ändringar, hvilka införts, hör, att nådårsbe-
sparing icke eger rum längre tid än under sex månader från
den dag, från hvilken utnämd tjänsteman eljes vore berätti-
gad att tillträda sin lön. Förut kunde, såsom nämdes, den,
som under förra halfåret utnämts, få tjäna längre tid utan
lön. Vidare har kronan tillerkänt pensionskassorna åtskilliga
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förmåner utöfver rättigheten att uppbära lönebesparingar.
Därjämte hafva nya pensionskassor tillkommit, hvilka också
tillerkänts lönebesparingar. En sådan pensionskassa är eckle-
siastik- och skolstatens enke- och pupillkassa. Denna bil-
dades den 1 maj 1842 för ecklesiastik- och skolstaten, men
delades jämlikt K. Resol. af d. 23 maj 1878 mellan eckle-
siastikstaten och skolstaten. Ecklesiastikstatens pensionskassa
har tillerkänts lönebesparingar efter särskilda grunder enligt
Regi. af d. 2 dec. 1880. Skolstatens enke- och pupillkassa
åtnjuter lönebesparingar enligt Regi. af d. 19 maj 1883.
Också andra pensionskassor finnas, men, såsom jag tror,
utan rätt till lönebesparingar.

Jag anser det icke nödigt att göra reda för de i vissa
delar något invecklade bestämningar, som för närvarande
gälla angående lönebesparingar. Jag nämner blott, att man
fortfarande har att skilja mellan vakansbesparing och nåd-
årsbesparing. Lönebesparingar vid ämbeten och tjänster,
som medföra delaktighet i finska civilstatens enke- och pu-
pillkassa, utgå enligt K. F. af d. 16 nov. 1892. Såsom all-
män regel gäller, att lönebesparingar utgå blott af den ordi-
narie lönen, tingsgästningen och boställsräntor, men icke af
taffelpenningar, arfvoden, hyresmedel m. fl. dyl. förmåner.
Däremot utgå nådårsbesparingar äfven af lönetillökning. —
Hvad åter de lönebesparingar beträffar, som tillfalla eckle-
siastikstatens enke- och pupillkassa, så måste man göra
skilnad mellan ren vakans och de fall, då nådar tillgodo-
njutas. Enkor och barn efter tjänstemän med prästarättig-
heter njuta löneförmånerna under det aflöningsår, under
hvilket tjänstemannen aflidit, d. v. s. under tjänsteåret, samt
under hela det påföljande aflöningsaret eller nådåret. Först
därefter får efterträdaren tillträda lönen. Blir tjänst ledig,
utan att nådar tillgodonjutes, således genom att den förra
innehafvaren utnämts till annan tjänst eller när han dött
utan att hafva efterlämnat enka och oförsörjda barn, då
föreligger ren vakans. Angående pensionskassans rätt till
lönebesparingar gälla olika bestämningar, alt eftersom ren
vakans eller nådar föreligger. —
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Det har förut sagts, att tjänstemans egentliga aflönings-
förmåner äro att uppfatta såsom underhåll, icke såsom be-
talning för arbete. Att man bör uppfatta saken sålunda
framgår dels ur åtskilliga äldre stadgandens ordalydelse, dels
ur flere hos oss gällande bestämningar, hvilka kunna anses
bero på nämda grundsats. Stadganden, hvilkas ordalydelse
gifver det anförda förhållandet vid handen, äro t. ex. 1611
års konungaförsäkran, § 48 i 1634 års R. F., § 2 i 1723
års adl. priv. m. fl. stadganden. Hvad åter beträffar sådana
bestämningar, som kunna anses bero på den nämda prin-
cipen, så är att märka: Lön kan icke af borgenär helt och
hållet tagas i anspråk till betäckande af hans fordran. Det
var redan i 7: 2 U. B. stadgadt, att icke mer än hälften af
lönen för hvart år kunde gå till betalning af gäld, och här-
med öfverensstämma §§ 45 o. 85 i gällande konkursstadga.'
Att en del af lönen kunde tagas i anspråk, oaktadt lönen
utgjorde ett underhåll, berodde därpå, att lönen är ett efter
tjänstemans sociala ställning lämpadt underhåll, hvadan i
nödfall antagas kan, att han kan lefva med mindre. Också
i den hälft af lönen, i hvilken införsel*) kunde ega rum,
fick enligt 7: 2 U. B. införsel ej beviljas, om gäldenär hade
annat att gälda med, och om officer gick i fält, kunde enligt
regel, som dock led undantag, icke ens halfva lönen tagas
i anspråk, änskönt införsel förut hade blifvit beviljad (Kgl.
F. af d. 1 april 1742).

Dessa bestämningar hafva väl blifvit något ändrade ge-
nom den nya utsökningslagen, men denna lags bestämningar
hviia på samma principer. Enligt 8 § i K. F. af d. 3 dec.
1895 ang. den nya utsökningslagens införande kan införsel
i tjänstemans lön icke ega rum. Detta beror på den prin-
cipen, att ännu icke intjänad lön icke utgör någon tillgång
i tjänstemans bo och att den sålunda icke kan tillgripas.
Däremot får enligt 6 § 4 kap. U. L. en del af tjänstemans
aflöning utmätas, så snart gäldenär blifvit berättigad att den-

*) Med införsel har man att förstå utmätning af gäldenärs fram-
tida löneförmåner.
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samma lyfta. Men en del af lönen skall under alla förhål-
landen vara tjänsteman förbehållen till hans underhåll (4: 6
U. L.). Till förtydligande af stadgandet skola vi antaga, att
en tjänstemans aflöningsförmåner utbetalas månatligen och
att de stiga till sexhundra mark i månaden. Utmätas de
den första i månaden, då tjänstemannen är berättigad att
lyfta, skola två tredjedelar af allöningen förbehållas tjänste-
mannen. Utmätes lönen den femtonde i en månad, hvilket
naturligtvis kan ske endast i det fall, att tjänstemannen icke
lyftat sin lön redan den första, så skola två tredjedelar af
lönen för den återstående halfva månaden undantagas för
tjänstemannens räkning. Altså får man utmäta hela lönen
för de första femton dagarna och en tredjedel af lönen för
de återstående femton dagarna. Har tjänsteman lyftat lön
och har han någon del af densamma inne, måste i alla fall
från utmätning undantagas så stor del, som motsvarar två
tredjedelar af hvad som af lönen belöper sig på tiden mellan
den dag, då utmätningen sker, och den följande betalnings-
terminen.

Ehuru bestämningarna nu för tiden äro andra än förr,
kommer dock också här den principen fram, att en del af
lönen måste vid utmätning skonas och reserveras till tjän-
stemannens underhåll. Huruvida detta gäller samtliga aflö-
ningsförmåner eller blott vissa slag bland dem är mycket
svårt att säga.

Hvad tjänsteman enligt stat tillkommer såsom ersätt-
ning för med tjänsten förenade utgifter bör alls icke få
utmätningsvis tagas i anspråk. Sådana anslag äro t. ex.
resemedel, expensmedel, skrifvarehjälp o. s. v. Då kronan
på stat anslagit medel, t. ex. för att tjänsteman må kunna
företaga nödiga ämbetsresor, vore det rakt stridande mot
ändamålet med anslaget att låta tjänstemannens borgenärer
få utmätningsvis taga detsamma i anspråk.

På alla de aflöningsförmåner, som värkligen hafua
karaktär af underhåll (i motsats till betalning för arbete),
måste bestämningarna i 6 § 4 kap. U. L. ega tillämpning,
och af dessa äro två tredjedelar från utmätning undan-
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tagna. Man kunde fråga, huruvida icke en motsatt mening
kan stödas på uttrycket »åhrlig lön» i 7: 2 U. B. Detta
uttryck kunde nämligen synas innebära, att det endast är
lönen i egentlig mening, hvaraf åtminstone en del skall vara
tjänsteman förbehållen. Men grundtanken synes mig vara
den, att hvad staten anslagit till en tjänstemans underhåll,
på det han må kunna sköta sin tjänst, måste åtminstone
delvis vara befriadt från utmätning. Såsom sådant underhåll
måste man anse också taffelpenningar, hyresmedel m. fl. dyl.
aflöningsförmåner. Detta bekräftas af K. Br. af d. 10 mars
1845, som innehåller, att fråga uppstått därom, huruvida
införsel i de en tjänsteman tillagda taffelpenningar jämväl
kunde blott till hälften af deras belopp meddelas eller om
taffelpenningarna liksom arfvoden och andra tillfälliga till-
gångar finge till fulla beloppet med kvarstad beläggas och
af borgenärer till gälds betäckande uppbäras; och förklarades
i brefvet i anledning häraf, att, med afseende å beskaffen-
heten af själfva anslaget af taffelpenningar, såsom jämväl
utgörande ett lönebidrag, behöfligt till underhåll för den
tjänsteman eller den tjänstemans vikarie, för hvars räkning
anslaget utgår, mer än hälften af de taffelpenningar en tjän-
steman åtnjöte ej finge för innehafvarens gäld tillgripas.

Hvad slutligen beträffar sådana anslag och inkom-
ster, som en tjänsteman utöfver dem, som hafva karak-
tären af underhåll, åtnjuter såsom vedergällning för sär-
skilda tjänstegöromål, så synes någon del. af dessa icke
kunna på grund af 6 § 4 kap. U. L. fritagas från ut-
mätning, såframt icke undantag ega rum på särskild
rättsgrund. Om detta är riktigt, skulle t. ex. sportler kunna
helt och hållet utmätas. Arfvoden, som åtnjutas af innehaf-
vare af s. k. arfvodestjänster, måste dock anses höra till
den aflöning, af hvilken tjänsteman är berättigad att behålla
en del (enligt 6 § 4 kap. U. L.). I själfva värket äro dessa
arfvoden anslagna till underhåll af tjänsteman. Att honom
tillerkänts aflöning under namn af arfvode beror därpå, att
man velat göra det lättare att indraga tjänsten. Men något
annorlunda kan saken gestalta sig beträffande sådana arfvo-
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den, som värkligen hafva karaktär af vedergällning för pre-
steradt arbete.

Jag kan dock icke påstå, att dessa satser vore fullt
tillförlitliga, ty man har icke vid stiftandet af utsökningsla-
gen gjort sig bestämdt reda för de olika slag af inkomster,
som tjänstemän i allmänhet hafva. Men äfven om de satser,
som jag nu anfört, vore riktiga, så finnes i alla fall rum för
mångahanda tvifvel. T. ex.: Hvilka arfvoden höra till un-
derhåll och böra bedömas enligt 6 § 4 kap. U. L., och hvilka
arfvoden äro sådana, att de kunna helt och hållet tagas i
anspråk för gäld? Huru skall man förfara med åtskilliga
sportler, såsom t. ex. lösen för expeditioner? I dessa ingå
också stämpelpappersafgifter.

Om vikarierande tjänstemäns aflöning, En konsekvens
af den grundsatsen, att tjänstemans lön icke är betalning för
arbete, utan underhåll, är att han får åtnjuta aflöningsför-
måner, äfven om han af en eller annan giltig anledning
under en öfvergående tid icke själf sköter sin tjänst; med
andra ord: han får åtnjuta aflöning, ehuru han är tjänst-
ledig. Men häraf följer dock icke, att han skall få åtnjuta
samtliga aflöningsförmåner. För närvarande gälla hos oss
följande allmänna grundsatser.

Om tjänsteman är tjänstledig eller fått något annat
uppdrag, som hindrar honom att sköta tjänsten, eger han af
de med hans tjänst förenade aflöningsförmånerna uppbära
två tredjedelar af ordinarie lönen. Vikarien tillkommer en
tredjedel af ordinarie lönen samt taffelpenningarna och de
öfriga med tjänsten förenade löneförmånerna oafkortadt.
Detta har blifvit stadgadt genom särskilda författningar, så-
som K. brefven af d. 28 maj 1827, 8 febr. 1841 och 12
mars 1845 samt ett K. senatens beslut af d. 17 juni 1850.
Dock kan detta icke anses gälla boställen och prebendehem-
man; vikarien har icke rätt till dem. För domare har sär-
skildt stadgats, att deras vikarier böra få åtnjuta minst en
tredjedel af tingsgästningen och hela expeditionslösen (K. Br.
af d. 5 april 1842 § 4), hvaraf synes böra följa, att icke
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endast boställen, utan också häradshöfdings kronolön skola
vara honom ensamt förbehållna, äfven då han åtnjuter tjänst-
ledighet.

Från dessa allmänna regler gifvas talrika undantag.
Bland dem skall jag uppehålla mig blott vid det, som eger
rum beträffande suspenderade tjänstemän och deras vikarier.
Af Kgl. Kamm. Koll. Cirk. af d. 20 dec. 1729 framgår, att
uppbördsmän, hvilka af landshöfding suspenderats, egt upp-
bära halfva lönen och vikarien den andra hälften. Detta
synes hafva varit och blifvit den allmänna regeln äfven för
öfriga tjänstemän, hvarför ock i generalguvernörsinstr. af år
1812 § 33, där det talas om generalguvernörens rätt att
suspendera tjänstemän, hvilka tillhöra landtregeringen, och
dem, som tjäna efter s. k. konstitutorial, säges, att suspen-
derad tjänsteman får behålla halfva lönen och öfriga däråt
följande förmåner. Men enligt 1729 års cirkulär skulle för
balans suspenderad tjänsteman ej under längre tid än ett år
få åtnjuta halfva lönen. Gittade han icke under den tiden
förklara eller betäcka balansen, skulle vikarien få hela lönen.
Den grundsatsen, att suspenderad tjänsteman åtnjuter halfva
lönen och hans vikarie den andra hälften, synes, såsom
sades, hafva antagits såsom allmän regel i alla de fall, för
hvilka icke något särskildt stadgadt funnits. Att sådant är
förhållandet framgår ur K. Br. till guvernören i Uleåborgs
län af d. 7 okt. 1841, i hvilket bref den anförda grundsatsen
tillämpas. Emellertid hafva, såsom förut (sid. 172 f.) anförts
förmän och öfverstyrelser ansetts berättigade att i disciplinär
väg tilldela underlydande tjänstemän näpst och att i sådant
afseende jämväl suspendera dem med förlust af hela lönen
eller någon del däraf för den tid, under hvilken suspensionen
eger rum. Den del af lönen, som frångår suspenderad tjän-
steman, skall tillfalla hans vikarie.

Enligt nya strafflagen kap. 2 § 8 medför det straff, som
i lagen benämnes skiljande från utöfning af tjänst (således
suspension), förlust under strafftiden af samtliga de löneför-
måner, hvilka åtfölja den tjänst, från hvars utöfning den
skyldige blifvit skild. Detta gäller dock blott angående sus-
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pension, hvartill någon dömts på grund af strafflagen, men
icke angående suspension, som i administrativ väg ådömts
tjänsteman. K. F. af d. 19 dec. 1889 ang. införande af ny
strafflag innehåller nämligen, att till efterrättelse fortfarande
skola lända bestämningarna i särskilda författningar angående
förmäns å l : 7 U. B. och 10: 26 R. B. grundade rätt att
ålägga straff för försummelser af vissa tjänstemän. Således,
när i dylika administrativa författningar och numera i den
nya utsökningslagen finnes bestämdt, att tjänsteman kan sus-
penderas med förlust af någon del af lönen, så beror det
af förmans förordnande, hvilken del af lönen sådan suspen-
derad tjänsteman skall afstå och hvilken del han skall få
behålla. — För öfrigt gifves det äfven andra modifikationer
i de anförda allmänna reglerna. Naturligtvis kan en vikarie-
rande tjänsteman af regeringen få sig tillförsäkrade särskilda
förmåner.

Om tjänstemäns rättigheter. Fortsättning.
Angående tjänstemäns rätt till pension

vid af skedstagande.

Hos oss äro åt de flesta ordinarie tjänstemän genom
särskilda författningar tillerkänd rätt att tillgodonjuta under-
håll af staten, äfven efter det de på giltiga grunder utträdt
ur statens tjänst. Detta underhåll benämnes pension. Det
är icke sagdt, att hvarje tjänsteman har rätt till pension.
För att han skall hafva det, fordras, att i en allmän för-
fattning sådan rätt är tjänsteman tillagd eller att vid tjänstens
inrättande eller efteråt särskildt förklaradt blifvit, att inne-
hafvaren skall tillgodonjuta sådan rätt. Hufvudförfattningarna,
i grund af hvilka tjänstemän hos oss åtnjuta pension, äro
K. K. af d. 28 juli 1826 ang. pension för afskedstagande
civila ämbets- och tjänstemän samt K. pensionsreglementet
för militären och lotsvärket af d. 7 april 1886. Dessutom
gifves det en mängd specialförfattningar samt författningar,
innehållande tillägg och ändringar till dessa.
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Pensionernas belopp är olika för olika tjänster. Det
högsta belopp, som för hvarje tjänst bestås, kallas hel eller
full pension; mindre pensioner kallas half pension, tre fjär-
dedels pension, två tredjedels pension o. s. v. Hvad tjän-
stemän vid civilstaten beträffar, så står enligt den allmänna
regeln pensionen i ett visst förhållande till den ordinarie
lönen, men arfvoden, hyresmedel o. s. v. inberäknas icke.
Sålunda är beloppet af hel eller full pension i regel lika
stort med hela ordinarie lönen. Den, som får en summa,
motsvarande hela ordinarie lönen, i pension, får full pension,
den, som får en summa, motsvarande halfva ordinarie lönen,
får half pension o. s. v. —

Man säger ofta, att en tjänsteman får hela lönen i pen-
sion. Detta är icke alldeles riktigt, åtminstone icke numera,
ty det kunde innebära, att afskedstagande tjänsteman finge
behålla den å stat anslagna lönen eller en del däraf och att
efterträdaren skulle få nöjas med återstoden eller det anslag,
honom tils vidare kunde tillerkännas. Sådant var också
förhållandet i äldre tider, åtminstone delvis. Kgl. F. om
den förbättrade ämbets- och löningsstaten af d. 24 jan. 1778
p. 4 talar om ordinarie ämbetsmän, hvilka fått afsked ur
konungens och kronans tjänst med hel, half eller någon del
af lönen, och för hvilka andra ordinarie ämbetsmän i stället
äro med behörig fullmakt antagna antingen utan lön eller
med någon viss del däraf. Men detta ogillas i den antydda
förordningen, och såsom grund för ogillandet anföres, att
ämbetsmännen äro antagna till rikets oundgängliga tjänst
och att löner äro ämbetsmännen därför anslagna, att de
utan bisysslor och egennyttig omsorg må kunna sina beställ-
ningar förvalta och därvid i mån af ämbetets värdighet hafva
nödig utkomst.*) Numera är det alls icke fallet, att någon
ur tjänsten gången tjänsteman skulle få behålla sin lön eller
någon del däraf och att efterträdaren skulle få nöjas med

*) Denna författning är ett ytterligare bevis på den vår rätt
genomgående uppfattningen, att tjänstemans lön är underhåll, icke
betalning för presteradt arbete.
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återstoden, utan afskedstagande få ett särskildt underhåll af
staten, benämdt pension, och.lönen tillfaller efterträdaren,
såsom också naturligt är.

Såsom allmän grundsats gäller för närvarande, att civil
tjänsteman med lön på allmän stat är berättigad att, vid
fylda sextiotre års ålder och såframt han under trettio-
fem år varit anstäld i statens tjänst, undfå af sked med
full pension, d. v. s. han är berättigad att såsom årligt un-
derhåll undfå ett belopp, motsvarande den ordinarie lön han
senast tillgodonjutit, — detta enligt K. K. af d. 28 juli 1826
och en K. K. af d. 12 juni 1866, hvilken med ändring af
den förra bestämningen, att full pension erhålles vid sextio-
fem års ålder, stadgade, att tjänsteman, som uppnått sextio-
tre års ålder och oförvitligen i landets tjänst tillbragt trettio-
fem år, skulle vara berättigad till full pension. Också tidigare
kan tjänsteman, om han af sjuklighet eller annan giltig an-
ledning blir oförmögen att med bestridande af sin tjänst
fortfara, erhålla afsked med pension, hvars belopp i sådant
fall beror af ålders- och tjänsteår. Dock skall tjänsteman,
för att alls få pension, hafva tjänat minst femton år och
uppnått åtminstone trettiofem års ålder, i hvilket fall han får
en fjärdedel af lönens belopp i pension.

Såsom redan anmärktes, utgör pensionen antingen hela
ordinarie lönens belopp eller en del däraf. Den står således
enligt regel i visst förhållande till ordinarie lönen, men icke
till öfriga aflönmgsförmåner, icke ens till dem, som hafva
karaktär af underhåll. Häraf följer, att innehafvare af arf-
vodestjänster i regel icke äro berättigade till pension vid
afskedstagande, såframt icke undantag härifrån eger rum på
särskild rättsgrund. Att pensionerad tjänsteman, som åter
inträder i tjänst med lön på stat, förlorar pensionen är klart.
Sådant förutsattes också i ett K. Br. af d. 12 jan. 1863.
Däremot hindrar ingenting en pensionerad tjänsteman att
jämte bibehållen pension innehafva en arfvodestjänst.

Hvad militären beträffar, så finnas de gällande bestäm-
ningarna angående militära tjänstemäns pensionerande sam-
manfattade i pensionsregi, för finska militären och lotsvärket



209

af d. 7 april 1886. Berättigade till pension enligt detta regle-
mente äro: de vid finska militären å ordinarie stat anstälda
officerare och civila tjänstemän samt underbefäl och-man-
skap, stabsläkaren vid finska kadettkåren; officerare vid lots-
värket; i vissa fall också andra till militären hörande eller
för militära ändamål använda personer. Grunderna för des-
•ses pensionerande afvika något från de för tjänstemän på
•civilstaten faststälda. Pensionerna äro icke bestämda i visst
förhållande till lönen, utan de till pension berättigade delas
i tolf klasser, och för hvarje klass är helpensionen genom
reglementet bestämd till visst belopp. Sålunda är helpensio-
nen i första klassen tiotusen mark. Reglementet bestämmer
vidare, att officer och civil tjänsteman vid militären äro be-
rättigade till afsked och hel pension, när de varit fyratio år
i tjänst, oberoende af åldersår eller sjuklighet, afvensom när
de uppnått sextio år och varit trettiofem år i tjänst. För
sjuklighet kan pension erhållas tidigare, nämligen efter fem-
ton års tjänst tre åttondedels pension och sedan högre pen-
sion för flere tjänsteår. För läkare gälla förmånligare bestäm-
ningar. De, hvilka utan eget förvållande i krig eller fred i
tjänsteutöfning ådragit sig skada till hälsan,kunna erhålla
pension, förrän de varit femton år i tjänst, hvarvid större
belopp tilldelas den, som ådragit sig skada i krig. Pension
tillkommer icke dem, som äro i finsk tjänst med lön å all-
män stat, icke dem, som äro i rysk statstjänst, eller dem,
som upphört att vara finska medborgare, och icke häller dem,
som efter laga ransakning dömts för nesligt brott.

Specialstadganden gälla beträffande en hel mängd tjänste-
män, såsom lärare vid elementarlärovärk, särskilda tjänstemän
vid hofrätterna, häradshöfdingar, kronofogdar o. s. v. I all-
mänhet plägar vid nya tjänsters inrättande sägas, huru inne-
hafvarne af tjänsterna skola vara berättigade till pension. I
åtskilliga fall bero de afvikande bestämningarna därpå, att
några tjänstemäns ordinarie löner af den anledningen fast-
stälts lägre, att dessa tjänstemän kunnat påräkna högre extra
inkomster. Skulle pensionen för sådana tjänstemän bestämts
att stå i förhållande till den ordinarie lönen, så skulle de

14
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komma att få en vida lägre pension, än den andra tjänste-
män i ungefär samma ställning erhålla. Med anledning häraf
har för sådana tjänstemän bestämts, att full pension skall
utgå med ett visst belopp, som är oberoende af ordinarie
lönen. Bland tjänstemän, med hvilka det anförda förhållan-
det eger rum, må nämnas häradshöfdingarna, hvilka åtnjutit
ganska obetydlig kronolön, i de flesta fall endast fyrahundra
mark, medan deras förnämsta inkomster utgjorts af tings-
gästningen. I följd häraf kunde häradshöfdingarna förut och
ända intill senaste tid faktiskt icke taga afsked, ty pensionens
belopp skulle, som sagdt, rätta sig efter ordinarie lönen.
Därför sökte häradshöfdingarna icke afsked, utan tjänstledig-
het för sin återstående lifstid. Vikariatet anslogs ledigt, och
vikarien fick en tredjedel af tingsgästningen samt expeditions-
lösen, häradshöfdingen själf återstående två tredjedelar af
tingsgästningen. Men genom K. K. af d. 17 dec. 1883 för-
klarades häradshöfdingarna berättigade att enligt de för civila
tjänstemän i allmänhet stadgade grunder undfå pension efter
beräkning af sextusen marks lön om året.

Såsom antyddes, kan det gifvas tjänstemän, hvilka icke
erhålla någon pension. K. K. ang. Finlands allmänna pen-
sionsstat af d. 16 aug. 1814 innehåller med anledning häraf
ett uttalande, enligt hvilket personer, som jämlikt författnin-
garna icke ega ovilkorlig rätt till pension, likväl kunna för
utmärkta tjänster eller i anseende till förekommande andra
ömmande omständigheter få pension. Om desse stadgas, att
de skola uppföras på extra pensionsstat.

Beträffande pensions användande till gälds betalning
gälla samma grundsatser som angående lön (jfr sid. 201 ff\).
7: 2 U. B. talade nämligen om »åhrlig lön, eller viss förlä-
ning», och konkursstadgan § 45 säger, att med pension eller
annan förläning förhålles på samma sätt som med lön. 6 §
4 kap. i utsökningslagen talar åter om aflöning eller pension,
löne- eller pensionsbelopp, hvilka likställas.
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Fortsättning;. Om tjänstemäns rättigheter.
Om förmåner, tillkommande ailidna

tjänstemäns enkor och barn.

Tjänstemän tillkommer delaktighet i vissa enke- och
pupillkassor. Denna rätt tillkommer ej hvarje tjänsteman,
utan dem, åt hvilka slik rätt blifvit, då tjänsten inrättades,
eller genom reglementen för pensionskassorna eller särskilda
författningar, tillerkänd. Hos oss finnas flere sådana pen-
sionsinrättningar. Främst är att märka

Finska civilstatens enke- och pupillkassa. Genom en
K. K. af d. 16 dec. 1824 påbjöds inrättandet af en pensions-
kassa för enkor och barn efter aflidna civila ämbets- och
tjänstemän. Därvid anslogs till fond för densamma etthundra-
tusen rubel bankoassignationer, och det förklarades tillika,
att monarken för evärdeliga tider såsom en årlig inkomst för
fonden efterskänkte, hvad statsvärket i grund af författningar
genom lönebesparingar inom civilstaten tillgodokomme. För
denna kassa utfärdades d. 7 aug. 1826 ett reglemente, som
sedermera undergått ändringar genom särskilda författningar.
Det senaste reglementet är af d. 19 juli 1859. Också detta
har undergått ändringar genom K. KK. af d. 7 april 1874,
31 aug. 1876 m. fl. författningar. Bland dessa är särskildt
att märka K. F. af d. 16 nov. 1892 ang. lönebesparingar och
begrafningsbjälp vid ämbeten och tjänster, som medföra del-
aktighet i finska civilstatens enke- och pupillkassa. — Den-
nas inkomster utgöras af statsanslag, vakans- och nådårsbe-
sparingar, pensionsafgifter af ämbets- och tjänstemän samt
räntor m. m. De tjänstemän, som äro delaktiga i denna
pensionskassa, indelas i vissa klasser, och pensionerna samt
pensionsafgifterna äro olika i olika klasser. — Vidare hafva vi

Finska militärens enke- och pupillkassa. Genom K.
K. af d. 11 okt. 1819 bestämdes om inrättandet af en pen-
sionsinrättning för enkor och barn efter aflidna officerare,
underofficerare och civila tjänstemän och betjänte vid den
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finska armén. För kassan hafva en mängd författningar blif-
vit utfärdade. Det nu gällande reglementet för densamma
är af d. 4 febr. 1885, hvilket reglemente också undergått
ändringar.Till fond för denna kassa anslogs enligt det första
reglementet af år 1819 det kapital, som den år 1809 upp-
lösta finska arméns militära och civila tjänstemän dels genom
en årligen sedan 1809 betalad pensionsafgift, dels medels
särskilda sammanskott samlat i ändamål att bispringa fattiga
militärfamiljer. Dessutom förklarades kassan böra tillgodo-
komma pensionsafgifter, vakans- och nådårsbesparingar samt
tillskott af allmänna medel.

Vidare hafva vi finska ecklesiastikstatens enke- och
pupillkassa äfvensom jinska skolstatens enke- och pupill-
kassa, hvilka båda uppkommit genom att finska ecklesiastik-
och skolstatens enke- och pupillkassa, för hvilken reglemente
utfärdades år 1844, blef delad i tvänne skilda pensionskas-
sor, såsom förut (sid. 200) blifvit nämdt. — Dessutom gif-
ves det några andra, mindre betydande enke- och pupill-
kassor.

Samtliga dessa kassor måste betraktas såsom stiftelser,
altså såsom ett slag af juridiska personer, hvilka äro subjekt
för de förmögenhetsrättigheter (eganderätt, fordringsrätter),
hvilka betecknas såsom resp. kassors. Sådant framgår ur
de bestämningar i reglementena, som innehålla, att hvad åt pen-
sionskassa blifvit anslaget eller densamma framdeles tillfalla
kan förblir dess evärdeliga tillhörighet och ej må under nå-
gon förevändning mot inrättningens ändamål användas. Här af
följer: kassornas tillgångar tillhöra ej kronan, icke häller dem,
som äro delaktiga i kassorna, ehuru de ofta i författningarna
betecknas såsom delegare. Desses rätt består däri, att

1) de kunna göra anspråk på pension för sina enkor
och barn till faststälda belopp och enligt faststälda grunder,
nota bene försavidt kassornas tillgångar medgifva utbetalan-
det af dessa pensioner. Medgifva de det icke, måste del-
egarne, därest andra utvägar ej kunna utfinnas, vidkännas
afdrag i pensionernas belopp.



213

Angående pensioner, som utgå från civilstatens enke-
och pupillkassa, gäller, att de icke få med kvarstad beläggas
och att införsel i dem ej häller får beviljas. Detta var stad-
gadt i regi. af d. 19 juli 1859 § 26. Detsamma gäller be-
träffande pensioner från militärens enke- och pupillkassa
(1885 års regi. § 42) och, enligt hvad jag tror, också för
pensioner ur öfriga enke- och pupillkassor. Den nya utsök-
ningslagen innehåller i 4 kap. 7 §, att sådana bestämningar
i pensionsreglementena skola respekteras.

2) Tjänsteman, som är delegare i en enke- och pupill-
kassa, har rätt att deltaga i beslut i kassans angelägenheter
enligt närmare bestämningar i de faststälda reglementena.
Kassorna äro, såsom sades, juridiska personer och måste
altså hafva organ, hvilka handla på kassornas vägnar. Dessa
organ äro vanligen enligt de nu gällande reglementena en
direktion, som handhar den egentliga förvaltningen, revisorer
samt komiterade, hvilka sistnämde kunna anses såsom dele-
garnes representanter och utöfva deras myndighet i kas-
sans angelägenheter. Samtliga dessa myndigheter utses af
delegarne. Reglementena äro med hvarandra i sina hufvud-
drag i detta afseende öfverensstämmande. Tillika gäller så-
som regel, att det beror på monarken att stadfästa ändringar
i reglementena. Huru långt monarken emellertid kan gå i
fastställande af ändringar, afvikande från dem, som af dele-
garnes representanter blifvit antagna, är mycket svårt att
säga. Såsom allmän regel måste vi dock på grund af § 39
R. F. fasthålla, att förvärfvade rättigheter under alla förhål-
landen måste respekteras.

Till nu ifrågavarande kategori af ämbets- och tjänste-
mäns rättigheter hör också deras rätt till gratifikation för
enkor och barn. Härmed förhåller sig på följande sätt. Ge-
nom ett Manif. af d. 15 aug. 1830 instiftades ett utmärkelse-
tecken, som skulle tilldelas civila och militära tjänstemän
såsom belöning för oförvitlig statstjänst och innehålla siffror,
angifvande det antal tjänsteår, för hvilket utmärkelsetecknet
tilldelats tjänsteman. Den, som tjänat femton år, skulle er-
hålla ett utmärkelsetecken, angifvande sagda antal år, och
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efter hvarje fem år af fortsatt tjänstgöring skulle tjänsteman
få utbyta det förra tecknet mot ett nytt. Det hufvudsakliga
värdet af ett slikt tecken bestod däri, att med detsamma
följde rätt för enka och barn efter tjänsteman, hvilken burit
tecknet, att af allmänna medel få en gratifikation, som upp-
gick för utmärkelsetecken för femton års tjänst till en summa,
motsvarande tjänstemannens senast innehafda ordinarie lön
under tre månader, och som för hvarje öfverskjutande fulla
fem tjänsteår, för hvilka den aflidne varit med utmärkelse-
tecken belönad, skulle ökas med tre månaders lön, så att t.
ex. tjugu tjänsteår berättigade till halfva lönen i gratifikation,
tjugufem tjänsteår till tre fjärdedelar af lönen, trettio tjänsteår
till hela lönen, trettiofem tjänsteår till ett och ett kvart års
lön o. s. v. Genom K. F. af d. 12 juni 1860 bestämdes, att
utmärkelsetecken framdeles icke skulle utgifvas åt tjänsteman
för mindre än fyratio tjänsteår, och förnyelse däraf skulle
ega rum endast för hvarje tiotal af år, som därutöfver i sta-
tens tjänst tillbragts. Men enkor och barn efter tjänstemän,
som enligt de förra bestämningarna bort undfå gratifikation,
skulle fortfarande vara berättigade att af finska statsmedel
erhålla gratifikation i förhållande till mannens tjänsteår enligt
samma grunder som törut, och detta gäller fortfarande. Här-
vid är att märka: gratifikationen beräknas efter lönens belopp,
icke efter beloppet af öfriga aflöningsförmåner. Altså tillkom-
mer sådan gratifikation icke enkor och barn efter innehafvare
af arvodestjänster. Men för den, som, efter aflagda examina
eller erhållen dispens, före befordran till ordinarie tjänst med
lön på stat under någon tid varit tjänstgörande såsom extra
ordinarie i något ämbetsvärk eller af detsamma användts i
allmänna befattningar, beräknas äfven denna tid (4 p. i 1860
års förordn.).

Förutsättning för rätt till gratifikation är, att tjänstgörin-
gen varit oförvitlig. Har tjänsteman gjort sig skyldig till
tjänstefel, måste från hans värkliga tjänstetid större eller
mindre afdrag göras efter pröfning. Den, som dömts till
vanhedrande bestraffning eller till tjänstens förlust, skulle
(enligt 1830 års manifest) icke alls få utmärkelsetecken för
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den föregående tiden, hvaremot han under vissa omständig-
heter kunde för oförvitlig tjänst efteråt få utmärkelsetecken.
I följd häraf kunna enkor och barn efter sådana tjänstemän
på sin höjd få gratifikation för tiden efter det slik bestraff-
ning egt rum.

Dessa gratifikationer äro i fråga om utmätning likstälda
med pensioner af allmänna medel. De äro från kvarstad
fritagna och kunna icke gå i mät för gäld. Härom stadga-
des i § 8 af 1830 års manifest, och bestämningen skall en-
ligt 7 § 4 kap. U. L. lända till efterrättelse.

Fortsättning. Om ämbets- och. tjänstemäns
rättigheter. Om ämbets- och tjänstemans

rätt att varda bibehållen vid innehaf-
vande ämbete eller tjänst.

Däraf, att en person fått en tjänst, följer ingen rätt för
honom att bibehålla densamma, så länge han behagar, ty den
omständigheten, att han fått ämbete eller tjänst, innebär blott,
att ett offentligt uppdrag honom meddelats. I grund häraf
har han blifvit behörig att utöfva ämbetet eller tjänsten, men
häri ligger ej, att han fått något slags anspråk på att fortfa-
rande vara innehafvare af ämbetet eller tjänsten. 1 vår rätt
har likväl den grundsatsen redan ganska länge galt, att
tjänsteman har en rätt att varda bibehållen vid den
tjänst, till hvilken han utnämts, samt till därmed före-
nade förmåner. Man gick på 1700-talet så långt, att man
betecknade tjänst såsom tjänstemans egendom. Detta förekom
t. ex. vid 1786 års riksdag och kan åtminstone delvis hafva
haft sin grund däri, att tjänstemännen då för tiden voro
tvungna att till sina företrädare betala en ackordsumma.

Naturligtvis är det under hvarje förhållande oriktigt att
betrakta tjänst såsom egendom. Äfven de, hvilka förr gjorde
det, skulle icke erkänt alla konsekvenser af en sådan upp-
fattning. Det man for efter, då man sade, att tjänst är egen-
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dom, var, att tjänsteman genom utnämningen erhållit en rätt
att varda bibehållen vid tjänsten och därmed förenade för-
måner, hvilken rätt måste betecknas såsom en förvärfvad
rätt. Huruvida denna uppfattning af en tjänstemans ställ-
ning låter rättfärdiga sig, ifall man betraktar saken ur syn-
punkten af hvad de offentliga intressena rätteligen kräfva,
det är en sak, som egentligen icke hör till lagfarenhetens
område, ty på detta område hafva vi att göra blott med frå-
gan om hvad som är enligt med gällande lag. Jag skall dock.
yttra några ord härom.

Man kan säga: det allmännas intresse fordrar, att en
tjänsteman, som icke är fullt lämplig eller som kunde ersät-
tas med en lämpligare, blir skild och lämnar plats åt en an-
nan. Men häremot kan å andra sidan anföras: staten kan
öfver hufvud taget icke räkna på dugliga tjänstemän, om den
ej tillförsäkrar dem en tryggad ställning. En duglig tjänste-
man blir man i allmänhet icke, om man icke erhållit en om-
sorgsfull utbildning för sitt kall. Att skaffa sig en sådan,
att egna sig åt tjänstemannabanan vågar man i allmänhet
icke, om man ej kan räkna på tryggad ställning. Således,
till och med om pröfningen af frågan, huruvida en tjänste-
man är den bäste möjliga eller icke, städse skulle ligga i
fullkomligt opartiska och insiktsfulla händer, så måste staten
bereda sig på, att flere dugliga män alls icke egna sig åt
ämbetsmannabanan, om de veta, att de kunna när som hälst
skiljas från densamma. I än högre grad måste detta blifva
fallet, då man vet, att öfverordnade lätt kunna missbruka
sin rätt. Men å andra sidan måste det medgifvas, att det
gifves fall, då det vore förenadt med stora svårigheter — för
att icke säga vådor — att bibehålla en tjänsteman på en
viktig plats, för hvilken han visat sig fullkomligt olämplig.
Med anledning häraf kan det vara skäl, att vissa slags äm-
betens eller tjänsters innehafvare få skiljas äfven mot egen
vilja. — Jag återgår till frågan om vår gällande rätt.

Hos oss har det, som sagdt, betraktats såsom regel, att
tjänstemän hafva en rätt att varda bibehållna vid sina inne-
hafvande ämbeten och tjänster. De viktigaste bestämningarna
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i detta ämne förekomma i § 31 af 1772 års R. F., § 4 af
1786 års riksdagsbeslut, F. o. S. A. (1 §) samt stadfästelsen
därpå.

Det enda uttryckliga stadgande, som i 1772 års R. F.
härom förefans, var det i § 31 förekommande, som innehål-
ler, att vissa i paragrafen uppräknade tjänster äro förtroende-
tjänster, hvilka Kgl. M:t till- och afsätter i sittande råd, dock
utan omröstning. Det ser ut, som om lagen här skulle velat
meddela ett undantagsstadgande angående förtroendetjänster,
således såsom om regeln borde anses vara, att tjänstemän
ej kunna skiljas från sina innehafvande tjänster (naturligtvis
försavidt de icke genom brott förvärkat sin rätt till desamma),
och detta måste värkligen anses vara öfverensstämmande med
andan i Regeringsformen. Ty den, som utnämdes, måste
enligt åskådningen på 1700-talet anses hafva fått en förvärf-
vad rätt till tjänstens bibehållande, och förvärfvade rättighe-
ter äro i allmänhet garanterade genom § 39 i R. F.

Emellertid saknades, som sagdt, uttryckliga stadganden
i Regeringsformen. Med anledning häraf antogo ständerna
vid 1786 års riksdag en förklaring af § 2 R. F., hvilken
förklaring sanktionerades af konungen och intogs i § 4 i
riksdagsbeslutet. Enligt denna förklaring bör under uttrycket
»välfärd» i § 2 R. F. begripas äfven innehafvande ämbete
eller tjänst. Det stadgande i § 2 R. F., enligt hvilket ko-
nungen icke egde någon fördärfva i anseende till dess väl-
färd, »utan han lagligen förvunnen och dömder är», bör så-
ledes anses innebära jämväl det, att ingen ämbets- eller
tjänsteman, vare sig af civil-, militär- eller ecklesiastikstaten,
får utan laga ransakning och dom vid behörig domstol från
ämbetet eller tjänsten afsättas. Men härifrån gör riksdags-
beslutet undantag för »The uti Regerings-Formen särskilt
stadgade FörtroendeTienster, Bestälningar och Commissioner»,
hvarjämte angående uppbördsmäns tjänster förklaras, att med
dem förhålles »efter hwad särskilt förordnadt är».

Då därefter 1 § i F. o. S. A. tillerkände konungen rätt
att efter dess höga godtfinnande förordna om alla rikets äm-
beten och tjänster, dock att de städse skulle med infödda
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svenska män besättas, så föranledde detta stadgande farhå-
gan, att konungen skulle vilja begagna detsamma till att göra
alla ämbets- och tjänstemän afsättliga. Enskildt förklarade
konungen meningen med stadgandet icke hafva varit sådan,
och till yttermera visso lät han i stadfästelsen på Förenings-
och Säkerhetsakten införa förklaringen: »Börande härvid mär-
kas, att alla Domare i högre och lägre Rätter, samt alla
mindre Embetsmän, som ej innehafva Tromans värdighet,
eller taga del i Landt-Regeringen, icke skola, utan Laga ran-
sakning och dom, enligt Lag och Krigs-Articlar, sine Embe-
ten förlustige varda.»

Utom nu anförda stadganden gifves det åtskilliga andra,
hvilka hafva anspråk på giltighet. Med anledning häraf blifva
bestämningarna om tjänstemäns afsättlighet ganska invecklade.
Jag skall söka i följande satser sammanställa de för närva-
rande gällande stadgandena.

Den allmänna regeln, hvilken gäller, försåvidt icke un-
dantag uttryckligen stadgats eller rättfärdigas genom särskild
rättsgrund, innebär, att ämbets- och tjänstemän i Finland
hafva en förvärfvad rått att varda bibehållna vid sina
inneha/vande ämbeten och tjänster. Detta innebär:

1) Tjänsteman kan icke utan laga ransakning och dom
för brott, som enligt lag har sådan påföljd, afsättas eller be-
röfvas sin tjänst.

2) Tjänsteman kan icke utan laga ransakning och dom
ens suspenderas, d. v. s. skiljas från utöfningen af sin tjänst
på viss tid.

3) Tjänsteman kan icke mot sin vilja transporteras, d.
v. s. förflyttas från sin innehafvande tjänst till annan af ena-
handa beskaffenhet.

4) Tjänsteman är berättigad att varda bibehållen vid de
aflöningsförmåner, som voro med tjänsten förenade, då han
utnämdes. Detta har ansetts såsom en solklar sak. Det
innebär, att tjänstemans lön ej kan minskas, likaså att
ändrade bestämningar om aflöningsförmånerna ej kunna mot
tjänstemans vilja träda i gällande kraft, så länge han är inne-
hafvare af tjänsten. Den anförda grundsatsen har lagstift-
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ningen hos oss visat sig vid flerfaldiga tillfällen vilja respek-
tera. Satsen ligger nämligen till grund för en mängd stad-
ganden, t. ex. § 8 i K. F. af d. 25 jan. 1886 ang. tingsgäst-
ning. Den, som vid förordningens utfärdande var innehaf-
vare af ett visst häradshöfdingeämbete, är berättigad att själf
fortfarande uppbära tingsgästningen in natura, änskönt 1886
års förordn. bestämde, att tingsgästningen framdeles skall
uppbäras efter medelmarkegangen af kronans uppbördsmän. *)
En annan tillämpning af den anförda satsen förekommer i §
4 af K. K. af d. 29 dec. 1894 ang. genomförandet af den
nya organisationen af länestyrelserna samt ang. indragning
af sportelafgifterna vid länestyrelserna. Det stadgades, att
de tjänstemän, hvilka sådant önskade, skulle vara berättigade
att fortfarande, så länge de i tjänsten kvarstode, få åtnjuta
dem tillkommande löne- och pensionsförmåner enligt därtils
gällande stat samt sportler.

5) Den rätt till pension, som tjänsteman fått sig tillför-
säkrad för den händelse, att han toge afsked, kan icke ge-
nom förändrade bestämningar angående pensionernas belopp
minskas.

6) Till och med den rang en tjänsteman erhållit genom
att utnämnas till en tjänst bibehåller han, medan han kvar-
står vid samma tjänst, äfven om rangen skulle under hans
tjänstetid minskas. Höjes rangen, kommer han i tillgodonju-
tande af förhöjningen, men han kan icke genom ändrade
bestämningar få lägre rang. Detta är erkändt genom rang-
ordningen af d. 17 juli 1826, som bl. a. stadgar: »De per-
soner, som för närvarande innehafva Fullmagter å sådane

*) Det i § 7 af samma förordning förekommande stadgandet,
att, om tingsgästningens belopp enligt de nyare bestämningarna under-
stiger den förra tingsgästningens belopp, skilnaden skall ersättas af
kronan, beror såväl på den nu anförda grundsatsen som på ett i § 15
E. F. förekommande stadgande. § 15 Ii. F. innehåller nämligen, att
>Lagmans- och 1 läradshöfdinge- samt Tingsgästnings-penningar, aldeles
efter Högst-Salig Konung Gustaf Aåolps Försäkring af år 1611, hållas
oförryckta til sit rätta ändamål och vederbörande Domares aflöning
efter Stat».
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Embeten, Tjenster och Caracterer, för hvilka en lägre Rang no
blifvit fastställd, än den dem härtills tillkommit må. för sin
tid och så länge de icke till högre värdighet blifva befordrade,
åtnjuta den Rang de, innan utfärdandet af ofvanstående
Rang-Ordning, innehaft.»

Det är att märka: äfven sådana ämbets- och tjänstemän,
hvilka icke äro oafsättliga, hafva rätt att, så länge de kvar-
stå vid sina tjänster, varda bibehållna vid den en gång dem
tillförsäkrade rättigheten till löneförmåner och pension samt
vid den rätt till gratifikation åt enkor och barn, som var
med tjänsten förenad, då den dem tilldelades. Det heter
i fullmakterna och konstitutorialen, att de utnämde ega till-
godonjuta den lön och de öfriga förmåner, som enligt stat
och författningar äro med tjänsten förenade. Dem har altså
tillförsäkrats den rätt, som vid utnämningen var med tjänsten
förenad. De hafva fått en förvärfvad rätt till dessa förmåner,
hvilka därför icke kunna dem under deras tjänstetid betagas.
K. K. af d. 23 juni 1885 ang. styrelsen och förvaltningen af
tullvärket bestämde, att tullstatens tjänstemän vid af skedsta-
gandet skulle få pensioner enligt de för civila tjänstemän i
allmänhet faststälda grunder, medan de förut fått pension
enligt en särskild författning af d. 17 juli 1849. Det förkla-
rades genom en K. K. af d. 14 april 1886, att de tjänstemän,
som inträdt i tjänst före den 1 juli 1885 och åtnjutit rätt
till pension enligt 1849 års författning, skulle ega, om de det
önskade, få sina ansökningar om pension pröfvade enligt
1849 års författning, således enligt de förr gällande bestäm-
ningarna.

Däremot hör det icke till oafsättlig ämbets- eller tjän-
stemans rättigheter, att han kan göra anspråk på ämbetets
eller tjänstens upprätthållande, äfven om det allmännas in-
tresse pröfvades kräfva, att ämbetet eller tjänsten indroges;:
med andra ord: tjänsteman har rätt att varda bibehållen vid
sin tjänst, om denna kvarstår. Redan förut har framhållits,
att ett ämbete eller en tjänst är något, som finnes till för
det allmännas skull, och det vore rent af onaturligt att an-
taga, det enskild skulle hafva en rätt att fordra, att en tjänst
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skall upprätthållas, änskönt de offentliga angelägenheterna
icke kräfva, att den bibehålles. För att man oaktadt denna
sanning skulle kunna anse ämbets- eller tjänstemän hafva
rätt att fordra tjänsters bibehållande, borde lag tydligt gifva
sådant vid handen. Men detta är icke fallet. Visserligen
vill det af ett yttrande af Bonsdorff *) synas, såsom skulle
han på grund af stadfästelsen på Förenings- och Säkerhets-
akten hafva ansett obehöfliga tjänster kunna indragas först
vid inträffande ledighet, och detta bevisar i sin mån, huru
tjänstemans rätt i allmänhet hos oss ansetts tryggad. Men
jag tror icke, att åsikten är riktig. Den nu gällande K. F.
af d. 3 febr. 1868, som är tillkommen under ständernas
medvärkan, gifver tydligt vid handen, icke endast att tjänst
kan indragas äfven vid andra tillfällen än inträffad ledighet,
utan också att uppfattningen varit sådan redan före författ-
ningens utfärdande. **)

Men om det också icke hör till en tjänstemans rättig-
heter, att den tjänst, till hvilken han utnämts, skall upprätt-
hållas, så är dock konsekvensen af den anförda uppfattnin-
gen om tjänstemans rätt följande:

7) Tjänsteman har, om hans tjänst indrages, rätt att
i öfrigt varda bibehållen vid de förmåner, hvilka med tjän-
sten voro förenade. Denna sats har dock blifvit närmare
bestämd genom K. F. af d. 3 febr. 1868, hvarför jag skall
längre fram (sid. 235 ff.) egna en särskild paragraf åt denna
förordning. —

De tjänstemän, beträffande hvilka de nu anförda grund-
satserna gälla, sägas vara oafsättliga eller inamovibla, eme-
dan den viktigaste konsekvensen af deras ställning är den
jämväl i grundlagarna framhållna satsen, att de ej kunna
afsättas utan laga ransakning och dom vid behörig domstol.

*) v. Bonsdorff, Storfurstendömet Finlands kamerallagfarenhet,
del II, pag. 965.

•*) Det vill se ut, som skulle man dock ansett, att prästtjänster
i församlingarna icke kunna indragas vid annat tillfälle än vid ledighet
(K. L. § 247).
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Den anförda regeln gäller såsom den allmänna regeln,
från hvilken dock undantag ega rum. Men särskildt är det
stadgadt, att den gäller alla domare i högre och lägre rätter
(stadfästelsen på F. o. S. A.). Motivet är uppenbarligen vik-
ten af att lag tillämpas strängt rättrådigt och att domaren
därför bör känna sig fullkomligt oberoende af regeringen, då
han utöfvar sitt viktiga kall. —

Hvad undantagen från den allmänna regeln beträffar,
så äro de ganska talrika. Sådana undantag ega rum

a) på grund af uttryckliga bestämningar i grundlagarna
och 1786 års riksdagsbeslut,

b) på grund af häfd, hvilken det ej varit grundlagarnas
mening att upphäfva, ehuru de ej kommit att uttryckligen
omnämna alla undantag, •

c) med anledning däraf, att efter 1789 tillkomna för-
fattningar, hvilka bestämt om inrättandet af nya slags admi-
nistrativa tjänster, tillika meddelat bestämningar, i grund af
hvilka dessa tjänsters innehafvare kunna utan laga ransak-
ning och dom skiljas från sina tjänster eller från deras ut-
öfvande. Det är nämligen att märka, att monarken synes
ansetts berättigad att, då han förordnat om inrättandet af
nya slags administrativa tjänster, också förordna, att deras
innehafvare skola kunna utan laga ransakning och dom skiljas.
Det bör observeras, att detta icke gäller nya domareämbeten,
ty det är i stadfästelsen på Förenings- och Säkerhetsakten
särskildt sagdt om alla domareämbeten, att deras innehafvare
skola vara oafsättliga, och detta bör anses såsom ett uttryck
för den åsikten, att innehafvare af domareämbeten i allmän-
het böra framför andra tjänstemän vara tryggade i sin ställ-
ning. Vidare kan det sagda icke häller gälla nya admini-
strativa tjänster af sådana slag, som funnos redan 1789.

Såsom af det anförda synes, måste undantagen från
den allmänna regeln vara mångahanda, och det är icke alltid
lätt att säga, hvad som bör anses gälla angående en viss
tjänst. Det gifves dock en omständighet, som är egnad att
lämna ledning vid besvarandet af frågan, nämligen: om vid
besättande af en tjänst, som kan anses höra till de lägre
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eller de mindre, såsom det heter i stadfästelsen på Forenings-
och Säkerhetsakten, den utnämde enligt häfd eller uttrycklig
föreskrift bör erhålla konstitutorial, ej fullmakt, hör han icke
till de inamovibla. Det synes nämligen hafva varit sed, att
man åt en del lägre tjänstemän, hvilka icke åtnjöto samma
trygghet mot skiljande från tjänsten som andra, gaf icke full-
makt på tjänsten, utan konstitutorial. Och i Kgl. Br. af d.
22 sept. 1772 stadgades, att mindre uppbördsmän, hvilka
tillsattes af kollegierna och andra ämbetsmän, altså ej af
konungen, därefter skulle få icke fullmakter, utan konstitu-
torial. Då det i åtskilliga författningar om vissa slags tjän-
stemän säges, att de förses blott med konstitutorial, så be-
tyder det, att de skola kunna utan laga ransakning och dom
skiljas från sina tjänster eller från dessas utöfning. Detta
gäller t. ex. om registratorer och arkivarier vid länestyrel-
serna, hvilka enligt instr. för guvernörerna af år 1894 § 37
tillsättas medels konstitutorial. — Härmed är likväl icke
sagdt, att alla ämbets- och tjänstemän, som få fullmakter,
äro oafsättliga. Tromän få fullmakter, men de höra, såsom
vi strax skola få se, till undantagen från den allmänna re-
geln, enligt hvilken tjänstemän äro inamovibla. Det är blott
lägre tjänstemän, som få konstitutorial, och när de få kon-
stitutorial, betyder det, att de icke höra till de inamovibla
tjänstemännen.

Ännu vid en omständighet ber jag att få fästa uppmärk-
samheten. Af det förhållandet, att det i äldre författningar
finnes bestämningar om huru vissa slags ämbets- och tjän-
stemän skola åtalas för ämbetsförbrytelser, följer icke, att
meningen städse varit, det de endast genom domstolsutslag
skola kunna afsättas, transporteras eller suspenderas. Sådant
finner man tydligt af §§ 6 o. 7 i instr. af d. 5 nov. 1772
för kammarkollegiet i det, som tullvärket angår. Här säges,
att tullbetjänte skola åtalas vid tullrätt, hvarifrån saken kan
dragas under kommerskollegii pröfning. Men man finner
också, att kammarkollegiet förklarats berättigadt att, där skäl
och anledningar varit för handen, tullbetjänte till annan ort
transportera, degradera eller ock på längre eller kortare tid
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från sysslan afstänga. Ehuru det således talas om huru
tjänstemän för ämbetsförbrytelser skola åtalas, så rymmes
vid sidan af denna grundsats den bestämningen, att kollegiet
kan disciplinariter transportera och suspendera sådana tjän-
stemän.

Undantag från den nyss anförda allmänna regeln, att
ämbets- och tjänstemän äro oafsättliga, eger rum med af-
seende å

a. Tromän, d. v. s. dem, som utnämnas af K. o. S.
utan uppgjordt förslag, såframt de icke äro innehafvare af
domareämbeten. Detta undantagsförhållande eger rum på
grund af stadfästelsen på Förenings- och Säkerhetsakten.
Där säges visst, att undantaget egentligen gäller ämbetsmän,
som innehafva tromans värdighet, och af § 10 R. F. finner
man, att såsom innehafvare af ämbeten med tromans vär-
dighet ansetts de, med hvilkas ämbeten öfverstelöjtnants eller
högre rang varit förenad. Har rangen förändrats efter 1772
eller 1789, kan sådant naturligtvis icke invärka på frågan,
huruvida ämbetets innehafvare bör räknas till de inamovibla
eller ej. Regeringen kan icke genom rangens höjande för-
ordna, att ett ämbete, hvars innehafvare enligt grundlag är
oafsättlig, skall förvandlas till ett ämbete, hvars innehafvare
kan afsättas. Men att det ej vore riktigt att tolka ifråga-
varande undantag så, som skulle det under nuvarande för-
hållanden gälla ämbets- och tjänstemän, hvilka innehafva
tromans värdighet (förutsatt, att rangen icke ändrats), fram-
går ur följande betraktelse. Tromän skulle enligt § 10 R. F.
utnämnas af konungen omedelbart utan uppgjordt förslag.
På senare tider har det angående åtskilliga ämbets- och
tjänstemän, hvilka innehafva tromans värdighet, blifvit stad-
gadt, att de utnämnas af senaten. Nu är det uppenbart, att
det vore oriktigt att såsom tromän anse en sådan, som ej
blifvit af monarken själf utnämd, och med anledning häraf
skulle jag hålla före, att såsom tromän böra betecknas de
personer, hvilka utnämnas af monarken själf i den ordning,
som i Regeringsformen är faststäld för besättandet af tro-
mansämbeten. — Dessa personer kunna icke åtnjuta samma
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trygghet i ämbetet som tjänstemän enligt regel. De kunna
af K. o. S. entledigas, när han finner landets bästa sådant
kräfva.

Under detta undantag falla dock icke innehafvare af
domareämbeten — detta på grund af uttryckligt stadgande
i stadfästelsen på Förenings- och Säkerhetsakten. Men från
sistnämda grundsats gäller dock ett undantag beträffande
ledamöterna i senatens justitiedepartement. Visserligen äro
•de domare, och borde de således vara inamovibla. Men att
ledamöterna af justitiedepartementet dock icke äro det beror
på följande omständigheter.

Sedan F. o. S. A. 2 § stadgat, att konungens högsta
domsrätt i justitieärenden skall vara uppdragen åt en ko-
nungens högsta domstol, bestående af frälse och ofrälse män
{hvilket stadgande indirekt innebar, att konungens högsta
domsrätt icke vidare kunde utöfvas af en afdelning af rådet,
den s. k. justitierevisionen), inrättades en skild högsta dom-
stol, men ledamöterna i denna innetiade icke fasta ledamots-
platser, utan konungen inkallade särskilda personer till leda-
möter i högsta domstolen på behaglig tid. De bibehöllo sina
förra ämbeten och återgingo till dem, när ledamotskapet i
högsta domstolen upphörde. Detta var fallet t. ex. med
Calonius, som under några år fungerade såsom ledamot i
högsta domstolen i Stockholm, men, när detta uppdrag upp-
hörde, återvände till Åbo för att intaga sin lärostol där.
Om regeringskonseljen innehöll regi. af år 1809, att ledamö-
terna i densamma skulle af K. o. S. tillförordnas på tre år,
men under tiden bibehålla sina förra ämbeten, titlar och
löner. Angående ledamotsplatserna i regeringskonseljen be-
stämdes således detsamma, som under den svenska tiden
hade varit gällande angående ledamöterna i konungens högsta
domstol, blott med den skilnad, att angående ledamöterna i
regeringskonseljen sades, att de skulle inkallas på tre år.
Efter tre års förlopp kunde de ånyo inkallas. Men det kunde
också hända, att de icke inkallades, och då återgingo de till
sina förra ämbeten. Detta förhållande ändrades år 1857,
då det enligt ministerstatssekreterarens bref af d. ^'°°J' 1857

15
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stadgats, att senatens ledamöter skulle benämnas senatorer
samt att de komme att entledigas från sina förra ämbeten,
då de kallades till senatorer, ifall de ej skulle jämlikt H. K,
M:ts särskilda nådiga förordnande sina förra ämbeten jämte
senatorsbefattningen bibehålla. Detta bekräftades genom
regi. för senaten af år 1892 §§ 5—7, enligt hvilka ledamö-
terna i senaten, om de förut varit ämbetsmän, entledigas
från sina befattningar och kallas att på tre år vara senatorer.
Varda de icke ånyo inkallade, afgå de från statens tjänst,
och detta gäller lika väl angående justitiedepartementet som
om ekonomiedepartementet. Härpå beror det, att ledamö-
terna i justitiedepartementet icke lyda under samma regel
som domarne i vårt land i allmänhet.

Öfriga domare, de må hafva huru hög rang som hälstT
äro oafsättliga. Sålunda äro hofrättsråd och presidenter i
hofrätterna, ehuru de hvardera äro tromän, oafsättliga, och
denna regel torde, enligt hvad jag skulle tro, böra tillämpas
på alla innehafvare af ämbeten och tjänster vid rättegångs-
värken, således också på referendariesekreterarne i justitie-
departementet.

b. Uppbördsmän samt de,-som taga del i landtre-
geringen. § 4 i 1786 års riksdagsbeslut undantager förtro-
endeämbeten och -tjänster samt säger, att med uppbördsmäns
tjänster förhålles efter hvad särskildt förordnadt är; och
stadfästelsen på Förenings- och Säkerhetsakten undantager
dem, som taga del i landtregeringen.

Hvad man har att förstå med landtregeringen kan man
sluta till af § 23 i 1634 års R. F., § 10 i additamentet till
1634 års R. F. af år 1660, § 32 i 1719 års R. F., § 38 i
1720 års R. F., § 33 i 1772 års R. F. samt §§ 46 o. 47 i
1809 års svenska regeringsform. Landtregeringen synes i
1634 års och följande regeringsformer betyda styrelsen öfver
eller i de skilda landsändarna, således länens styrelser. De,
som taga del i landtregeringen. äro således de, som taga del
i länens styrelse, altså guvernörer med landssekreterare,
landskamrerare, vice landssekreterare och vice landskamre-
rare. Man kunde också tänka sig detta uttryck afse dem,
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som taga del i den allmänna styrelsen och förvaltningen af
landsändarna, och då hit räkna äfven kronofogdar och läns-
män. Men detta rättfärdigas ej af regeringsformernas språk-
bruk. — Hvad med uppbördsmän förstås behöfver icke sär-
skildt förklaras.

Då här göres undantag för uppbördsmän och dem, som
taga del i landtregeringen, så är därmed icke sagdt, att dessa
slags tjänstemän kunna helt och hållet skiljas från sina tjän-
ster utan laga ransakning och dom, på sätt fallet är med
tromän, utan blott det, att dessa tjänstemän göra undantag
från den allmänna regeln, enligt hvilken tjänstemän kunna
hvarken afsättas eller flyttas eller suspenderas utan laga
ransakning och dom af behörig domstol. Af 1734 års lands-
höfdingeinstr. (§ 24) och åtskilliga andra författningar fram-
går, att landshöfdingarna egt suspendera ifrågavarande slags
tjänstemän äfven utan laga ransakning och dom, och det är
uppenbarligen detta undantag, som § 4 i 1786 års riksdags-
beslut samt Förenings- och Säkerhetsakten vilja hafva bibe-
hållet. Särskildt är att märka, att 1786 års riksdagsbeslut
säger: » Äfwen som med Upbörds-Mäns tienster förhalles
efter hwad särskilt förordnadt är.» Det säges icke, att
uppbördsmän skola kunna afsättas utan vidare. Det heter i
den anförda § 24 af 1734 års landshöfdingeinstr., hvilken
paragraf nästan ordagrant öfverensstämmer med motsvarande
paragrafer i 1687 och 1723 års landshöfdingeinstruktioner:
»Såsom Kongl. Maj:t låter nu upsättia Instruction för Lands-
Cammereraren, Fougder ock Häradzskrifware, — — — —;
Altså will Kongl. Maj:t icke allenast at Landshöfdingen skall
hålla en alfwarsam ock sträng hand deröfwer, så at weder-
börande stricte och hörsamt dem mage efterlefwa och ful-
giöra, utan och när någon deremot skulle bråtzlig finnas,
eller sig eij förhålla som tilbörligit är, i föllie af sin Instruc-
tion, den samma efter sakens omständighet wederbörligen
tiltala, näpsa eller inmana låta, och där han sig då icke
rättar, utan sätter Kongl. Maj:ts tienst tilbaka, —
den samma uti Cammar Revision straxt angifwa — —.»
(Kammarrevisionen betraktades nämligen såsom domstol för
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ämbetsmän, som hade gjort sig skyldiga till åtskilliga slags
fel i ämbetet.) Vidare säges det: »Kongl. Maj:t gifwer och
Landshöfdingen härmed tilstånd, i mediertid at swar kan
föllia, en sådan ifrån tiensten at suspendera i fall des brått
det förtienar — — —.» Vidare hafva vi att märka, att
Kamm. Koll. Cirk. Br. till landshöfdingarna af d. 20 dec.
1729 innehåller följande: »Som Lands-höfdingen äger, at
hålla försummelige Upbördsmän til deras plickts fullgiörande,
och at suspendera dem från Tiänsten, om de sig ei rätta
wilja; så lärer han häri wisa så mycket mera alfwarsamhet,
som han eljest sielf blifwer answarig för uteblifwande Rä-
kenskaper. — — — — — Den suspenderade Upbörds-
mannen skal ei längre, än för et år niuta halfwa Lönen
med den interims tiänstgiörande, hwilken Lönen hel och
hållen tilfaller, om den förre innom den tiden ey gitter sin
ballance förklara eller betala.» Slutligen är att märka Kgl.
Br. af d. 22 sept. 1772, som innehåller, att mindre uppbörds-
män, hvilka tillsättas af kollegier och andra ämbetsmän (altså
icke af konungen själf), därefter icke skulle få fullmakt på
sina tjänster, utan blott konstitutorial. I dessa författningar
framlyser en gammal grundsats, att uppbördsmän och vissa
ämbets- och tjänstemän, hvilka taga del i landtregeringen,
kunna suspenderas. I enlighet härmed stadgas också i ge-
neralguvernörsinstr. af d. 12 febr. 1812, att de tjänstemän,
som höra till landtregeringen, och de, hvilka tjäna efter s. k.
konstitutorial, kunna, när de tilltalas för ämbetsfel, af gene-
ralguvernören, om han finner deras förhållande det förtjäna,
skiljas vid utöfningen af sina tjänster med bibehållande af
halfva lönen och öfriga förmåner. Och i § 71 af guvernörs-
instr. af d. 29 dec. 1894 stadgas, att, om föredragande vid
länestyrelse åtalas för brott, det ankommer å guvernören att
efter omständigheterna hos generalguvernören göra framställ-
ning om den felaktiges afhållande från tjänsten, medan åta-
let varar. Naturligtvis blef genom stadgandet i generalgu-
vernörsinstr. icke det stadgande i landshöfdingeinstruktionen
ändradt, på grund hvaraf landshöfdingen egt suspendera vissa
slags tjänstemän. Också förklaras guvernörerna i K. K. af
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d. 10 juli 1826 uttryckligen hafva rätt att suspendera krono-
fogdar, länsmän och andra kronobetjänte, hvilka för begångna
ämbetsfel ställas under tilltal, och guvernörsinstr. af d. 29
dec. 1894 (§ 71) säger, att guvernör i händelse af åtal kan,
då omständigheterna därtill föranleda, afhålla den felaktige
från tjänstens utöfning, intill dess i saken dömdt blifvit.

På grund häraf kunna vi säga: från den allmänna re-
geln om ämbets- och tjänstemäns oafsättlighet eger beträffande
uppbördsmän och dem, som tillhöra landtregeringen, det un-
dantaget rum, att de kunna utan föregången laga ransakning
och dom suspenderas från sina befattningar för balans och
när de ställas under åtal för tjänstefel. Hvad författnin-
garna härom innehålla torde dock böra anses innebära, att
suspensionen skall upphöra, så snart dom fallit, såframt icke
domen lyder på suspension eller afsättning. Likväl är det
osäkert, huruvida alla till landsstaten hörande tjänstemän
böra hänföras under ifrågavarande undantag. Enligt häfd
förses häradsskrifvarne icke med konstitutorial, utan med
fullmakt, och de böra således komma under den allmänna
regeln.

C. Vid tullkamrarna anstälda tjänstemän. Desse
kunna af senaten eller tullstyrelsen för efterlåtenhet eller
förseelse i tjänsten dels förflyttas till andra tjänster, dels
suspenderas, en del t. o. m. helt och hållet skiljas från sina
innehafvande befattningar. Ganska utförliga bestämningar
härom finnas i K. K. ang. styrelsen och förvaltningen af
tullvärket af d. 23 juni 1885 punkterna 12—15 och i K.
Instr. för tullstyrelsen af d. 26 juni 1885 §§ 63—66. Det
bör anmärkas, att vid tullkamrarna anstälda tjänstemän redan
under den svenska tiden icke räknats till de inamovibla.
Några af dem äro också i själfva värket uppbördsmän. Af
Kgl. Instr. af d. 5 nov. 1772, hvarefter kammarkollegiet i
det, som tullvärket angå kan, har sig att rätta, framgår,
att kammarkollegiet kunnat, där skäl och anledningar varit
för handen, tulltjänsteman till annan ort transportera, degra-
dera eller ock på längre eller kortare tid från sysslan afstänga.
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Men laga åtal anstälties vid tullrätt och fullföljdes i kom-
merskollegiet.

Det kan vidare anmärkas, att, då i 1885 års tullför-
fattningar säges, att tullstyrelsen berättigas att i vissa fall
döma till tjänstens förlust, man möjligen kunde anse detta
icke utgöra undantag från den allmänna regeln. Man kunde
tro, att tullstyrelsen i detta fall fungerar såsom domstol,
hvilken dömer efter åtal. Men förhållandet är icke sådant,
utan tullstyrelsen utöfvar här förmans rätt att tilldela discip-
linär näpst, och den allmänna regeln innehåller, att tjänsto-
män ej kunna skiljas utan laga ransakning och dom af be-
hörig domstol.

d. Kronolänsmän samt andra lägre kronohetjänte
och tjänstemän vid länestyrelserna. K. K. af d. 24 jan.
1881 innehåller, att kronolänsman, som är vårdslös och för-
sumlig eller annorlunda genom sitt uppförande förvärkat gu-
vernörens förtroende och den aktning han i egenskap af
offentlig tjänsteman bör åtnjuta, kan af guvernören utan vi-
dare omgång afsättas, utan att besvär öfver sådan åtgärd
må ega rum; den af satte kan dock ansöka att af gunst och
nåd återfå sin tjänst. En naturlig följd häraf är, att länsman
kan transporteras till annat distrikt. Till förebyggande af
missbruk af guvernör stadgas genom K. K. af d. 15 mars
1881, att fråga om länsmans skiljande från tjänsten eller
transporterande till annat distrikt bör af guvernör i ordina-
rie landssekreterarens närvara handläggas å landskansliet
inför protokoll, hvaraf utdrag skall tillsändas senatens eko-
nomiedepartement.

Man har hos oss uttalat tvifvelsmål, huruvida stadgan-
det om kronolänsmäns skiljande från tjänsten utan laga ran-
sakning och dom kan anses vara alldeles öfverensstämmande
med grundlagarna. En polemik härom har försiggått i Juri-
diska föreningens tidskrift (9:de o. 17:de årgångarna), hvar-
utom frågan varit föremål för öfverläggning vid föreningens
central- och filialafdelningars möten. Jag kan icke här ingå
på detaljerna af denna fråga, men det finnes åtskilliga om-
ständigheter från 16- och 1700-talen, hvilka tyda på att läns-
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män den tiden icke likstälts med ämbetsmän, som varit i
rangordningen upptagna. Att guvernörerna egt från tjänsten
skilja bro- och skallfogdar, landskanslister och landskonto-
rister m. fl. dyl. underordnade tjänstemän och kronobetjänte
har ansetts för gifvet. Beträffande bro- och skallfogdar har
detta blifvit uttryckligen förklaradt i ett K. Br. af d. 14 april
1818, som säger, att landshöfdingarna hade denna rätt i grund
af ett Kgl. Br. af d. 19 sept. 1775 och ett annat Kgl. Br. af
d. 19 nov. 1799. För närvarande hafva vi icke bro- och
skallfogdar, utan poliskonstaplar på landet. Enligt K. F. af
d. 10 febr. 1891 ang. åtgärder till förbättrande af polisvården
på landet (§ 4) eger guvernör från tjänsten skilja poliskon-
staplar, när de befinnas oskickliga eller försumliga. — Egent-
ligen höra sådana slags tjänstemän som bro- och skallfogdar
och poliskonstaplar icke alls under de allmänna reglerna, ty
författningarna angående ämbets- och tjänstemän hos oss
synas med ämbets- och tjänstemän, när icke någonting annat
är särskildt stadgadt, förstå sådana, som äro i rangordningen
upptagna.

e. Äfven för åtskilliga andra fall finnes det stadgadt,
att öfverordnad myndighet eger under åtal för tjänstefel eller
ock annars för tjänstefel suspendera underlydande. En så-
dan rätt tillkommer t. ex. öfverdirektören i landtmäteristy-
relsen på grund af §§ 28 o. 29 i K. F. af d. 15 maj 1848
om landtmäteristyrelsen. Huruvida detta grundar sig på
häfd, som skulle hafva bestått sedan äldre tider, kan jag
icke säga. — Enligt skolordningen af d. 8 aug. 1872 eger
öfverstyrelsen för skolväsendet från tjänstgöring af hålla lärare,
som står under tilltal för tjänstefel (§ 75). Äfven kan öfver-
styrelsen disciplinariter näpsa lärare med suspension, ja t. o. m.
med tjänstens förlust (§ 76).

f. Jämlikt K. F. af d. 14 dec 1885, som tillkommit
under ständernas medvärkan, äro officerare, hvilka innehafva
befattningar vid finska aktiva militären eller reservens stän-
diga öfverbefäl, pliktiga att i fredstid afgå ur tjänsten vid
uppnådd viss ålder, nämligen kapten och officer af lägre
grad vid aktiva militären, då han fylt femtio år, kompani-
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chef vid reserven, då han fylt femtiofem år, samt stabsoffi-
cerare vid aktiva militären äfvensom distriktsstabsofficer vid
reserven vid fylda sextio år. Men undantag härifrån göre&
för stabschefer och batalionskommendörer.

Bestämningarna om att officerare böra afgå från tjän-
sten vid viss ålder motiveras genom de tordringar på energi
och fysisk kraft, hvilka den moderna härorganisationen ställer
på officerare. Ifrågavarande skyldighet har icke utsträkts
till batalionskommendörer och generalspersoner, ty utom att
desse kunna såsom tromän entledigas, när monarken pröfvar
landets tjänst sådant kräfva, har det ansetts, att en något
högre ålder icke är oförenlig med duglighet till chefsämbetets
utöfning.

Officerare, hvilka äro pliktiga att vid viss ålder afgå,
kunna dock fortfarande berättigas att ytterligare vid sina be-
fattningar kvarstå ända till fem år, när hälsa och andra
omständigheter anses kunna sådant tillåta. Officer, som i
grund af dessa stadganden nödgas afgå från tjänsten, är
berättigad till pension i förhållande till sia tjänstetid (K. K.
af d. 14 dec. 1885 samt pensionsregi, för finska militären
och lotsvärket af d. 7 april 1886). •

Stadgandet i 1885 års förordn. om officers plikt att
afgå vid uppnådd viss ålder eger icke tillämpning på sådana
vid militären inskrifna personer, som vid militära inrättningar
hafva civila befattningar, såsom läkare, auditörer m. fl. Icke
häller gäller denna författning sådana officerare, som inne-
hade officersplats, då författningen utfärdades, och fortfarande
innehafva samma plats. Ingressen till författningen angifverr

att man förutsatte, att ifrågavarande stadganden »icke berörde
den rätt nuvarande officerare, hvar inom sin grad, lagligen
innehade». Ty officer hade enligt lag rätt att icke varda
skild från sin tjänst, såframt han ej var troman, och denna
rätt ville den efteråt tillkomna lagen icke ändra. Men denna
rätt tillkommer officer, blott så länge han innehar sin då
innehafda tjänst. Lämnar han den och får han en annanr

kan han icke få den senare tjänsten med annan eller bättre-
rätt än den, med hvilken sådan tjänst enligt 1885 års för-
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fattning kan bortgifvas. Man har således här respekterat
förvärfvade rättigheter.

g. Angående en mängd efter 1789 inrättade nya slags
administrativa tjänster har vid tjänsternas inrättande förkla-
rats, att deras innehafvare kunna utan laga ransakning och
dom från sina tjänster skiljas. Sålunda bestämdes genom
K. K. af d. 7 maj 1859 ang. organisation af forststaten p.
10 bl. a., att forstmästare kunna af senatens ekonomiedepar-
tement, ungefär på samma sätt som förhållandet är med
tullförvaltare, transporteras från ett distrikt till annat. Enligt
regi. för järnvägsstyrelsen af d. 31 aug. 1888 skola de flesta
vid järnvägarna anstälda tjänstemän förses endast med kon-
stitutorial (§ 10), hvilket innebär, att de skola kunna utan
laga ransakning och dom skiljas. — Detta blott exempelvis.

h. Tillförordnade tjänstemän, d. v. s. de, som icke
utnämts till innehafvare af en tjänst, utan blott förordnats
att förestå eller bestrida en tjänst, kunna när som hälst
skiljas, d. v. s. förordnandet kan när som hälst återkallas.
Ett undantag torde dock böra göras för dem, som efter an-
sökning erhålla förordnande att förestå domareämbetet i en
domsaga.

i. Huruvida innehafvare af arfvodestjänster äro oaf-
sättliga är icke alldeles klart. Men jag tror dock, att man
tämligen allmänt håller före, att sådana tjänstemän ej böra
räknas till de inamovibla, att de altså böra kunna skiljas.
Också torde innehafvare af arfvodestjänster aldrig få fullmakter,
utan blott konstitutorial.

k. Enligt 12 § 1 kap. nya utsökningslagen eger öfver-
exekutor, när utmätningsman gjort sig skyldig till tjänstefel,
bl. a. skilja honom från utöfning af tjänsten på högst tre
månader äfvensom, när åtal för tjänstefel göres anhängigt
vid domstol, tils vidare afhålla den felande från tjänstens
utöfning. öfverexekutor är enligt 1 § 1 kap. U. L. för lan-
det K. o. S:ns befallningshafvande och för stad magistrat.
Utmätningsman på landet är enligt 2 § 1 kap. kronofogde.
Dock eger kronofogde för bestämdt fall till utmätningsman i
sitt ställe sätta länsman eller i sådant afseende af K. o. S:ns
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befallningshafvande antagen annan man. Också kan K. o.
S:ns befallningshafvande förordna länsman eller annan lämp-
lig person att för bestämdt fall eller inom visst område på eget
ansvar i kronofogdes ställe vara utmätningsman (4 o. 5 §§
1 kap. U. L.). Det är dessa utmätningsmän, som K. o. S:ns
befallningshafvande kan på grund af 12 § 1 kap. U. L. sus-
pendera. Utmätningsman i stad är stadsfogde, dock så, att
magistrat, som är öfverexekutor, kan för bestämd tid eller
vissa förrättningar förordna särskild utmätningsman (2 o. 5
§§ 1 kap. U. L.). Dessa stadsfogdar och särskildt förordnade
utmätningsmän kunna af magistrat suspenderas, när magi-
strat är öfverexekutor. Undantagsvis kan också genom för-
ordning af K. o. S. bestämmas, att magistrat i stad är ut-
mätningsman, i hvilket fall guvernör blir öfverexekutor. Ma-
gistrat eger då för visst fall i sitt ställe till utmätningsman
sätta annan, som af K. o. S:ns befallningshafvande är god-
känd. K. o. S:ns befallningshafvande kan i detta fall, när
magistrat .icke är öfverexekutor, förordna ledamot af magi-
strat att på eget ansvar i magistratens ställe vara utmätnings-
man. Men guvernör såsom öfverexekutor eger ej suspendera
magistrat eller magistratsledamot, ty endast hofrätt är befogad
att för tjänstefel döma magistratsledamöter till suspension
eller tjänstens förlust. Det enda guvernör kan göra, om
magistratsledamot är utmätningsman, är att från utmätnings'
mannabefattningen skilja sådan ledamot (12 § 1 kap. IL L.)
— detta i enlighet med den allmänna grundsatsen, att för-
ordnande kan återkallas, hvarför också i 5 o. 6 §§ 1 kap.
U. L. säges, att, om öfverexekutor meddelat förordnande
för någon person att i stället för kronofogde, stadsfogde eller
magistrat vara utmätningsman, detta förordnande när som
hälst kan återkallas.

I. Genom åtskilliga författningar är det stadgadt, att
öfverordnad myndighet eger, ifall sådant varder nödigt, an-
vända suspension såsom medel att tvinga försumliga tjänste-
män att fullgöra sina skyldigheter. En sådan rätt tillkommer
enligt K. F. ang. landtmäteristyrelsen af d. 15 maj 1848 §
28 öfverdirektören gentemot försumliga landtmätare. Också
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andra öfverordnade myndigheter hafva enahanda rätt, ja,
denna rätt kan utöfvas till och med gentemot domare enligt
Kgl. Br. af d. 11 dec. 1766 p. 11 mom. 3, där det heter,
att hofrätten bör, först genom böter, och, om därmed ej
något uträttas, genom suspension, tillhålla försumliga domare
att fullgöra deras skyldighet med domböckers och intecknings-
protokollers insändande.

§ 18-

Fortsättning. Om tjänstemäns rättigheter.
Om de rättigheter, som tillkomma äm-

bets- och tjänstemän, hvilkas
befattningar indragas.

På grund af den uppfattning af tjänstemans ställning
•och rättigheter, som vår rätt hyllat, har tjänsteman ansetts
berättigad att, när hans tjänst indrages, åtnjuta hela den
med tjänsten förenade aflöningen. Närmare bestämningar
härom meddelades genom K. K. af d. 8 febr. 1841, som
bl. a. stadgade, att ifrågavarande förmån skulle lillgodokomma
endast sådana ämbets- och tjänstemän, hvilka ej kunde utan
laga ransakning och dom från tjänsten skiljas; öfriga ämbets-
och tjänstemän skulle få denna förmån, blott tils de erhölle
annan tjänst, dock icke längre tid än två år. Denna för-
fattning har erhållit särskilda förklaringar genom K. K. af
d. 26 aug. 1862.

För närvarande gäller i detta afseende en under stän-
dernas medvärkan tillkommen förordning af d. 3 febr. 1868.
Om denna är att märka, att de förmåner, hvilka i författ-
ningen tilläggas ämbets- och tjänstemän, hvilkas befattningar
indragas, icke tillkomma innehafvare af arfvodestjänster —
detta i enlighet med en allmän grundsats angående arfvodes-
tjänster. Författningen innehåller i § 1 en särskild bestäm-
ning om ämbets- och tjänstemän, som vid förordningens
tillkomst voro innehafvare af ämbeten eller tjänster på all-
män civil- eller militärstat, hvilka därefter indroges. Förord-
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ningen minskade nämligen i allmänhet de förmåner, som förut
tillkommit innehafvare af ämbeten och tjänster, som indra-
gits. Men emedan tjänsteman enligt vår rättsuppfattning har
en förvärfvad rätt till de med tjänsten förenade förmånerna
(åtminstone till aflöningsförmånerna i egentlig mening), ansåg
man sig icke kunna minska de tjänstemäns förmåner, för hvilka
en förvärfvad rätt genom utnämningen redan hade uppkommit.
Däremot skedde ingen enskild orätt genom att man ändrade
lagen angående sådana tjänstemän, som efter författningens
utfärdande komme att varda utnämda till någon tjänst.

Beträffande de i § 1 afsedda ämbets- och tjänstemän-
nen bestämdes, att de skulle få behålla alla de aflönings-
förmåner, som hade karaktären af underhåll, men icke så-
dana anslag, som hade egenskapen af ersättning för kostnader
och utgifter, hvilka endast under tjänstens utöfning vore nö-
diga, men därefter blefve obehöfliga, samt icke häller ersätt-
ning för inkomster, hvilka utgjorde endast vedergällning för
visst tjänstegöromål, emedan dessas belopp vore obestämdt.
Till de tjänstemän, som skola åtnjuta förmåner på grund af
§ 1, räknas emellertid enligt i densamma förekommande
stadgande icke de, hvilka kunna utan laga ransakning och
dom från sina innehafvande ämbeten och tjänster skiljas.

Alla andra tjänstemän, utom de i § 1 afsedda, delar
författningen i följande fem kategorier:

1) Innehafvare af ämbeten och tjänster på civilstaten
samt af auditörs- och läkaretjänster på militärstaten med
undantag af tjänstemän, som höra till närmast följande
kategori.

2) Ämbets- och tjänstemän, som kunna utan laga ran-
sakning och dom entledigas eller flyttas. Men hit höra icke
de, hvilka kunna blott suspenderas.

3) Ämbets- och tjänstemän vid den finska militären
utom läkare, auditörer och präster. Om läkare och auditörer
gäller detsamma som om på civilstaten uppförda ämbets-
och tjänstemän.

4) Biskopar och i församlingarnas tjänst anstälda
präster.
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5) Innehafvare af prästtjänster på allmän stat (såsom
präster vid militärstaten, vid fängelser o. s. v.) samt tjänste-
män vid universitets- och skolstaterna, hvilka åtnjuta prästa-
privilegier.

Angående de till den första kategorin hörande ämbets-
och tjänstemännen stadgas i § 2, att de skola under två
års tid efter indragningen erhålla alla aflöningsförmåner,
hvilka hafva karaktären af underhåll, men däremot icke så-
dana anslag, som hafva karaktären af ersättning för kostna-
der och utgifter, hvilka endast under tjänstens utöfning äro
nödiga, men därefter blifva obehöfliga, samt icke häller ersätt-
ning för inkomster, hvilka utgöra endast vedergällning för
visst tjänstegöromål, emedan deras belopp är obestämdt.
Dessa ämbets- och tjänstemän erhålla således under två års
tid efter indragningen samma förmåner som de ämbets- och
tjänstemän, om hvilka talas i § 1. Därefter skola de få ett
anslag, motsvarande det belopp, som de skulle hafva erhållit
i hel pension, om de undfått afsked från tjänsten.

Angående de till den andra kategorin hörande ämbets-
och tjänstemännen stadgas i § 3, att de skola omedelbart
efter tjänstens indragning förses med anslag, motsvarande
hel pension. Desses ställning är i så måtto oförmånligare
än deras, hvilka äro att räkna till den föregående kategorin,
att de icke få under två år efter indragningen åtnjuta alla
aflöningsförmåner, som hafva karaktär af underhåll, utan
måste genast åtnöjas med ett anslag, motsvarande hel pension.

Beträffande de till den tredje kategorin hörande, om
hvilka stadgas i § 4, gäller, att de skola erhålla hälften af
de löneförmåner, som hafva karaktären af underhåll. An-
märkas bör, att denna § 4 erhållit en förändrad lydelse
genom K. F. af d. 18 febr. 1889. Paragrafen gälde enligt
sin ursprungliga lydelse dem, som innehade tjänst vid trupp,
hörande till aktiva finska militären. Efter värnepliktslagens
tillkomst fingo vi emellertid också en reserv, och ordalydelsen
i paragrafen hade under sådana förhållanden tvärtemot lagens
andemening kunnat tolkas så, som skulle paragrafen icke
galt det vid reserven anstälda militärbefälet. Till undanröd-
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jande af missförstånd erhöll paragrafen genom 1889 års för-
ordning en sådan lydelse, som de förändrade förhållandena
påkallade.

Angående de till den fjärde kategorin hörande stadgas
i § 5, att de skola fortfarande åtnjuta alla de löneförmåner,
som med deras prästämbeten voro förenade, detta enligt § 3
i prästaprivilegierna af år 1723.

Hvad slutligen den femte kategorin beträffar, hvarom
också stadgas i § 5, så gäller, att hithörande ämbets- och
tjänstemän skola, i händelse af indragning, åtnjuta anslag
på samma sätt som de på allmän civilstat uppförde, hvilka
ej kunna utan laga ransakning och dom från sina tjänster
skiljas. Hit höra präster, som åtnjuta aflöning på allmän
stat, samt lärare och] tjänstemän vid universitetet och sko-
lorna. Desse åtnjuta i allmänhet prästaprivilegier, men man
har ansett dem böra likställas med dem, hvilka äro uppförda
på allmän civilstat.

Den; som åtnjuter löneförmåner, ehuru hans tjänst är
indragen, säges vara uppförd på indragningsstat (§ 4 mom. 2).
Följande allmänna regler gälla om de på indragningsstat
uppförde:

1) De böra fortfarande anses såsom statens tjänstemän,
hvarför alt det, som i allmänhet gäller om tjänstemäns skyl-
digheter och rättigheter, i tillämpliga delar gäller också om
desse. Det finnes väl icke uttryckligen stadgadt, att de fort-
farande böra betraktas såsom ämbets- och tjänstemän, men
åtskilliga bestämningar gifva vid handen, att författningen
hvilar på en sådan grundsats. (Se t. ex. § 7.)

2) Tjänsteman på indragningsstat räknar tjänsteår och
är enligt samma regler som andra tjänstemän berättigad att
vinna befordran eller transport till annan befattning (§ 6).

3) Ämbets- och tjänsteman är under vissa förutsätt-
ningar, som närmare bestämmas i § 7, pliktig att mottaga
annan ledig tjänst, som honom erbjudes, samt att afstå an-
slaget på indragningsstat, dock så, att, om löneförmånerna
vid den erbjudna tjänsten äro mindre än vid den förut inne-
hafda, han skall undfå ersättning för skilnaden. Förutsätt-
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ningarna för denna skyldighet att mottaga annan tjänst äro,
a) att den tjänst, som tjänsteman erbjudes, icke är hans förra
tjänst underordnad och b) att den nya tjänstevärksamheten
skall ega rum på den ort, där han den indragna tjänsten
utöfvat, eller ock där han är bosatt, dock så, att detta vil-
kor icke gäller för de i § 3 af sedda tjänstemännen, som
kunna utan laga ransakning och dom från sina tjänster skil-
jas, icke häller för de till militärstaten hörande utom audi-
törer, läkare och präster. Måste tjänsteman flytta till annan
ort, bör han också undfå flyttningshjälp. Vägrar tjänsteman
utan giltigt skäl att mottaga sålunda erbjuden tjänst, skall
han få afsked ur statens tjänst och erhålla blott sådan pen-
sion, hvartill han på grund af lefnadsåldern och tjänsteåren
vore berättigad (§ 7). — Det är att märka, att författningen
säger: »Vägrar tjensteman att sålunda anvisad tjenst till-
träda », hvaraf också synes, att författningen anser
honom fortfarande såsom tjänsteman, samt: »Vägrar tjenste-
man , varde han ur statens tjenst afskedad .»
Då först upphör han således att vara tjänsteman.

Huru ämbets- och tjänstemannaför-
hållandet upphör.

Ett ämbets- och tjänstemannaförhållande upphör utom
genom döden:

1) Genom att därtill berättigad på ansökan beviljar
tjänsteman afsked. Tjänsteman kan icke själf lösa sig från
sina förbindelser, hvilka uppkommit genom att han inträdt i
statstjänst. Han måste begära att varda löst från dem: han
måste begära afsked. Regeln finnes icke såsom allmän regel
uttryckligen uttalad i vår rätt, men att den ligger till grund
för flere särskilda stadganden synes vara uppenbart. Skulle
tjänsteman, inskränkande sig till att anmäla, det han icke
vidare vill kvarstå i tjänsten, upphöra att sköta sin tjänst,
skulle han göra sig förfallen till straff enligt strafflagen eller
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författningar, hvilka gifva förman rätt att näpsa underlydande.
40: 21 nya strafflagen innehåller bl. a.: »Har tjensteman,
utan lof eller anmäldt förfall, afhållit sig från tjenstgöring
utöfver två månader; vare tjensten förlustig.» Han går
miste också om andra förmåner (se nedan sid. 242). Häraf
synes, att också strafflagen hvilar på den förutsättningen,
att man icke får utan lof eller utan att man erhållit afsked
afhålla sig från tjänstens utöfning.

Tjänsteman är altså skyldig att fortfarande göra tjänst,
tils hans afskedsansökning beviljats eller tils han får tjänst-
ledighet. Men ehuru tjänsteman icke efter egen vilja kan
upplösa tjänstemannaförhållandet eller uppsäga sin tjänst,
kan han dock göra anspråk på att afsked honom beviljas,
när han därom ansöker; ty det vore icke förenligt med vår
rätt, att en person skulle vara bunden af så stränga förplik-
telser som en tjänstemans under längre tid, än han själf är
med därom. Häraf följer dock icke, att tjänsteman skall
kunna göra anspråk på att få afsked på en för staten huru
olämplig tid som hälst. I regel bör tjänsteman få sin af skeds-
ansökan beviljad, så fort sådant sig göra låter. Om det är
omöjligt att genast få annan att sköta tjänsten, kan sådant
vara giltig anledning till uppskof med afskedsbeviljandet.
Särskildt måste för militären anses gälla, hvad i § 9 af värne-
pliktslagen stadgas angående värnepliktig, som fullgör sin
värneplikt: »I krigstid äro de vid trupperna anställde plig-
tige att qvarstadna så länge behofvet kräfver.» Ja till och
med före krig, om ett sådant hotar, måste regeringen anses
berättigad att vägra afsked åt officer, som därom anhåller,
såframt icke giltig grund för af skedets omedelbara beviljande
förefinnes (officer kan vara t. ex. till följd af sjukdom ur-
ståndsatt att tjänstgöra).

Berättigad att bevilja afsked måste enligt regel den
anses, som är berättigad att besätta tjänst, hvarifrån afsked
begäres. De, som utnämnas af K. o. S., måste därför begära
afsked af K. o. S., och offentliga myndigheter ega enligt
regel bevilja afsked från tjänster, dem de ega besätta.
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Hvad värkan af beviljadt afsked beträffar, så är att
märka följande: För tjänsteman, som undfått afsked, hafva
de med tjänsten förenade skyldigheterna upphört. Dock
kvarstår skyldigheten att icke uppenbara, hvad tjänsteman
i denna sin egenskap fått kännedom om och varit förpliktad
att hemlighålla. Detta ligger i sakens natur. Däremot upp-
höra icke alla med tjänsten följande rättigheter. Den, som
på begäran undfått afsked, anses vara berättigad till den
titel och rang, som voro förenade med hans innehafda tjänst.
I stället för aflöning bekommer tjänsteman pension enligt förut
(sid. 206 ff.) framhållna grunder. Pensionens beviljande ankom-
mer på K. o. S., men senaten har fått rätt att tilldela pension åt
vissa slags tjänstemän (regi. för senaten af år 1892 § 98
mom. 24). När nu ämbetsmyndighet, som underlyder senaten,
beviljar afsked, men pensionens tilldelande ankommer på
senaten, åligger det ämbetsvärket, på hvilket afskedsansök-
ningens pröfning beror, att till senaten insända sökandens
begäran om pension och dess utlåtande afvakta, innan af-
skedsbrefvet utfärdas (K. K. af d. 16 aug. 1814 § 6 samt
instr. för guvernörerna af d. 29 dec. 1894 § 42). — Tjän-
steman, som fått afsked med pension, fortfar att vara del-
aktig i den enke- och pupillkassa, hvartill han hört. Härom
finnas föreskrifter i enke- och pupillkassereglementena och
till dem hörande författningar. § 12 i regi. för civilstatens
enke- och pupillkassa af år 1859 förklarar uttryckligen tjän-
steman, som tager afsked, sedan han tjänat fem år, vara
delaktig i pensionskassan, om han icke afsäger sig delaktig-
het. Den, som tjänat mindre än fem år, är ej till delaktig-
het berättigad. Enahanda grundsats finnes uttalad i regi. för
militärens enke- och pupillkassa af d. 4 febr. 1885 § 12 o.
följ. Dessa grundsatser kunna undergå åtskilliga modifika-
tioner, men jag uppehåller mig icke nu vid dem; därom fin-
nas bestämningar i de beträffande reglementena. — Likaledes
skola enkor och barn efter tjänstemän, hvilka fått afsked,
erhålla gratifikation enligt de förut (sid. 213 ff.) framhållna all-
männa grunderna.

16
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2) Genom att tjänsteman afsättes. Afsättning är en
åtgärd, hvarigenom innehafvare af ett ämbete eller en tjänst
förklaras för begången förseelse för alltid skild från ämbetet
eller tjänsten. Att en tjänsteman afsättes innebär altså, 1)
att han utan afseende därå, huruvida han själf vill det eller
icke, förklaras sin tjänst förlustig och 2) att skiljandet eger
rum i följd af att han gjort sig skyldig till något pliktvidrigt.
Afsatt kan en tjänsteman varda på grund af domstols utslag
eller i administrativ väg, d. v. s. i sistnämda fall genom
monarken eller offentlig myndighet utan ransakning och dom
vid behörig domstol. Afsättning på grund af domstols utslag
kan drabba alla slags tjänstemän. Nya strafflagen 2: 1 o. 7
upptager afsättning såsom ett särskildt straff för tjänstemän,
och i 2: 10 säges det bl. a., att, om tjänsteman begått brott,
hvarå tukthusstraff på viss tid följer, han tillika bör dömas
till afsättning, ändå att brottet skett utom tjänsten. Att en
tjänsteman är oafsättlig innebär ej, att han alls icke skall
kunna mot sin vilja skiljas från tjänsten, utan blott att detta
ej kan ske utan laga ransakning och dom vid behörig dom-
stol. Afsättning i administrativ väg kan drabba blott vissa
slags tjänstemän, dem nämligen, om hvilka i det föregående
sådant framhållits.

Påföljden af afsättning är, att tjänsteman förvärkar alla
med tjänsten förenade förmåner, således icke blott rätt till-
lön och andra dylika förmåner, utan också rätt till pension.
Likaledes förvärkar han enligt regel rätt till pension för enka
och barn, ty enke- och pupillkassereglementena förutsätta
enligt regel, att en tjänsteman för att vara delaktig i kassanr

efter det han fått af sked, skall hafva undfått pension. Det
är endast undantagsvis, som han bibehåller rätt till pension
för enka och barn, utan att han själf i sin lifstid erhållit
pension.

3) Genom att tjänsteman utan egen begäran entle-
digas från sin tjänst, utan att sådant eger rum såsom
påföljd af begången förseelse. Icke alla tjänstemän, hvilka
äro undantagna från den allmänna regeln om ämbets- och
tjänstemäns oafsättlighet, kunna dock på nu ifrågavarande
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sätt entledigas. Det gifves tjänstemän, hvilka väl icke äro
inamovibla, men hvilka ej på det sättet äro undantagna från
regeln, att de skulle kunna från tjänsten för alltid skiljas
mot sin egen vilja, utan sålunda, att de kunna suspenderas.
Och flere tjänstemän, som af sina förmän kunna afsättas i
administrativ väg, t. ex. länsmän och åtskilliga tulltjänstemän,
kunna det blott i följd af att de gjort sig skyldiga till något
fel. Men troman kan af K. o. S. entledigas, utan att detta
sker för någon förseelse, om K. o. S., såsom det heter i
förordn. af d. 3 febr. 1808, finner landets bästa det fordra.
— De, som sålunda entledigas, men icke afsättas^ böra få
pension, ty de hafva tjänat oförvitligen, och de åtnjuta samma
rättigheter som pensionerade ämbets- och tjänstemän. Van-
ligen går det till sålunda, att tjänstemän, hörande till denna
kategori, få uppmaning att begära afsked. Men om de icke
själfve begära, är monarken oförhindrad att entlediga dem.
Men de få icke behandlas såsom afsatta tjänstemän.

Kap, V.

Samfund, som i kraft af egen rätt ega utöfva
offentlig myndighet.

Om begreppet ,,själfstyrelse" i allmänhet.

Vi hafva att märka, att det är staten, som gifver så-
dana samfund denna rätt till själfstyrelse. För att förstå,
hvad ett samhälles rätt till själfstyrelse är och huru ett sam-
fund, som" har rätt därtill, skiljer sig från en stat, hafva vi
att anställa följande betraktelse:

Staten är ett samhälle med en egen och varaktig makt
på ett visst landområde. Statsmakten är altså en egen och
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varaktig samfundsmakt på ett visst område. Häraf följer:
statsmakten är en makt att lägga förpliktelser på dem, hvilka
befinna sig på dess område; ty statsmakten är en varaktig
makt, och att den är en varaktig eller bestående makt tjänar
för oss såsom ett kriterium på att den måste anses vara en
makt, hvilken har hälgd af en högre världsordning, således
en makt, som kan förplikta. Vidare: Statsmakten är en
makt, som finnes till för de uppgifter, hvilka äro samhället
förelagda, d. v. s. för de uppgifter, som kunna anses gemen-
samma för alla samhällets medlemmar och för hvilka altså
alla samhällets medlemmar kunna tagas i anspråk. Vidare:
Statens makt är icke en till vissa slag af befogenheter be-
gränsad makt, d. v. s. den är icke begränsad till vissa for-
melt från livarandra skilda maktbefogenheter, t. ex. till att
vara en domaremakt eller en värkställande makt o. s. v.
Men den är icke häller begränsad till vissa af de uppgifter,
som kunna anses vara ett samhälle förelagda. Statsmakten
är t. ex. icke begränsad till uppgiften att värka för samhälls-
medlemmarnas ekonomiska och intellektuella väl, ty den är
en egen och varaktig makt i allmänhet. Därför hör till en
stats väsende, att den kan själf skapa den lag, i enlighet
hvarmed makten öfver de enskilde kan utöfvas. Ett samhälle
måste, för att kunna anses såsom stat, kunna själft ändra
den lag, i kraft hvaraf statens organ handla. Staten måste
själf kunna — om jag så får säga — utvidga och inskränka
sin makt gentemot individerna. Med andra ord: ett samhälle
måste, för att kunna anses bilda en stat, själft kunna skapa
den statsförfattning, som råder på dess område. Detta är
icke detsamma, som att ej en statsmakt kan vara i enskilda
hänseenden inskränkt. Den förblir en statsmakt, så länge
grundsatsen är den, att makten är en allmän, en icke till
enskilda slag af befogenheter begränsad makt, att den således
kan utöfvas i alla de enskilda hänseenden, med afseende å
hvilka undantag icke eger rum på särskild grund. De en-
skilda tyska staterna äro sålunda värkliga stater, ehuru de
icke kunna utöfva makt på de områden, som äro det tyska
riket förbehållna.
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I motsats till en sådan makt som statsmakten står
offentlig myndighet, som är en till vissa slag af befogenheter
begränsad rätt att utöfva statsmakt. Också offentlig myn-
dighet är, såsom redan förut (sid. 28) sagts, en offentlig
makt. Men den är ej en principielt allmän makt att vidtaga
de åtgärder, som samhällets intressen och uppgifter kräfva.
Den är ej såsom statsmakten en allsidig makt, som kan
utöfvas i alla de hänseenden, som icke på särskild rättsgrund
äro undantagna, utan, såsom sades, en till vissa slag af be-
fogenheter begränsad rätt att utöfva offentlig makt. T. ex.
en domare eger utöfva blott offentlig myndighet, ty hans
befogenheter äro begränsade till utöfvande af domaremakt.
En guvernör har vissa i värkställande makten liggande befo-
genheter, forststyrelsens offentliga myndighet är en till befo-
genheten att handla i skogsvårdens intresse begränsad offentlig
makt o. s. v.

Offentlig myndighet, hvarom nu varit fråga, kan, såsom
tidigare (sid. 39) sades, utöfvas i kraft af en blott behörig-
het därtill eller i grund af en egen eller själfständig rätt.
Behörighet är en på uppdrag grundad befogenhet att utöfva
främmande rätt, och de personer, som i kraft af behörighet
äro stadda i utöfning af offentlig myndighet, sägas själfva
bilda en offentlig myndighet. I grund af en själfständig rätt
kan t. ex. en person, som innehar patronatsrätt, utöfva
offentlig myndighet. Men för närvarande torde det näppeli-
gen hos oss gifvas några andra fall, då enskilda personer i
grund af dem tillkommande själfständig rätt skulle kunna
utöfva offentlig myndighet. Däremot kunna vissa samhällen,
såsom kommunerna, och anstalter hafva en egen rätt att
utöfva offentlig myndighet. Man kunde om dem säga, att de
hafva fått offentlig myndighet till egens. Uttrycket är icke
alldeles riktigt, men åtminstone upplysande. Såsom ytterli-
gare exempel på samfund, hvilka hafva en egen rätt att
utöfva offentlig myndighet, må nämnas de yrkesföreningar,
hvilka enligt näringslagen af d. 31 mars 1879 skola bildas i
hvarje stad och till hvilka altså näringsidkarne i en stad
skola höra. Dessa föreningar ega vissa offentliga uppgifter
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med ty åtföljande maktbefogenheter, såsom att gifva utslag
i tvistigheter mellan arbetare och deras mästare, hvilka ut-
slag blifva giltiga, om de icke öfverklagas, att uttaxera bidrag
af sina medlemmar för föreningarnas uppgifter o. s. v.; med
ett ord: de kunna sägas hafva en egen rätt att utöfva offent-
lig myndighet.

För att förstå, huru samfund af ifrågavarande beskaf-
fenhet kunna sägas hafva en egen rätt att utöfva i stats-
makten liggande befogenheter, hafva vi att märka följande,
som jag redan förut torde hafva framhållit, men i detta sam-
manhang skall ytterligare anföra till belysande af saken. —
Det gifves i ett sådant samhälle som staten många grupper
af individer, hvilka hafva gemensamma intressen af sådan
beskaffenhet, att det kan anses höra till statens uppgifter att
tillgodose dessa intressen. Sålunda kan det ligga i medlem-
marnas af en stadskommun intresse, att på kommunens om-
råde upprätthålles en ändamålsenlig sundhetsvård till före-
byggande af de vådor, som uppkomma af smittosamma sjuk-
domar eller andra omständigheter, och det kan anses vara
en uppgift för statsmakten, att den användes till åstadkom-
mande af en lämplig sundhetsvård. Nu har staten olika
utvägar att tillgodose ifrågavarande intressen. Staten kan
gifva sina organ i uppdrag att utöfva offentlig myndighet till
åstadkommande af de åtgärder, som dessa intressen kräfva.
Men staten kan också gå så tillväga, att den förser det un-
derordnade samhällets egna medlemmar, samhället själft,
med rätt att utöfva i statsmakten liggande befogenheter för
tillgodoseendet af sådana intressen och att staten gifver dessa
medlemmar rätt att utöfva i den offentliga makten liggande
befogenheter efter deras egen pröfning af hvad dessa gemen-
samma intressen kräfva. På detta sätt har staten delegerat
vissa i dess makt liggande befogenheter åt inom staten existe-
rande samfund. Och när dessa samfund utöfva den åt dem
delegerade makten för att tillgodose de intressen, hvilka sta-
ten erkänt såsom varande berättigade och såsom varande
intressen, för hvilka statsmakten kan utöfvas, så handla dessa
samhällen både i sitt eget och i statens intresse.
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Det anförda visar, huru staten kan gifva åt inom den-
samma befintliga samhällen rätt till själfstyrelse. Ett sam-
hälles rätt till själfstyrelse är en egen rätt för samhället
att, inom de gränser statens lag utstakar, utöfva offentlig
makt till vidtagande af de åtgärder, som detta samhälles
uppgifter och intressen kräfva. Häraf synes:

1) Väsentligt för ett samhälle med rätt till själfstyrelse
är, att det eger utöfva offentlig makt (delegerad statsmakt).
Härutinnan liknar samhället staten.

2) Denna offentliga makt eger ett samhälle med rätt
till själfstyrelse utöfva blott inom de gränser statens lag
utstakar. Det eger således icke själft förfoga öfver den lag>
i kraft hvaraf detsamma eger utöfva sin offentliga myndighet"
Härigenom skiljer sig ett samhälle med rätt till själfstyrelse
från en stat, äfven en icke suverän. Ty för en stat väsent-
ligt är, såsom nyss (sid. 244) sades, att den förfogar äfven
öfver den lag, i kraft hvaraf dess makt utöfvas, öfver stats-
författningen. Staten kan utvidga och inskränka den makt,
som statens organ kunna utöfva öfver de enskilde. Men ett
samhälle, som har blott rätt till själfstyrelse, har endast de
befogenheter, som statens lag tillerkänner samhället, och
denna lag ändrar staten. Staten utvidgar och inskränker
efter sin pröfning de samhällens rätt, hvilka sägas hafva rätt
till själfstyrelse. Detta står, såsom synes, i sammanhang
med den satsen, att samhällen med rätt till själfstyrelse hafva
blott en till vissa slag af befogenheter begränsad rätt att
utöfva offentlig makt.

3) Ett samfund med rätt till själfstyrelse eger utöfva
den offentliga myndighet, som är detsamma tillerkänd, i eget
intresse, för sina ändamål, således till sina uppgifters fullföl-
jande. Sådant ligger däri, att samfundet har en egen rätt
att utöfva offentlig myndighet. Ty en egen rätt att utöfva
offentlig myndighet innebär rätt att utöfva den offentliga
myndigheten för sina intressens eller ändamåls tillgodoseende.

Nu kunde man fråga: Huru är detta förenligt med
den omständigheten, att en offentlig makt är en makt, som
finnes till för statens uppgifter, för alla deras gemensamma
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uppgifter och intressen, hvilka äro förenade under en och
samma rättsordning, und^r en och samma statsmakt? Svaret
framgår af det, som nyss (sid. 246) anfördes. Emedan sta-
ten anser det ligga i sitt intresse, att de mindre samhällenas
intressen blifva tillgodosedda, har staten åt dessa senare dele-
gerat något af sin makt.

4) Man kan icke säga, att ett samhälle, för att det
skall kunna anses åtnjuta rätt till själfstyrelse, måste vara
berättigadt att själf t vidtaga alla de åtgärder, som dess in-
tressen kräfva. Det kan vara fallet, att staten förbehållit
sig själf att sörja för tillgodoseendet af vissa intressen, som
måste anses för det underordnade samhällets, eller att staten
förbehållit sig åtminstone en del af de åtgärder, som ett visst
samhälles intressen kräfva. Dessa omständigheter upphäfva
icke begreppet »själfstyrelse». Ett samhälles rätt till själf-
styrelse kan således vara mer eller mindre omfattande. Ett
visst mått i detta afseende är ej väsentligt för begreppet
»själfstyrelse». Ex.: Att en sundhetspolis upprätthålles på
en kommuns område ligger utan tvifvel i kommunens intresse.
Men det kan vara fallet, att staten förbehållit sina myndig-
heter utöfvandet af de befogenheter, som höra till sundhets-
polisen. Då har kommunen ej fått rätt att vidtaga de åt-
gärder, som i sundhetspolisens intresse vore erforderliga.
Men man kan icke på denna grund säga, att kommunen är
i saknad af själfstyrelse, utan endast att dess rätt härtill är
mindre omfattande, än den eljes vore. Blott de åtgärder,
hvilka ett samhälle med rätt till själfstyrelse kan i sitt intresse
vidtaga, beteckna dess angelägenheter.

5) Ett samhälles rätt till själfstyrelse omfattar i värk-
ställande makten liggande befogenheter; ty värkställande
makten i staten är, såsom förut (sid. 11) framhållits, makten
att inom gällande rättsordnings gränser vidtaga erforderliga
åtgärder. Altså hör nödvändigt till begreppet »själfstyrelse»
en rätt att vidtaga förvaltningsåtgärder. Därför begagna
också tyskarna i stället för uttrycket »själfstyrelse» uttrycket
»Selbstverwaltung«. Att vi i svenskan tala om själfstyrelse,
icke gärna om själfförvaltning, beror därpå, att vi fästa oss
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vid den omständigheten, att samhället, t. ex. en kommun,
eller dess representation, t. ex. stadsfullmäktige, ej själfve
vidtaga alla åtgärder, utan att samhället har sina egna kom-
munala ämbets- och tjänstemän, som vidtaga åtgärderna, me-
dan samhället själft meddelar dessa sina organ föreskrifter,
styr dem. Till förvaltning hör också styrelse. Den, som
handhar styrelse, vidtager ett särskildt slag af förvaltnings-
åtgärder, ett sådant, som består i meddelandet af föreskrif-
ter. Men förvaltningsåtgärder kunna bestå också i annat än
i meddelandet af föreskrifter. När vi tala om »själfstyrelse»,
tänka vi på den sidan af saken, att ett samhälle har rätt
att meddela föreskrifter i sina angelägenheter åt vissa organ.
När tyskarna tala om »Selbstverwaltung», tänka de på den
omständigheten, att ett samhälle har rätt att själf förvalta
sina angelägenheter. Saken är densamma.

6) Ett samhälles rätt till själfstyrelse kan omfatta också
rätt till en viss autonomi, en viss rätt att stifta lag. Jag har
sagt: rätt till själfstyrelse är en rätt att, inom de gränser
statens lag utstakar, med utöfvande af offentlig makt vidtaga
de åtgärder samhällets ändamål kräfva. Statens lagar kunna
utstaka dessa gränser så, att samhället icke eger rätt att
skapa nya rättssatser; med andra ord: statens lagar kunna
utstaka gränserna så, att samhället i alla afseenden måste
hålla sig inom den gällande rättsordningens gränser. Då har
ett sådant samhälle blott rätt att utöfva i värkställande mak-
ten liggande befogenheter. Men statens lagar kunna också
utstaka ifrågavarande gränser så, att det underordnade sam-
hället kan skapa nya rättssatser, ny lag i vissa ämnen. Då
omfattar dess rätt till själfstyrelse också rätt till autonomi.
Men så länge detta underordnade samhälles lagstiftande rätt
icke sträcker sig ända därhän, att det skulle hafva rätt att
stifta och ändra den lag, i kraft hvaraf det utöfvar sin makt
öfver de enskilde, är detta samhälle icke en stat. Ty så
länge detta förhållande varar, bestämmas samhällets makt-
befogenheter af en lag, som en annan stiftar och ändrar, och
då har detta samhälle icke en egen makt, såsom staten, utan
blott den rätt, som lag för hvarje tid gifver samhället, såle-
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des en till vissa slags befogenheter begränsad rätt att utöfva
i statsmakten liggande befogenheter. Det är innehafvare af
offentlig myndighet, låt vara af en mycket vidsträkt offentlig
myndighet, men i alla fall icke af en egen makt.

7) I ett samhälles rätt till själfstyrelse ligger jämväl,
att det har rätt att handhafva sina angelägenheter efter egen
pröfning af hvad dess intressen kräfva; med andra ord: sam-
hället behöfver icke af statens myndigheter mottaga före-
skrifter angående det sätt, på hvilket samhället skall sköta
sina angelägenheter. Också detta ligger i den satsen, att
samhället har en egen rätt att utöfva offentlig myndighet.
Till grund härför ligger den tanken, att lag, då den beklädt
vissa samhällen med rätt att utöfva offentlig myndighet, gif-
vit dem denna rätt, emedan den anser, att dessa samhällen
själfva bäst förstå att behörigen tillgodose sina intressen,
hvilkas tillgodoseende ligger också i statens intresse. Här-
utinnan befinna sig samhällen med rätt till själfstyrelse, så-
dana som t. ex. kommunerna, i en annan belägenhet än t. ex.
de administrativa ämbetsmännen, hvilka också ega utöfva
offentlig myndighet, men icke i kraft af egen rätt, utan blott
i kraft af behörighet. Enligt lag ega regeringen och öfver-
ordnade myndigheter gifva underordnade myndigheter före-
skrifter angående det sätt, på hvilket de skola sköta de
offentliga angelägenheterna, försåvidt lag icke annat förmår.
Men regeringen och de administrativa myndigheterna kunna
ej gifva föreskrifter åt samhällen med rätt till själfstyrelse
angående det sätt, på hvilket de skola i sina egna angelä-
genheter utöfva dem tillerkänd offentlig myndighet. T. ex.
§ 6 i K. F. ang. kommunalförvaltningen på landet af d. 6
febr. 1865 gifver landskommun rätt att besluta om folkskolor,
om hälsovård o. s. v. Kommun kan besluta att inrätta folk-
skolor eller icke, att anslå medel till kommunalläkares an-
ställande eller att icke göra det. Regeringen, de offentliga
myndigheterna kunna icke ålägga kommunerna att vidtaga
några åtgärder i dessa afseenden. En annan sak är, om lag
för särskildt fall stadgar annat. Om lag t. ex. skulle ålägga
kommun att inrätta folkskolor, då skulle staten hafva på
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visst sätt inskränkt kommunens befogenhet, men försåvidt
lag icke ålagt kommun några vissa förpliktelser i detta af-
seende, handlar kommunen efter egen pröfning, och statens
myndigheter kunna icke meddela kommunen föreskrifter, så-
som de meddela sådana åt administrativa ämbetsmän.

8) Detta innebär dock icke, att ett samhälle med rätt
till själfstyrelse skulle ega helt och hållet underlåta att ut-
öfva den samhället tillerkända offentliga myndigheten. Till
offentlig myndighet hör, såsom förut (sid. 36) blifvit fram-
hållet, plikt att utöfva den, när de offentliga uppgifterna det
kräfva., och att då göra det efter pröfning af hvad dessa
uppgifter kräfva; med makten är oupplösligt förenad plikten.
Därför kan t. ex. ett kommunalt samhälle icke besluta att
icke alls hålla kommunalstämmor eller att icke upprätthälla
kommunalförvaltning.

9) I sakens natur ligger, att samfund med rätt till
själfstyrelse stå under uppsikt af statens organ. Ett samfund
med rätt till själfstyrelse har, såsom ofta blifvit sagdt, rätt
att utöfva offentlig myndighet, och till offentlig myndighet hör
oskiljaktigt en plikt att utöfva den, när behof däraf göres.
Altså är med samfundets rätt till själfstyrelse förenad för-
pliktelsen att utöfva den offentliga myndigheten, när samhäl-
lets intressen pröfvas sådant kräfva. Ett uraktlåtande af
denna plikt är altså ett kränkande af den statens rättsord-
ning, som innehåller, att vissa samhällen ega utöfva offentlig
myndighet. Ett samhälle med rätt till själfstyrelse är vidare,
när lag föreskrifvit, att den offentliga myndighet samhället
fått sig tillerkänd skall utöfvas på ett visst sätt, skyldigt att
rätta sig därefter. Ett sådant samhälle har vidare en till
vissa slags befogenheter begränsad rätt, har således icke rätt
att öfverskrida sina befogenheter. Genom att bryta mot sina
plikter i något af förenämda afseenden bryter ett samhälle
mot statens rättsordning, och därför hör det till saken, att
statens organ hafva uppsikt öfver samfundet och reagera
mot ett pliktvidrigt handlingssätt. Vår lags stadganden an-
gående statens organs uppsikt öfver samfund med rätt till
själfstyrelse äro emellertid mycket ofullständiga.
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Det gifves olika slag af samhällen med rätt till själf-
styrelse. En del samfund hafva med hvarandra det gemen-
sam^ att deras befogenheter inskränka sig till enskilda slag af
de ändamål, hvilka förvaltningen af de offentliga angelägen-
heterna i staten afser. Sådana samfund äro de kyrkliga för-
samlingarna och samfunden, yrkesföreningarna, hvilka skola
inrättas på grund af näringslagen, m. fl. Man kunde om
dessa samfund säga, att de äro offentligt-rättsliga föreningar
med specialändamål. Andra samfund gifvas, hvilka hafva
en åtminstone relatift allsidig uppgift, i så måtto nämligen,
att deras befogenheter ej äro begränsade till någon eller någ-
ra enskilda slag af förvaltningens uppgifter. Hit höra kom-
munerna.

Som de till den förstnämda gruppen hörande hafva
enskilda slags förvaltningsuppgifter, så hör framställningen
af deras rättsförhållanden till förvaltningsrättens speciella del.
Den speciella delen af förvaltningsrätten innehåller afdelnin-
gar om religionsvården, rättsvården, undervisningsväsendet,
näringsväsendet, kommunikationsväsendet, försvarsväsendet,
finansförvaltningen o. s. v. Indelningen af förvaltnings-
rättens speciella del bestämmes af de särskilda uppgifter,
hvilka förvaltningen har sig förelagda, och de samfund, hvilka
hafva blott enskilda af dessa uppgifter sig förelagda, behand-
las i dessa speciella delar af förvaltningsrätten. T. ex. de
samfund, hvilka hafva till uppgift religionsvård, behandlas i
den speciella del af förvaltningsrätten, som handlar om reli-
gionsvård (eller i kyrkorätten, som är en från förvaltnings-
rätten utbruten särskild disciplin). De samfund åter, hvilka
såsom yrkesföreningarna hafva sådana uppgifter, som höra
till näringsväsendets område, behandlas i denna del af för-
valtningsrätten. Men kommunernas uppgifter äro icke in-
skränkta till några enskilda af förvaltningens uppgifter. Kom-
munen har att göra med uppfostringsväsende, med kommu-
nikationsväsende, med sundhetsvård och åtskilliga andra upp>-
gifter. De hafva således relatift allsidiga uppgifter, och därför
måste frågan om kommunerna behandlas i förvaltningsrättens
allmänna del. I den speciella delen blir sedan fråga om
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hvad en kommun har att göra på näringsväsendets, på kom-
munikationsväsendets, på sundhetsvårdens område o. s. v.

Om kommunala samhällen i allmänhet.

Med en kommun eller ett kommunalt samhälle i vid-
sträktare mening har man att förstå ett samhälle, som,
bestående af de genom ett ortsintresse förenade, eger rätt
till själfstyrelse på en del af statens område.

Som ett kommunalt samhälle har rätt till själfstyrelse,
gäller om ett sådant alt, som i det föregående blifvit sagdt
om samhällen med rätt till själfstyrelse i allmänhet. Ett
kommunalt samhälle har således rätt att utöfva offentlig
makt, att göra det för sina ändamål o. s. v. Det, som ut-
märker ett kommunalt samhälle från andra samhällen, är,

1) att ett kommunalt samhälle utgöres af de genom
ett ortsintresse förenade. Häri ligger, att kommunala sam-
hällen utgöras af dem, som hafva gemensamma intressen,
beroende på den omständigheten, att de alla hafva en viss
varaktig förbindelse med en och samma del af statens om-
råde. Förutsättningen, på hvilken ifrågavarande rättsinstitut
hvilar, är således den, att alla de, hvilka kunna betraktas
såsom varande på ett något sä när stadigvarande sätt fastade
vid en viss ort, hafva en gemensamhet i intressen, som sam-
manbinder dem och som det ligger i statens intresse att till-
godose. Främst höra till ett sådant samhälle naturligtvis alla
de, hvilka äro bosatta på denna del af statens gebit, d. v. s.
på kommunens område (hvarom närmare sid. 262 ff.). Men
det är icke sagdt, att till detta samhälle skola höra blott de
på gebitet bosatte. Äfven andra kunna med dem i grund
af särskilda förhållanden hafva ortsintresset gemensamt, d.
v. s. hafva intressen gemensamma, hvilka äro betingade af
att de äro på något stadigvarande sätt fastade vid det ge-
mensamma området. Sålunda räknar t. ex. vår lag angående
kommunalförvaltningen på landet till medlemmar af lands-
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kommun icke endast de på kommunens område bosatte, utan
ock hvar och en, som där eger eller brukar jord eller inne-
har annan fastighet eller där idkar bärgsbruk, handtvärk
eller annat lofligt näringsfång. Lagens stadganden härom
innebära, att ifrågavarande personer af lagen betraktas så-
som hafvande ortsintresset gemensamt med de på gebitet
bosatte.

2) Ett kommunalt samhälle eger, försåvidt lag icke
innehåller inskränkningar, utöfoa den detsamma tiller-
kända offentliga myndigheten för alla de ändamål, som
ligga i ortsintresset, d. v. s. för alla de ändamål, hvilka äro
gemensamma för det kommunala samhällets medlemmar på
grund af det förhållande, i hvilket de stå till en och samma
ort. Det är att märka: Här är icke fråga om alla det kom-
munala samhällets medlemmars samtliga intressen, utan blott
om de intressen, som äro gemensamma för alla medlemmar
på den grund, att desse äro fastade vid samma ort; och
häraf följer, att subjekt för rättigheten till själfstyrelse äro
icke de enskilda medlemmarna af ett kommunalt samhälle,
utan det kommunala samhället själft. Det kommunala sam-
hället är en juridisk person, närmare en korporation eller
en personförening. Denna juridiska person är subjekt för
offentliga rättigheter, ty rättigheten till själfstyrelse är en rät-
tighet af offentligt-rättslig natur. Men härmed förnekas icke,
att ett kommunalt samhälle kan vara eller till och med är
subjekt äfven för privaträttigheter. Detta förutsattes af § 5
i K. F. af d. 6 febr. 1865 ang. kommunalförvaltningen på
landet och § 6 i K. F. af d. 8 dec. 1873 ang. kommu-
nalförvaltningen i stad. Att kommunerna hos oss kunna vara
subjekt jämväl för privaträttigheter innebär, att de fastighe-
ter, som en kommun tilläfventyrs har, icke kunna anses så-
som kommunens medlemmars gemensamma egendom, utan
äro kommunens egendom. Att märka är också, att kommu-
nen utgöres icke blott af dem, hvilka i ett visst ögonblick
äro bosatta på kommunens gebit eller eljes lagligen höra dit,
utan kommunen är en fortbestående förening, omfattande
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således äfven dem, hvilka i en framtid komma att tillhöra
densamma.

3) Ett kommunalt samhälles rätt att vidtaga åtgär-
der är ej begränsad till en rätt att vidtaga åtgärder för
vissa af de till ortsintresset hörande ändamålen, utanför
hvarje af ortsintresset betingad uppgift, försåxndt lag icke
gjort undantag.:i:) Härigenom skiljer sig, såsom tidigare
(sid. 252) redan antyddes, ett kommunalt samhälle från öf-
riga samhällen med rätt till själfstyrelse.

4) Väsentligt för ett kommunalt samhälle är ett om-
rade, på hvilket detsamma eger utöfva sin själfstyrelse.
Detta följer också ur definitionen. Häri ligger, att ett kom-
munalt samhälle eger utöfva sin makt öfver hvar och en,
som befinner sig på detta område, icke blott öfver sina egna
medlemmar. I detta afseende likna de kommunala samhäl-
lena staten. Härmed är likväl icke sagdt, att ett kommu-
nalt samhälle skall kunna utöfva alla sina befogenheter öfver
hvar och en, som befinner sig på kommunens område. Det
kan vara fallet, att vissa befogenheter kunna utöfvas blott
öfver kommunens egna medlemmar. Kommunen kan t. ex.
icke taxera ut vanliga kommunala utskylder af andra än
sina egna medlemmar. Men eljes ligger det i sakens natur,
att en kommun skall ega utöfva sin offentliga myndighet på
kommunens område öfver hvar och en, som uppehåller sig
där. Också enligt vår kommunalförfattning för landet hafva
kommunerna en sådan rätt. Se t. ex. § 53 i författningen.
Ordningsstadgar, hvilka ett kommunalt samhälle hos oss eger
antaga och som lända till efterrättelse, om de erhålla guver-
nörens stadfästelse, gälla för hvar och en, som beträder kom-
munens område, oberoende af den omständigheten, om han
tillhör kommunen eller icke.

*) Kommun har härigenom icke fått en principielt allmän rätt
att vidtaga åtgärder. Dess rätt är begränsad till en rätt att vidtaga
åtgärder, som ortsintresset påkallar. Men hvad hälst ortsintresset på-
kallar kan kommun göra, försåvidt icke lag innehåller någon in-
skränkning.
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Det gifves kommunala samhällen af högre och lägre
ordning. Kommunala samhällen af lägre ordning, stundom
benämda primärkommuner, äro våra stads- och landskom-
muner. Exempel på kommunala samhällen af högre ordning
hafva vi i de svenska länen. Hvarje af Sveriges tjugufyra
län bildar ett landstingsområde utom ett län, som omfattar
två landstingsområden. Landstinget är en vald representa-
tion för länets eller landstingsområdets invånare och utgör
det organ, genom hvilket de till länet eller landstingsområdet
hörande utöfva sin rätt till själfstyrelse inom länet. Lands-
tinget rådslår och besluter om länets gemensamma angelä-
genheter, såvida de icke tillhöra statlig myndighets pröfning.
— Kommunala samhällen af högre ordning äro vidare t. ex.
de s. k. kretsarna och provinserna i Preussen. En krets
omfattar flere kommuner. Den är ett samfund med rätt till
själfstyrelse på sitt område, hvilken rätt utöfvas genom en
vald representativ församling, kretsdagen, hvartill kommer
ett s. k. kretsutskott, som har att vidtaga förberedande åt-
gärder och att värkställa kretsdagens beslut. Provinserna i
Preussen äro också kommunala samhällen, nämligen af en
ännu högre ordning, med områden, omfattande flere kretsars.
De hafva rätt till själfstyrelse inom sina områden och ulöfva
denna rätt genom valda provinciallandtdagar, hvartill komma
provincialutskott för förberedande och värkställighetsatgärder.

I Finland finnas inga kommunala samhällen af högre
ordning. Väl aflämnades både vid 1882 och 1885 års landt-
dagar till ständerna propositioner om länsting. Meningen
med sådanas inrättande framgår ur en petition, hvilken i
ämnet beslöts vid 1877—78 års landtdag. Man uttalade, att,
sedan landsbygdens och städernas kommunalväsende omsider
hade ordnats, den kommunala själfvärksamheten härigenom
erhållit en väckelse, som skönjdes i flere riktningar och be-
bådade än mer lifaktighet i framtiden. Men de trängre sam-
funden, kommunerna, utgjorde, sade man, endast grundvalen
för en på medborgerlig själfvärksamhet grundad statsbygg-
nad. Det funnes likväl mellan dessa kommunala menigheter
en gemensamhet i intressen, som borde tillgodoses, men som
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ej kunde göra sig gällande, emedan det ej gåfves några lag-
liga former, i hvilka sådant kunde ske. Därför sade man,
att dag för dag tydligare framträdde såsom en brist i våra
institutioner, att den medborgerliga själfvärksamheten påkal-
lades endast för det helas eller statens angelägenheter (genom
folkrepresentationen) och för det minsta områdets inom sta-
ten, kommunens, offentliga uppgifter. En mellanlänk, omfat-
tande flere kommuner, hvilken möjliggjorde samarbetet i frå-
gor, gemensamma för flere kommuner, vore därför i Finland
liksom annanstädes nödig. — Vid 1882 års landtdag hann
denna fråga icke slutbehandlas. Vid 1885 års landtdag åter
kunde ej sådan samstämmighet mellan ständerna vinnas, som
skulle varit för ständerbeslut erforderlig. Frågan förföll där-
för, och med anledning häraf hafva vi nu blott stads- och
landskommuner.

Både stads- och landskommunerna äro primärkommuner.
De skilja sig från hvarandra genom de olika slag af rättig-
heter, för hvilka de äro subjekt. Åtskilnaden beror därpå,
att sedan äldre tider existerat en skilnad mellan landsbygden
å ena sidan och städerna å den andra. Städerna äro hos
oss genom särskilda företrädesrättigheter utmärkta kommuner.
Historiska förhållanden hafva gjort, att för stadskommuner
galt och gälla andra bestämningar rörande kommunalförvalt-
ningen än för landsbygdens kommuner, och därför skiljer
jag nu mellan landskommunerna och stadskommunerna.

A. Landskommunerna.

* §3.

Historik.

I äldre tider var statsförvaltningen i Sverige högst litet
utbildad. Till en del berodde sådant därpå, att förvaltningen
öfver hufvud var outvecklad, men till en del också därpå,
att de skilda landsändarna själfva skötte en hel mängd offent-

17
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liga angelägenheter, hvilka icke i allo kunde betraktas såsom
kommunala. Orsaken var den, att det älsta samhällsskicket
var ett slags förbundsförfattning, enligt hvilken de särskilda
landskapen stodo mer eller mindre själfständiga gentemot
hvarandra utan att vara synnerligen beroende af den gemen-
samma konungen. Denne utöfvade blott ett begräns.adt antal
befogenheter. Men med tiden ökades konungamakten, och
det bildade sig ett rike med makt öfver de enskilda land-
skapen, och dessas betydelse aftog efter hand samt upphörde
småningom, då riksdagen trädde i stället för landskapsmötena.

Men i samma män som de gamla landskapstingens be-
tydelse förföll, drog sig det kommunala lifvet i vidsträktare
mån till häraden, hvilka redan i äldre tider varit under-
afdelningar af landskapen och värkliga kommunala samhällen
med rätt till själfstyrelse. Denna ställning bibehöllo häraden
under hela medeltiden. Men ju mer konungens och hans
ämbetsmäns myndighet utvidgades, ju mer statsförvaltningen
tog de allmänna angelägenheterna i sin hand, dess mer in-
skränktes också häradets betydelse. Att det sistnämda var
fallet kan måhända särskildt anses hafva varit en följd af
att landtregeringen organiserades på de grunder^ på hviika
densamma blef fotad genom 1634 års R. F., 1635 års lands-
höfdingeinstr. m. fl. författningar.

I bredd med häradet utöfvade socknen redan under
den katolska tiden åtskilliga befogenheter i kyrkligt hänseende,
hvilka ökades med tiden, jämte det vissa förpliktelser ålågo
densamma. Efter reformationen blef socknens betydelse efter
hand större. Det hörde till reformationens grundsatser, alt
de kyrkliga församlingarna skulle hafva rätt att deltaga i
värden om de kyrkliga angelägenheterna.

Sockenstämmans uppkomst kan räknas från Gustaf l:s
tid. Man torde få antaga, att, så snart denna form för kom-
munal värksamhet en gång fans till, den begagnades ej blott
för kyrkliga ärenden, utan också för handläggande af sock-
nen rörande frågor af rent borgerlig natur. En följd af
sockenstämmans kyrkliga ursprung var, att kyrkoherden var
dess själfskrifna ordförande. Några bestämningar i lag an-
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gående sockenstämmans organisation intogos i prästerskapets
privilegier af år 1650. I dem stadgades, att prästerskapet
skulle hafva rätt att i sockenstuga eller sakristia hålla socken-
stämma med församlingen i gemen eller dess fullmäktige och
kyrkovärdar och sexmän. Kyrkoherden skulle »ordinarie
presidera» i dem. På sockenstämma skulle kunna afhandlas
om kyrkans inkomst och räkenskap, om kyrko- och präst-
gårdsbyggnad, om kyrkodisciplinen och andra församlingens
åliggande tarfvar och beställningar. Dessa bestämningar
upptogos sedermera i 1675 års och i 1723 års prästaprivi-
legier, hvilka sistnämda endast voro något utförligare och
särskildt beträffande sockenstämmans kompetens förklarade
i § 23, att på densamma skulle »handlas om Kyrkiones och
Prestegårdens byggnad cch flera enskylta oeconomiska mål
och angelägenheter, som Kyrkioherden eller Församlingen
hafva at föredraga, Församlingens tarfvar och bestellningar
angående». (Antagligen är det med anledning af dessa utta-
landen, som man börjat pä sockenstämma handlägga äfven
rent borgerliga angelägenheter.) Dessutom säges det, att
sockenstämma skulle hällas »åhrligen vid Philippi Jacobi
och Michaölis tid» samt jämväl på andra tider, när behof
däraf gjordes eller församlingen det begärde, och att stäm-
man skulle pålysas åtta eller fjorton dagar förr, än den
skulle hållas.

Dessa bestämningar hafva i långa tider utgjort nästan
den enda grunden för sockenstämmans befogenhet att vara
organ för landskommunens beslutanderätt. Ty ehuru stad-
ganden angående sockenstämma utlofvades i resolutionerna
pa prästerskapets besvär af 1664 (§ 9) och 1719 (§ 30), har
någon allmän författning om dem ej utkommit, medan Fin-
land var förenadt med Sverige. För Sverige utfärdades i
administrativ väg är 1817 en förordning angående socken-
stämmor, men Finland förblef i afsaknad af en författning
härom. Emellertid, och oaktadt häraden efter hand förlorade
betydelsen af samhällen med själfständiga rättigheter att
utöfva offentlig myndighet, hafva desamma likväl under en
lång tid bibehållit en viss betydelse i vår offentliga rätt.
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Häradet hade enligt 1734 års lag sin andel i böter. Dessa
skulle förvaras i häradets kista (2: 7 R. B.). Häradet skulle
enligt 28 kap. B. B. vara skjutslag på landet och skyldigt att
bygga gästgifverier; det skulle enligt 27 kap. M. B. erlägga
dulgadråpsböter, enligt 24 kap. B. B. gifva brandstod o. s. v.
Häradet hade således vissa gemensamma angelägenheter ännu
pa den tid, då vår nu gällande lag tillkom, men en egen,
själfständig sådan beslutanderätt, att man kunde betrakta
häradet såsom en värklig kommun, hade det väl vid sagda
tid icke. De nämda angelägenheterna hafva, liksom i äldre
tider, blifvit handlagda på tinget, men för öfrigt hade häradet
ej något organ, som skulle utöfvat dess beslutanderätt. Man
bör också lägga noga märke till, att i Finland häradet aldrig
haft samma betydelse som i Sverige. Hvad i allmänna lagen
stadgas om häradet bör hes oss tillämpas pä tingslaget. Men
ett tingslag hos oss kunna vi knappast beteckna såsom en
juridisk person med offentliga rättigheter. Det är således
socknen, som har varit den egentliga kommunen hos oss,
eller, rättare sagdt, den kyrkliga församlingen, ty hvad § 23
i prästaprivilegierna af år 1723 innehåller om socknen har
tillämpats på den kyrkliga församlingen i allmänhet.

Jag nämde, att en fullständig författning, som skulle
reglerat sockenstämmans rättigheter, hos oss ej funnits. 1
saknad af lagbestämningar har man därför svårt att angifva
de grundsatser, som varit tillämpade eller bort tillämpas
beträffande sockenstämma och dess angelägenheter. Särskildt
vill jag framhålla, att det är oklart, huruvida i de fall, da
öfverenskommelse eller förening, såsom det hette, åstadkom-
mits på sockenstämma, pluralitetens mening varit afgörande,
t. ex. i uttaxeringsärenden, eller om enhällighet erfordrats.
På den omständigheten, att enhällighet åtminstone mellan de
närvarande skulle förutsatts såsom nödvändig, tyder det
faktum, att man stundom ser det sägas, att de, som icke
kommit tillstädes, hafva ingenting att säga mot hvad de när-
varande beslutit.

När Finlands konstitutionella statsskick gjordes till värk-
lighet genom sammankallandet af 1863 års landtdag och de
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därpå följande åtgärderna, blef också kommunalförvaltningen
föremål för stadganden, hvilka afsågo att fullständigt ordna
densamma. 1863 — 64 års landtdag förelades nämligen en
proposition med förslag till förordning angående kommunal-
förvaltningen på landet. Ständerna antogo detta förslag med
vissa ändringar, och i enlighet m'ed det af ständerna antagna
förslaget utfärdades sedermera förordningen af d. 6 febr.
1865. Denna har undergått åtskilliga förändringar genom
K. FF. af d. 17 juli 1878, 25 jan. 1886 och 6 aug. 1889,
hvarutom en mängd bestämningar angående kommunerna
meddelats i åtskilliga andra författningar.

K. F. af d. 6 febr. 1865 ang. kommunalförvaltningen
på landet ville framför alt särskilja den kyrkliga församlingen
med dess angelägenheter från den borgerliga kommunen och
dess angelägenheter. Ditintils hade den kyrkliga församlingen
på sin socken- eller kyrkostämma handlagt äfven ortens bor-
gerliga angelägenheter. Den kyrkliga församlingen och den
borgerliga kommunen kunde nästan sägas hafva sammanfallit,
eller ock kan man säga, att den borgerliga kommunens an-
gelägenheter handhades som bihang t̂ill den kyrkliga försam-
lingens på dennas stämmor och genom dennas organ. Det
var detta förhållande, som förändrades genom 1865 års kom-
munalförfattning. Den ordnade den borgerliga kommunen
och dess angelägenheter samt lämnade den kyrkliga försam-
lingens angelägenheter, såvidt de ankommit på församlingen
själf, att handhafvas på kyrkostämma enligt de förra grun-
derna. Nya bestämningar angående kyrkostämma och dess
befogenheter meddelades genom 1869 års kyrkolag.

Det är att antaga, att 1865 års kommunalförfattning
kommer att lämna rum för en ny. Ty vid 1897 års landtdag
öfverlämnades åt ständerna förslag till en ny förordning
angående kommunalförvaltningen på landet, och detta förslag
blef af ständerna i hufvudsak antaget. Det är således tro-
ligt, att det af ständerna antagna förslaget kommer att af
monarken stadfästas.*) Emellertid är sistnämda lagförslag

*) Den nya kommunalförfattningen för landet liar numera å
högsta ort sanktionerats; den är utfärdad den 15 juni 1898,

Utgif våren.
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i sina hufvudgrunddrag öfverensstämmande med nu gällande
kommunalförfattning. Jag skall vid lämpligt tillfälle under
dessa föreläsningar anmärka, när väsentliga ändringar äro
föreslagna.

Landskommuns område.

Såsom af definitionen på kommun framgår, är ett om-
råde någonting för kommunen väsentligt. En kommuns
område är den del af statens område, på hvilken kom-
munen kan utöfva sin själfstyrelse. Angående kommunens
område stadgas i §§ 1 o. 2 af kommunalförfattningen. *) Det
heter i § 1 såsom allmän regel, att »hvarje församling på
landet utgör för sig en särskild kommun», d. v. s. en lands-
kommuns område sammanfaller i regel med en kyrklig lands-

*) Se numera 1 o. 2. §§ i den nya kommunalförordningen.
Till förklaring af dessa stadganden tjänar följande uttalande i

komiinmalutskottets vid 1897 års landtdag betänkande i anledning af
TT.* K. M:ts nåd. proposition ang. förordning om kommunalförvaltning
på landet:

»1 och 2 §§ i k. f. den 6 Febr. 1865 angående kommunalför-
valtningen på landet innehålla, atom annat som icke i detta samman-
hang behöfver upptagas, bestämningar l:o angående landskommuns
område och 2:o om de angelägenheter, i livilka landskommun egér
utöfva den för en kommun väsendtliga rättigheten till sjelfstyrelse.

T förstnämnda afseende innebära de anförda lagrummen att
hvarje sådan del af landet, .som utgör området för en »församling på
landet», också skall utgöra området £ör en särskild kommun, dock så att
(§ 2) »flere församlingar» kunna vara förenade till en kommun, och
att en af >fiere församlingar» bestående kommun kan upplösa sig i
flere kommuner (af hvilka dock hvarje enskild kommun bör samman-
falla med en eller flere församlingar). Och häraf följer att, om delar
af landsförsamling öfverföras till. annan sådan, motsvarande ändring i
kommunens område jeniväl eger rum.

Den nåd. propositionens stadganden i dessa ämnen öfverensstämma
i sak med den gällande kommunalförfattningens. Att orden: »hvarje
församling på landet» blifvit utbytta mot uttrycket: »hvarje församling
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församlings. (Grunden till denna bestämning är följande. Den
nuvarande kommunalförvaltningen har uppkommit på kyrklig
grund. De ärenden, hvilka nu handläggas på kommunalstämma,
handlades förut till en stor del på sockenstämma. Med tiden
fick hvarje församling (äfven kapellförsamling) sin särskilda
stämma, och vid kommunalförfattningens tillkomst hörde hvarje
•del af landet till någon kyrklig landsförsamlings område.

Af det sagda synes: Då i kommunalförfattningen talas
om »hvarje församling», menas därmed blott sådana försam-
lingar, som hafva eget område. Bruksförsamlingar t. ex.
bilda ej kommuner. Vidare: Efter år 1865 hafva dissen-
terförsamlingar uppkommit; dessa bilda icke kommuner.
Vidare: Om den kyrkliga församlingens område, som bildar
området för en landskommun, skulle ändras, kommer också
kommunens område att därigenom ändras. Om t. ex. från
•en kyrklig församling till annan öfverföras några hemman
eller någon by, som förut hört till den förra församlingen,
undergå de beträffande landskommunernas områden enahanda

på landet med eget område» beror naturligtvis på den omständigheten,
att det numera gifves — livad som år 1865 ej fanns — dissenterför
samlingar, men att meningen icke är att medlemmarne af en sådan,
äfven om ett visst område råkade vara bebodt uteslutande af dem,
skola bilda en egen kommun.

Mot den nådiga propositionens ifrågavarande bestämningar har
anmärkts: dels att lagen icke borde göra den kyrkliga församlingens
och den borgerliga kommunens områden beroende af hvarandra, dels
ock att, äfven om man bibehåller de nu gällande grundsatserna i detta
hänseende, affattningen af bestämningarna i 1 och 2 §§ dock är oegent-
lig i så måtto, att enligt 1 §:ens ordalydelse icke blott en kyrklig för-
samlings och en kommuns områden utan ock deras medlemmar skulle
sammanfalla, ehuru meningen icke är att endast de till en kyrklig
församling (med eget område) hörande medlemmarne skola utgöra »för
sig en särskild kommun».

Till stöd för förstnämnda anmärkning och i enlighet härmed
gjorda ändringsförslag har anförts, att i den nådiga propositionens
stadganden läge icke blott en principiel oriktighet, utan äfven en olä-
genhet, som borde aflägsnas. Olägenheten skulle bestå derutinnan,
att i landet åtskilliga områden gifvas, hvilka i kommunalt hänseende
kunde förvaltas bättre oberoende af, än i de formationer, som de i
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ändringar. Huruledes de kyrkliga församlingarnas områden
kunna undergå ändringar, därom stadgas i § 15 af 1869
års kyrkolag.

Undantag från den regeln, att en landskommuns om-
råde sammanfaller med en kyrklig landsförsamlings, eger
rum på följande sätt:

1) Om flere församlingar varit med hvarandra under
gemensam förvaltning förenade, kan därvid förblifva (§ 2 i
kommunalförf.). Stadgandet syftar därpå, att vid tiden för
kommunalförfattningens antagande hvarje pastorat i en del
af landet bildade ett kommunalt samhälle, äfven där pasto-
ratet bestått af moderkyrkoförsamling och kapell. Där mo-
derförsamling och kapell förut varit under en gemensam
kommunalförvaltning förenade, får enligt kommunalförf. där-
vid förblifva, så länge de skilda församlingarna nöjas däråt.
Vilja de åtskiljas, är det ock tillåtet, ifall guvernör därtill
bifaller. Men någon annan delning af en sådan kommun
får ej ega rum än en sådan, att en kommuns område kom-

tiden erhållit. Förty har inom Utskottet föreslagits att, jemte det kom-
nmnema i omförmäldt afseende borde göras oberoende af den kyrkliga
församlingen, området för den kommunala enheten på landet väl skulle
utgöras af det gebit, som hvarje kommun för närvarande faktiskt inne-
har, men med rättighet för två eller flere sådana kommunala enheter
inom samma härad att förena sig till en enda, ny kommun, eller ock
for en sådan att fördela sig i två eller flere nya, kommunala enheter;
i hvartdera fallet dock blott sålunda, att slik omgestaltning icke finge
ega rum annorlunda än under vissa i lag bestämda vilkor och efter
sakens allsidiga utredning in casu samt att slutliga pröfningen häraf
ankomme på Senatens Ekonomiedepartement.

Att hos landskommunerna öfverhufvudtaget icke förefinnes nå-
got verkligen afsevärdt behof att få sina områden gestaltade annor-
lunda, än efter gränserna för resp. församlingar, framgår, enligt Utskot-
tets tanke, redan deraf, att blott en af landets samtliga kommuner,
hvilka lemnats tillfälle att uttala sina önskningar i anledning af kom-
munalförfattningens reviderande, gjort förslag, delvis gående i samma
riktning som det anförda. Detsamma framgår jemväl ur den omstän-
digheten att, ehuru särskilda kyrkliga församlingar blifvit efter år 18(55
klufna, sådant icke veterligen föranledts af något behof för resp. kom-
muner att dela sig äfven i kommunalt hänseende, hvarföre slikt behof
icke heller framstälts såsom motiv för klvfningarnas nödvändighet.
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mer att sammanfalla med antingen en eller flere landsför-
samlingars.

2) Önska flere till samma län *) hörande landsförsam-
lingar bilda en kommun, kunna de göra det, om guvernören
sådant tillåter (§ 2). Att märka härvid är: församlingarna
böra tillhöra samma län, för att de skola kunna sammanslås
till en kommun. Orsaken är den, att kommunalförvaltningen
nära sammanhänger med statsförvaltningen, och för denna
är länsindelningen af betydelse. Vidare böra de församlingar,
som vilja förena sig, vara landsförsamlingar. Ty stads- och
landsförsamling kunna enligt regel icke förenas till en kom-
mun (§ 2 mom. 2). Ifall viktiga skäl förekomma, kan dock
en gemensam förvaltning af vissa en stads- och en lands-
kommuns angelägenheter anordnas, därest vederbörande kom-
muner därtill besluta och senatens ekonomiedepartement
bifaller (§ 2 mom. 2). Enahanda bestämning förekommer i
§ 2 af K. F. af d. 8 dec. 1873 ang. kommunalförvaltningen
i stad. Men stadgandet härom kan icke innebära, att lands-

J Ivad åter angår fördelarna af ifrågavarande förslag, bör erkän-
nas, att en kornmun, som Unge obebindradt arrondera eller annars
ombilda sitt gebit, deri hade, teoretiskt eedt, ett företräde framför
kornmun utan omförmälda befogenhet. Men detta företräde existerar
numera oj i verkligheten. Begränsningarna af de nuvarande, kommu
nala områdena äro nämligen icke skapade med ens eller godtyckligt,
utan efter behofvet under loppet af långa tider. Kommunerna hafva, så
att säga, lefvat sig in i sina områden, och derför kan man taga för
gifvet, att endast undantagsvis kommuner rinnas, der ej begränsningen
af området motsvarar det verkliga behofvet. Antydda företräde skulle
således gälla blott ett fåtal kommuner. Men för detta fåtals skull
borde ej i författningen införas bestämningar, som, ehuru i sällsynta
undantagsfall nyttiga, likväl kunde hafva till påföljd, att delar af kom-
mun begynte, i hopp om ekonomiska fördelar af en separation, utan
allmänt giltiga skäl påyrka kommunens delning och sålunda framkalla
split och oenighet inom densamma. Ifrågavarande slags bestämningar
kunde alltså i verkligheten blifva skadliga för det stora flertalet af
landets kommuner.

Till olägenheterna af en sådan anordning hör ytterligare att den
kunde, beträffande landets administrativa indelning, framkalla en för-

•) I den nya komm. /.: härad. Utg.
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och stadskommun förenas till en kommun, utan blott, att en
lands- och en stadskommun kunna förvalta vissa slags an-
gelägenheter gemensamt. Det förhållande, som då uppstår,
är att förliknas vid ett bolagsförhållande - jag säger icke,
att det är ett bolagsförhållande —.

3) Köping kan, ehuru icke utgörande skild församling,
blifva en kommun för sig, om senaten, efter det vederbörande
kommun och köpingens invånare blifvit hörda, därtill beslu-
ter (§ 76 *). Köping är ett mindre ortssamhälle, som har
viss rätt att idka handel och handtvärk utan att dock hafva
erhållit stadsprivilegier. Saken är följande. Ända intill
medlet af detta århundrade kunde handel och handtvärk
enligt regel idkas blott i stad. Blott undantagsvis kunde
handtvärkare finnas på landet och en viss köpslagan där
ega rum. Det var under dessa förhållanden, som man bör-
jade på vissa områden anlägga köpingar, där handel och
handtvärk i inskränkt mening finge idkas, utan att dock
fullständiga stadsprivilegier meddelades. Angående sådana
köpingar stadgas, att de utgöra delar af de landskommuner,
inom hvilkas områden de äro belägna, men att de kunna
(enligt § 76) förklaras för skilda kommuner.

virring, livilken skulle falla sig ytterst obeqväm ej mindre för kom
munerna sjelfva än för den allmänna statsförvaltningen.

Ihågkommas bör dessutom att, i händelse en kommun delas,
den ekonomiska kraften i hvarje del varder starkt reducerad, på' samma
gång utgifterna för delkommunerna i hög grad stiga, enär hvarje dol
blefve efter delningen tvungen att bekosta sin kommunala förvaltning.
Och dock äro Finlands landskommuner allmänneligen fattiga eller
hafva de jémförelsevis ringa tillgångar. Invändningen att efter år 1865
åtskilliga kommuner utan skada kunnat delas i särskilda församlingar
och kommunalenheter är åter i verkligheten ett stöd för Utskottets
uppfattning, ty ifrågavarande faktum visar att kommuner kunna delas
när ett verkligt behof deraf förefinnes, hvilkct måste anses ådagalagdt
när kommunerna, såsom vid församlings delning, underkasta sig skyl-
digheten att bygga och underhålla egen kyrka samt bestrida kostna
derna för egen gudstjenst.»

Utg.

*) 103 § i den nya komnt. f. Utg.
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§5-

Landskommuns medlemmar.

Kommun är ett samhälle, bestående af alla dem, som
äro förenade genom ett för dem alla gemensamt intresse,
ortsintresset. Hvarje person, som hör till ett sådant sam-
hälle, säges vara medlem, af kommunen. Att man är med-
lem af en kommun innebär således, att man eger tillgodo-
njuta förmånerna af kommunens rättigheter, t. ex. förmånerna
af kommunala anstalter, hvilka inrättats i kraft af de rättig-
heter, som tillerkänts kommun. Om t. ex. ett kommunalt
sjukhus inrättats för kommunens medlemmar, så är meningen,
att förmånerna af sjukhuset böra komma dem till godo, som
äro medlemmar af kommunen, men icke andra, såframt icke
något särskildt härutinnan är bestämdt. Om en kommunal
skola inrättats, så är meningen, att i densamma skola inta-
gas barn till föräldrar, som äro medlemmar af kommunen,
men icke andra, såframt det icke finnes bestämningar, som
tillåta ett undantag från denna regel, o. s. v. Härmed är
icke sagdt, att alla medlemmar af en kommun skola hafva
lika rättigheter. Det kan vara stadgadt, att vissa rättigheter
kunna utöfvas blott af en del af kommunens medlemmar.
Att man är medlem af kommun innebär, att man kan tillgo-
donjuta förmånerna af kommunens rättigheter, och häraf
synes, att man t. ex. är att anses såsom medlem af en kom-
mun, äfven om man icke är berättigad att rösta i kommu-
nens angelägenheter eller utöfva valrätt.

Medlemmar af landskommun äro enligt § 3 i kom-
munalförf.:

1) Alla. som ega jord inom kommunen, detta obe-
roende af den omständigheten, om de själfve bruka den
eller icke.

2) Alla, som på lega eller med annan rätt innehafva
jord, t. ex. kronohemmansåboar, arrendatorer. Altså äro
både egare och arrendator af en lägenhet medlemmar af
kommunen.
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3) Alla, som idka löjlig näring på kommunens
område.

4) Alla, som äro bosatta inom kommunens område.
5) Alla, som i följd af gällande författningar böra

vara inom kommunens område bosatta, t. ex. vissa tjän-
stemän.

Häraf synes: Medlemskap i en landskommun är all-
deles oberoende af tillhörighet till något kyrkligt samfund.
§ 3 i kommunalförfattningen visar således också i sin mån,
att, när det i § 1 säges: »Hvarje församling på landet utgör
för sig en särskild kommun», meningen icke är den, att hvarje
religionssamfund på landet utgör en särskild kommun, utan
att en landskommuns område utgöres af området för en
kyrklig landsförsamling. — Af det sagda synes också, att
finsk medborgarrätt icke utgör förutsättning för medlemskap
i landskommun. Också utlänning, som med behörigt tillstånd
eger eller besitter jord på landet, är medlem af landskom-
mun. Härmed är det naturligtvis icke sagdt, att han har
rösträtt i kommunens angelägenheter. Vi få framdeles (sid.
279) se, att han icke har sådan rättighet. Att utlänning kan
vara medlem af kommun framhölls också af ekonomiutskottet
vid 1863—64 års landtdag. Således, om en utlänning, som
t. ex. har arrenderat jord inom en landskommuns område,
insjuknar och det finnes ett kommunalt sjukhus för kommu-
nens medlemmar, kan han göra anspråk på att varda intagen
i sjukhuset.

Medlem af kommun blir man altså genom inflyttning
eller genom att någon annan af de omständigheter inträffa,
som betinga egenskapen, att man tillhör en kommun såsom
dess medlem. Som inflyttning gäller enligt K. K. ang. flytt-
ning från en församling till annan af d. 17 mars 1879 afläm-
nande af flyttningsbetyg från den församling man förut till-
hört till pastor i den församling, dit man inflyttar.

Den frågan kan uppställas, om en kommun är berätti-
gad att hindra en person att varda medlem af densamma.
Som medlemmar i en kommun komma i åtnjutande af sär-
skilda förmåner, läte det tänka sig, att kommunen skulle
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hafva rätt att vägra inflyttning af sådana personer, af hvilka
den tror sig komma att hafva endast besvär och tunga.
Enligt K. F. af d. 17 mars 1879 ang. fattigvården (§ 24)
får icke någon för äfventyret af framtida fattigvårdstunga
förmenas rätt att välja bosättningsort inom landet, och enligt
kungörelsen af samma dag angående flyttning från en för-
samling till annan (§ 1) får tillkännagifven inflyttning af för-
samlingen icke vägras. Förut kunde församling vägra personer
att inflytta, men denna rätt afkliptes genom 1879 års författ-
ningar. Härigenom hafva några församlingar kommit i en
ganska brydsam belägenhet. Det gifves landsförsamlingar,
som hysa en ganska stor lös befolkning, hvilken arbetar i
närmast angränsande stad, men är bosatt på landskommunens
område. För sådana personer blir landskommunen ofta
tvungen att betala ut stora summor för fattigvård, och den
angränsande staden, där arbetet egentligen värkställes, går
helt och hållet fri för denna tunga. Det är med afseende
ä denna och dessutom å några andra omständigheter, som
till 1897 års landtdag öfverlämnades en proposition angående
samhällen på landet med sammanträngd befolkning. Denna
proposition afser dock icke att göra någon ändring i bestäm-
ningarna om medlemmar i en eller annan kommun, utan
reglerar endast några rättsförhållanden mellan angränsande
stads- och landskommuner och gifver dessutom regeringen
€n viss rätt att utfärda ordningsstadgar för samhällen på
landsbygden med sammanträngd befolkning. *)

Af det nyss sagda synes också, att en person kan vara
medlem af flere kommuner på samma gång. Han kan ega
fastighet pä en ort och vara bosatt på en annan; då är han
medlem af bägge kommunerna. Han har rättigheter och
skyldigheter i båda. Men hans rättigheter och skyldigheter
kunna varda modifierade genom den omständigheten, att han
är medlem af flere kommuner. Om plikterna mot den ena
kommunen skulle komma i kollision med plikterna mot den

*) Den af ständerna antagna förordningen i ämnet liar numera
af monarken stadfästs; den är utfärdad den 15 juni 1898.

Utar.
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andra, så är sådant giltigt skäl till erhållande af nödig be-
frielse. Sålunda- är den, som utsetts till ordförande eller
vice ordförande i kommunalstämma eller ledamot i kommu-
nalnämd, i regel skyldig att mottaga uppdraget. Men honom
kan icke gärna åläggas att mottaga kommunala befattningar
i tvänne kommuner. Också erkänner § 14 i kommunalför-
fattningen äfven andra än där uppräknade omständigheter
såsom giltiga skäl för afsägelse.

§6.

Landskommuns kompetens.

Här är fråga om de angelägenheter, i hvilka landskom-
mun eger utöfva offentlig myndighet. Man måste skilja mellan
kommunens egna angelägenheter eller angelägenheter, hvilka
kommunen eger, såvidt lag ej annat förmår, handhafva efter
hvad kommunen pröfvar sina egna ändamål kräfva, och de
angelägenheter, hvilka kommunen eger för statens räkning
handhafva och hvilka kommunen således skall handhafva med
uteslutande fästadt afseende å hvad statens intressen kräfva.

I. Angående landskommunernas egna angelägenheter.
(irundsatsen i fråga om de angelägenheter, hvilka en lands-
kommun eger handhafva såsom sina egna, finnes uttalad i
§ 1 af kommunalförfattningen: »Hvarje församling på lan-
det —-, hvars medlemmar ega att, inom de gränsor
lag utstakar, vårda sina gemensamma ordnings- och hushåll-
ningsangelägenheter, såvidt desamma ej, enligt gällande för-
fattningar, på offentlig myndighets eller domstols behandling
ankomma.» Till belysning af detta stadgande tjänar § 6,
som handlar om de ärenden, hvilka kunna på kommunal-
stämma förekomma. Men det är att märka, att § 6 ej upp-
räknar alla de slag af angelägenheter, hvilka en kommun
eger handlägga, hvarför det också i slutet säges, att kom-
munalstämma eger besluta »18) angående andra så beskaffade
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angelägenheter, hvilka af kommunens samfällda tillgörande
kunna bero».

Af § \ i kommunalförfattningen synes således: För
att en offentlig angelägenhet skall kunna räknas till kommu-
nens egna angelägenheter, hvilka kommunen eger vårda med
utöfvande af densamma tillerkänd offentlig myndighet, fordras:

1) Att angelägenheten skall kunna anses vara en kom-
munens medlemmars gemensamma angelägenhet. *) De åt-
gärder, hvilka påkallas, måste kunna anses påkallade af ett
intresse, som är gemensamt för alla kommunens medlemmar
på grund af att de äro på ett varaktigt sätt fastade vid ett
och samma område.

2) Att angelägenheten skall kunna anses antingen för
en ordnings- eller för en hushållningsangelägenhet.

Med »ordningsangelägenheter» torde man hafva att förstå
sådana angelägenheter, som kräfva meddelandet af polisföre-
skrifter, d. v. s. föreskrifter, hvilka inskränka den enskildes
handlingsfrihet utan att dock gifva upphof åt själfständiga
rättigheter. Redan enligt § 23 i prästaprivilegierna hade
sockenstämman en viss rätt att besluta i mål, som angingo
kyrkodisciplinen m. fl. dyl. angelägenheter. Detta torde gif-
vit anledning till att församlingarna på sockenstämma be-
slutit regler och stadgar till befordrande af ordning och sed-

*) Kommunalutskottet säger i sitt ofvannämda betänkande, att
det är »af stor vigt att författningen innehåller uttrycklig bestämning
derom, att angelägenheter, för att kunna räknas till dem, hvilka kom
immen och dess myndigheter ega såsom kommunens egna angelägenheter
handlägga enligt kommunalförfattningen', böra, kunna betraktas såsom
mecHemmarnes af kommunen gemensamma angelägenheter; — — ;

Visserligen kunde det anses vara en sak som förstås af sig sjelf, att
man ej kan betrakta någon angelägenhet såsom en kommunens ange-
lägenhet om den ej har nämnda egenskap; men då äfven andra ären-
den för närvarande kunna på kommunalstämma upplagas (1. ex. frågor
om onera publica, som hvila på den i mantal satta jorden), och kom-
niunalförfattningens etadganden i regeln icke afsetts att tillämpas på
andra, än dessa för hela, kommunen gemensamma:) angelägenheter,
har det synts för den riktiga tolkningen af författningen vara af vigt,
att ifrågavarande omständighet får ett fullt tydligt uttryck i lagen.»'

lTtg.
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lighet. Kommunalförfattningen af år 1865 afskiljer de kyrk-
liga och borgerliga angelägenheterna från hvarandra och
gifver kommunen rätt att besluta till ordnings- eller politi-
stadgar. i enlighet härmed tillerkännes kommun i § 8 rätt
att besluta till stadgar till befrämjande af allmän ordning,
hvilka stadgar likväl behöfva guvernörens stadfästelse för
att varda gällande. Att märka är dock, att kommunen i en
sådan ordningsangelägenhet icke är inskränkt till befogen-
heten att besluta om ordningsstadga/'. Kommunen kan också
vidtaga andra åtgärder i samma ändamål, t. ex. besluta till
antagande af uppsyningsmän o. dyl., hvilket bevisas bl. a.
af § 6 i kommunalförfattningen, där det heter, att »uti kom-
munalstämma må till öfverläggning och afgörande följande
ärender upptagas, nemligen: — 2) angående åtgärder,
som kunna till befrämjande af allmän ordning anses nödiga».

Hvad åter uttrycket »hushållningsangelägenheter* be-
träffar, så är det mycket svårt att karaktärisera de angelä-
genheter, hvilka böra anses höra hit. Uttrycken »hushåll-
ningsangelägenheter», »den allmänna hushållningen» o. s. v.
äro termer, som långa tider begagnats i vårt lagspråk, utan
att dock någon bestämning angående deras innebörd blifvit
gifven. Så mycket kan man säga, att hushållningsärenden
stå i motsats till lagfrågor, och i en mängd författningar
kan man också erhålla upplysning om hvilka föreställningar
man förknippat med detta begrepp. Men att gifva en defi-
nition på detsamma är så svårt, att jag åtminstQne för när-
varande måste afstå därifrån.

3) Att det icke är en angelägenhet, som enligt lag
ankommer å någon statens ämbetsmyndighets åtgärd (§ 1).

4) Att angelägenheten icke är af kyrklig natur. Detta
gifver slutet af § 6 vid handen. —

Vid utöfvandet af sina befogenheter i de anförda ange-
lägenheterna eger kommun, i enlighet med hvad förut (sid.
250) blifvit sagdt, handla efter egen -pr of ning af hvad
kommunens uppgifter och ändamål kräfva. Regeringen och
andra offentliga myndigheter ega, såvidt lag ej annat förmår,
icke föreskrifva kommunen eller dess myndigheter, hvad de
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hafva att vid utöfvandet af den kommunen tillerkända offent-
liga myndigheten iakttaga. Detta är regeln. Undantag här-
ifrån gifvas, i det att lag Tör åtskilliga fall föreskrifvit, hvad
kommunen skall för handhafvandet af sina angelägenheter
iakttaga. Sålunda har t. ex. kommunalförfattningen bestämt,
att vissa myndigheter skola tillsättas af kommunen. Enligt
§ 39 *) skall nödvändigt en kommunalnämd tillsättas. A îdare
modifikationer i den anförda regeln ega rum med anledning
däraf, att lag ålagt kommunen att vårda vissa slags angelä-
genheter såsom kommunala. Sålunda har t. ex. K. F. ang.

• \

fattigvården af d. 17 mars 1879 (§ 7) gjort det till en plikt :
för kommunen att betrakta fattigvårdens handhafvande såsom /
hörande till kommunens uppgifter. Vidare förekommer, att
lag meddelat bestämningar angående det sätt, på hvilket
kommunala angelägenheter i vissa fall skola vårdas. Sålunda
har lag i fattigvårdsförordningen meddelat bestämningar an-
gående det sätt, på hvilket fattigvården skall handhafvas.
Men försåvidt sådana särskilda bestämningar ej finnas, är
kommunen berättigad att i sina angelägenheter handla efter
egen pröfning af hvad kommunens uppgifter och intressen
kräfva. — I enlighet härmed är kommunen icke förbunden
att inskränka sig till tillsättandet af de myndigheter, hvilkas
tillsättande kommunalförfattningen föreskrifvit. Kommun kan,
om den så nödigt pröfvar, tillsätta äfven andra myndigheter
för handläggandet af de kommunala ärendena. Att kommun
har en sådan frihet framgår bl. a. af §§ 4 o. 59 i kommu-
nalförf. **) På samma sätt står det kommun fritt att besluta
anställande af kommunalläkare eller att icke göra det.

II. Statens angelägenheter, hvilka det tillhör landskom-
mun att handhafva. Utom sina egna angelägenheter kan en
kommun hafva att handlägga angelägenheter, hvilka böra
anses för statens, och hvilka kommun är skyldig att hand-
hafva för statens räkning, altså uteslutande med fästadt

) 52 § i den nya konwi. f. Utg.

*) 4, G o. 85 §§ i den nya komm. f. Utg.

18
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afseende å hvad statens intressen kräfva. Såsom exempel
på sådana angelägenheter torde kunna anföras den, om hvil-
ken § 105 i värnepliktslagen handlar. Enligt denna para-
graf äro kommunerna pliktiga att åt hustrur samt omyndiga
och oförsörjda barn till personer i aktiv tjänst äfvensom till
dem, som under krigstid från reserven inkallas till aktiv
tjänstgöring, lämna understöd, om desse sakna medel för sitt
uppehälle. Vidare torde vaccinationens handhafvande på
grund af K. F. af d. 17 dec. 1883 (hvilken är tillkommen
under ständernas medvärkan) böra anses såsom en statens
angelägenhet, hvilken enligt lag handhafves genom kommu-
nens försorg (§ 1 i nämda författning). Det kunde synas,
såsom om det icke vore någon skilnad mellan lagens be-
stämning därom, att fattigvården skall handhafvas af kom-
munerna, och stadgandet, att vaccinationen skall handhafvas
genom kommunernas försorg. Men redan de ord, som för-
fattningarna i de skilda fallen begagna, gifva vid handen,
att en skilnad eger rum. Se § 7 i fattigvårdslagen och §
1 i vaccinationsförfattningen. Fattigvården är förklarad höra
till kommunens hushållningsangelägenheter. Vaccinations-
författningen innebär: det åligger kommunen gentemot staten
att handhafva vaccinationen, på sätt statens myndigheter
närmare föreskrifva.

Angående de statens angelägenheter, hvilka det enligt
lag ankommer på kommunerna att handhafva, är att märka:
Kommunerna äro skyldiga att handhafva dessa angelägen-
heter, efter hvad statens, ej kommunens, intressen och upp-
gifter kräfva, ty de handhafva dessa angelägenheter för sta-
tens räkning. Kommunen och dess myndigheter äro vidare,
såvida lag ej annat förmår, förpliktade att rätta sig efter de
anvisningar angående dessa ärendens handhafvande, hvilka
statens myndigheter meddela. Detta belyses af den nyss
anförda § 1 i 1883 års vaccinationsförfattning, som säger,
att vaccinationen skall handhafvas genom kommunernas för-
sorg, under inseende och kontroll af statens myndigheter,
på sätt denna författning innehåller och genom särskilda
föreskrifter närmare bestämmes. Och närmare föreskrifter
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hafva i administrativ väg meddelats genom regi. af d. 15
jan. 1881' (se t. ex. §§ 2—4, 8—10, 12 o. 14). — Dock bör
märkas: när lag ålagt kommun att draga försorg om skö-
tandet af vissa statens angelägenheter för statens räkning,
så är fullgörandet af en sådan plikt en kommunens ange-
lägenhet, hvilken kommunen i öfrigt sköter med iakttagande
af de former kommunalförfattningen föreskrifvit och med
rättighet för kommunen att för sådant ändamål taxera ut
bidrag af sina medlemmar.

§7.

Om de personer, genom hvilka landskommun
tillkommande befogenheter utöfvas.

Allmänna grundsatser.

Kommunen är en juridisk person. Subjekt för kom-
munens rättigheter är kommunen själf, icke dess medlemmar.
Därför behöfves det fysiska personer, hvilka utöfva kommu-
nens rättigheter. Kommunen måste hafva, såsom man också
säger, organ, genom hvilka den handlar. Frågan är nu,
hvilka dessa organ äro.

Kommunen är ett samhälle med rätt till själfstyrelse,
och detta innebär, att icke statens myndigheter, utan kom-
munens egna medlemmar skola själfve ega en rätt att sköta
kommunens offentliga angelägenheter. Meningen med orga-
niserandet af en kommunal själfstyrelse var just att ställa
så till, att de mindre samhällena inom staten skulle själfva
få sköta sådana offentliga angelägenheter, som man kunde
betrakta såsom deras medlemmars gemensamma angelägen-
heter. Därför heter det också i kommunalförfattningen:
»Hvarje församling —, hvars medlemmar ega att,
inom de gränsor lag utstakar, vårda sina gemensamma ord-
nings- och hushållningsangelägenheter — —.» Emellertid
kunna icke alla medlemmar af kommunen deltaga i vidta-
gandet af alla erforderliga åtgärder. Alla medlemmar af
kommunen kunna icke, församlade, uppbära skatter, icke
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samlade gifva ut lån från sockenmagasinet eller eljes för-
valta detsamma. De kunna icke alla tillsamman företaga
sig att dela ut kommunens understöd åt fattige, att förvalta
kommunens kassor, att skaffa rum för sjukes vårdande, att
anskaffa lokaler för folkskolor o. s. v. Alt sådant är omöj-
ligt för en månghöfdad församling. Vissa ärenden kunna
ombesörjas endast af en person eller ett färre antal personer,
och många ärenden äro af sådan beskaffenhet, att de lämp-
ligast öfverlämnas åt ett färre antal. Men för att kommunen
dock skall kunna sägas själf sköta sina angelägenheter, for-
dras, 1) att dess medlemmar ega själfve bestämma, huru
ärendena skola skötas, att de således ega beslutanderätt i
frågor angående kommunens angelägenheter, och 2) att de
ega utse dem, som hafva i uppdrag att vidtaga erforderliga
värkställighetsåtgärder, och som i öfrigt inom de genom kom-
munens beslut uppdragna gränserna vidtaga de åtgärder, som
kommunens intressen kräfva. Häraf synes nödvändigheten
af att skilja mellan dem, som ega uttala kommunens vilja
angående de åtgärder, som skola i kommunens intressen
vidtagas, således dem, som ega utöfva kommunens beslu-
tanderätt i dess angelägenheter, å ena sidan, och de myn-
digheter, hvilka hafva att enligt lag och kommunens beslut
vidtaga de många olikartade åtgärder, som kommunens in-
tressen kräfva, med andra ord, de myndigheter, hvilka vid-
tagandet af de af kommunens intressen påkallade värkställig-
hetsåtgårderna åligger, å den andra sidan. Det är härom,
som § 4 i kommunalförf. innehåller följande stadgande:
»Kommun på landet utöfvar sin beslutanderätt i kommunal-
stämma eller genom utsedde kommunalfullmäktige. Verk-
ställighet och förvaltning uppdragas åt en kommunalnämnd
eller andra för särskilda verkställighetsåtgärder förordnade
styrelser eller personer, allt på sätt i denna stadga vidare
bestämmes.» Häraf synes, att författningen särskiljer mellan
å ena sidan kommunalstämma och kommunalfullmäktige så-
som de organ, hvilka utöfva kommunens beslutanderätt,
samt å andra sidan kommunalnämd och öfriga kommunala
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myndigheter, hvilka hafva värkställigheten af kommunens
beslut och förvaltningen af dess angelägenheter inom grän-
serna af kommunens beslut sig uppdragna.

§8.

Om kommunalstämma.

Kommunalstämma är en försam/Ing af kommunens
till deltagande i heslut om dess angelägenheter berättigade
medlemmar, för sådant ändamål samrnankomne och för-
handlande i lagbestämd ordning.

I. Om rättigheten att deltaga i kommunalstämmas öfver-
läggningar och beslut. Kommunalförfattningen ville, såsom
nyss sades, ställa så till, att kommunens medlemmar själfve
skulle få besluta angående kommunens angelägenheter (§ 1).
Likväl kunna icke alla kommunens medlemmar vara berätti-
gade att deltaga i dessa beslut. I sakens natur ligger, att
rättigheten måste vara förknippad vid vissa förutsättningar.
Det är klart, att icke minderåriga och vansinniga m. fl. dyl.
kunna få deltaga i kommunalstämmas förhandlingar och be-
slut. Men också angående andra kommunens medlemmar
måste åtminstone under vissa förhållanden inskränkningar
gälla. Man får nämligen icke anse kommunen vara ett pri-
vat-rättsligt bolag, hvars intressenters rättigheter äro bero-
ende af deras insatser. Kommunen är ett samfund, som har
offentliga uppgifter sig förelagda. Hvilka det är, som skola
få deltaga i besluten angående dessa uppgifters fullföljande,
måste vara beroende af svaret på den frågan, hvilka de äro,
som kunna anses hafva vilja och förmåga att handla i en-
lighet med de offentliga uppgifter, som äro kommunen före-
lagda. Med anledning häraf innehåller vår författning, liksom
alla andra kommunalförfattningar, bestämningar om rättig-
heten att deltaga i beslut, som fattas på kommunalstämmor.

Rättigheten att deltaga i kommunalstämmas beslut kallas
i vår kommunalförfattning rösträtt, emedan i händelse af
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skiljaktiga meningar omröstning skall ega rum. Och emedan
icke alla kommunens medlemmar kunna sägas hafva vilja
och förmåga att träffa det rätta samt kommunalstämmas
öfverläggningar och beslut i de flesta fall på ett mycket be-
tydelsefullt sätt invärka på de bidrag, hvilka skola af kom-
munens medlemmar betalas till bestridande af kommunens
utgifter, samt bidragen skola uttaxeras ur medlemmarnas
inkomster eller kapital, så hafva alla dessa omständigheter
kommit att få stort inflytande på bestämningarna om rösträtt
vid kommunalstämma. Sålunda kommer den, som betalar
skatt för större inkomst eller ock för ett större kapital, att
hafva flere röster eller skattören. Ty för särskilda slag af
egendom och inkomster påföras kommunens medlemmar skatt-
ören, och häraf kommer talesättet, att man har rösträtt för
jordegendom, för inkomst o. s. v. Bestämningar härom fö-
rekomma i §§ 57 o. 58 i kommunalförf. *)

Det är att märka, att lagstiftningen vid meddelandet af
dessa bestämningar utgår från den synpunkten, att i det
stora hela de, hvilka betala högre bidrag, hafva mera intresse
och mer insikt i kommunens angelägenheter än de mindre
bemedlade, äfvensom att det icke vore med rättvisa och bil-
lighet öfverensstämmande, att de, som faktiskt få draga den
största delen af kommunens tunga genom att betala de största
skatter, skola öfverröstas af dem, som betala obetydligt till
kommunen. Mången gång hafva visserligen mindre beskattade
bättre förmåga och insikt i kommunens angelägenheter än
de högre beskattade. Men lagstiftningen måste hålla sig till
hvad som i det stora hela, enligt hvad erfarenheten gifver
vid handen, i allmänhet är fallet.

Till förebyggande af att förmögenheten skall få ett alt-
för stort inflytande stadgas i § 23 af 1865 års kommunalförf.,
att ingen får på kommunalstämma rösta med högre röstetal
än det, som motsvarar en sjättedel af de på kommunalstämma
närvarandes sammanlagda röstebelopp. Man torde vara ense
därom, att genom ifrågavarande stadgande ett altför stort

•) 24, 7«S o. 68 t?§ i den nya komm. f. Utg.
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inflytande inrymts åt förmögenheten. Men å andra sidan har
det varit svårt att träffa det riktiga, då det galt att begränsa
förmögenhetens inflytande. Man måste komma i håg, att det
finnes länder, där man gifvit de obemedlade ett för stort
inflytande, och följden har varit ekonomisk ruin för kom-
munen. Det har varit lätt för de obemedlade, som just in-
genting behöfva betala, att taxera ut bidrag ur de förmögnes
fickor. — Hos oss har man i det förslag till kommunalför-
fattning för landsbygden, som af ständerna vid 1897 års
landtdag antogs, intagit den bestämningen, att ingen får på
kommunalstämma rösta med högre belopp än det, som mot-
svarar en femtondedel af de på kommunalstämma närva-
randes sammanlagda röstebelopp (§ 24 i författningen *).

R ö s t r ä t t på kommunalstämma tillkommer enligt 9 o.
följ. §§ i kommunalförf.:

A. Hvarje medlem af kommunen under följande
förutsättningar:

1) Atfjian har finsk medborgarrätt.
2) Att han hör till antalet af de kommunens med-

lemmar, hvilka äro förbundna att utgöra skatt till kom-

*) Ur kommunalutsk. bet.: »Vidkommande den i 24 §:ns .'i
mom. behandlade frågan om röstbegränsningen har Utskottets flertal
ansett det icke allenast vara billigt, att de mindre bemedlades åsigter
och önskningar skola mera än härintills kunna göra sig gällande, utan
iifven att ett vilkor för kommunallifvets utveckling är att intresset för
detsamma icke förslappas genom svårighet för de bredare lagren af
kommunens medlemmar att genom sina röster utöfva inflytande på
dess gemensamma angelägenheter. Ett ytterligare motiv för minskning
af det i den nåd. prop. föreslagna röstmaximum ligger i den omstän-
digheten att på grund af sista mom. i 12 § hädanefter ingen skulle få
på grund af fullmakt föra talan för mer än en röstberättigad. Genom
detta stadgande har nämligen möjligheten för de mindre bemedlade
att genom talrika fullmakter inverka på besluten å kommunalstämman
blifvit i betydlig mån minskad, och ett sådant förhållande utgör obe-
stridligen ett skäl för sänkande af maximum. Utskottet har alltså
ansett sig böra tillstyrka, att den.nu gällande bestämningen, som i
de flesta fall faktiskt icke begränsar innehafvares af en större fönnö
genhet inflytande, ändras. — Hvad sättet för begränsningen angår,
kan man antingen bestämma det högsta röstetalet, med hvilket en
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munen. Hvilka det är, som skola utgöra skatt, framgår ur
§ 54*). Där säges bl. a., att till kommunens utgifter en hvar
är pliktig att bidraga, som »antingen af staten, kommunen
eller på annan grund njuter sådan lön, pension eller inkomst,
eller med arbete sådan försörjning eger, att hans sjelfbestånd
kan anses tryggadt och hans förmåga fullt känd att i kom-
munens allmänna besvär deltaga, härifrån dock undan-
ta gne — — —». Häraf synes, att sådana kommunens med-
lemmar, som icke hafva de inkomster, att deras själfbestånd
kan anses tryggadt eller att deras förmåga att i kommunens
allmänna besvär deltaga är fullt känd (såsom också de kom-
munens medlemmar, hvilka stå under annans husbondevälde)T

icke höra till kommunens skattskyldiga medlemmar (såframt
de ej hafva en sådan ställning, att de på särskild rättsgrund
böra betala skatt). Dessa medlemmar hafva icke rösträtt.

3) Att han icke är att räknas till dem, som på
grund af laga dom böra anses sakna god fröjd. Röstbe-
rättigad är således icke den, som blifvit ärelös dömd, såframt
han icke är benådad, icke häller den, som är dömd att ej
vara vittnesgild och icke blifvit benådad, icke häller den,

röstegände får rösta, till en viss qvotdel af det vid stämman represen-
terade totalröstbeloppet, eller ock inskränka detsamma till ett bestämdt
maximum af röster. Det förra sättet synes dock hafva företräde fram-
för det senare. Ty utom att detsamma tillämpas i gällande förordning
ang. kommunalförvaltningen på landet, är det böjligare och, isynnerhet
vid fåtaligt besökta stämmor, bättre egnadt att föra till det afsedda
målet, likasom det äfven lämpar sig vid beräkning af rösterna i frågor,
der endast innehafvare af jord omrösta enligt mantal.

Men i frågan huru lågt gränsen kunde nedflyttas utan att led-
ningen af kommunens angelägenheter dock lades i händerna på sådana
medlemmar af densamma, hvilka i regeln icke hafva erforderlig för-
måga dertill eller tillräcklig ansvarskänsla, hafva inom Utskottet olika
meningar gjort sig gällande. Flertalet af Utskottets medlemmar hafva
omfattat den åsigten att för närvarande en femtondedel af totalröstbe-
loppet kunde anses såsom den siffra, hvilken med af seende jemväl å
de olikartade förhållanden, som råda i skilda delar af landet, bäst mot-
svarade det närvarandes kraf. Utg.

*) Se numera 78 § i den nya komm. f. Utg.
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som är i saknad af medborgerligt förtroende (nota bene under
den tid, för hvilken sagda påföljd af begånget brott gäller).

4) Att han ej står under annans husbondevälde. Så-
dana, som stå under annans husbondevälde, kunna vara
skyldiga att skatta till kommunen, t. ex. för någon fastighet;
men de hafva icke rösträtt. (I den kommunalförfattning,
som ständerna vid 1897 års landtdag antogo, säges det, att
»annans lagstadda tjenstehjon» ej är röstberättigad.*)

5) Att han icke är att anses såsom lösdrifoare. I
§ 9 af 1865 års kommunalförf. står det »försvarslös», men
vi hafva numera icke försvarslöse. I stället böra de, som
gjort sig skyldiga till den politiförbrytelse, som benämnes
losdrifveri, anses vara i saknad af rösträtt.

*) Ur kommunalutsk. bet.: »Ett inom Utskottet framstäldt för-
slag att tjenstehjon, såframt de erlägga utskylder till kommunen, .skulle
tillerkännas rösträtt å kommunalstämma, har Utskottet ej kunnat bi-
träda. — Kommunen är ingalunda ett bolag, hvars intressenters rättig-
heter bero af deras insatser, utan ett samhälle med rättighet till sjelf-
styrelse för fullföljande af allmänna uppgifter, hvilka kunna anses
gemensamma för samhällets medlemmar och för hvilka dessas med-
verkan i form af såväl personliga tjenster som penningebidrag kan
tagas i anspråk. Huru långt delaktighet i rättigheten till sjelfstyrelsens
utöfvande bör utsträckas är således framför allt beroende af den om-
ständigheten, i livad mån hos medlemmarna kan förutsättas på en
gång vilja och förmåga att bidraga till en riktig lösning af samhällets
uppgifter. Men ur denna synpunkt hafva inga skäl till förmån för det
gjorda förslaget förebragts. Skulle utöfvandet af rösträtt vara egnadt
att höja ifrågavarande klass af befolkningen, så låge häri nog ett skäl
för förslaget, ty äfven för dessa sina medlemmar har samhället upp-
gifter. Men de faktiska förhållandena tala icke för ett sådant antagande.
Då enligt § 78 och ifrågavarande förslag nästan hvilket tjenstehjon
som helst kunde komma i de röstberättigades antal, har man tvärtom
anledning att befara att åtminstone under nu rådande förhållanden
rösträttens utsträckande på föreslaget sätt skulle med afseende jemväl
å den beroende ställning, i hvilken tjenstehjonen enligt gällande lego-
stadga berinna sig, medföra oredor och olägenheter af många slag.
Också har ett behof af ändring i gällande grundsatser icke på något
sätt gjort sig kännbart. Det är, såvidt Utskottet kunnat prof va, endast
allmänt hållna, det verkliga lifvets kraf frånseende betraktelser, som
stöda förslaget, och Utskottet måste förty förhålla sig afböjande mot
detsamma. Utg.
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B. Bolag, naturligtvis för den näring eller rörelse bo-
lag inom kommun idkar eller för fastighet, som bolag inom
kommun har.

Angående utöfvandet af kommunens medlemmar till-
kommande rösträtt gälla följande regler:

1) Rösträtt får icke alls utöfoas, om' röstberättigad
häftar för flere än nästföregående års kommunala utskylder.
Man kan icke säga, att en sådan person saknar rösträtt, men
han får icke utöfva den, så länge det nämda hindret fortfar.
Betalar han resterande utskylder, upphör hindret för röst
rättens utöfvande.

2) Rösträtt får utöfvas genom befullmäktigadt ombud
enligt närmare bestämningar i § 12. *)

3) Rösträtt måste utöfvas genom annan än den, hvil-
ken rösträtten egentligen tillkommer, i följande fall:

a. Då rösträtt skulle tillkomma omyndig eller under
förmyndare stäld. Sådan rösträtt utöfvas af förmyndare eller,
om flere finnas, af den, som desse bland sig utsett.

i!i) Se 12 § i den nya komm. f.
Till förklaring af stadgandet tjänar följande uttalande af kom-

munalutskottet:
> Medan 12 § i gällande förordning berättigar röstegande att sin

talan och rösträtt åt annan välfrejdad person öfverlåta, har nåd. pro
positionen velat inskränka denna befogenhet ända derhän, att rösträtten
kunde öfverlåtas endast å annan röstberättigad medlem af kommunen.
Enligt Utskottets tanke och af dess medlemmar åberopad erfarenhet
vore dock nämnda inskränkning för skarp och skulle, satt i verket,
säkerligen mången gång framkalla stor svårighet för kommunalmedlem
att skaffa sig ett ombud, för hvilket han hyste förtroende. Derför
och då redan 1784 års lag tillåter part i rättegång »bruka till fullmäk-
tig sin skyldeman, eller den i hans tjenst är eller han eljest hafver
förtroende till» (15: 8 Ii. B.), borde, synes det Utskottet, röstegande
tillei-käimas befogenhet att utöfva sin rösträtt genom annan älVen icke
röstberättigad medlem af kommunen eller ock skyldeman, som är finsk
medborgare, dock i hvartdera fallet med vilkor att ombudet vore be-
hörigt att hos domstol eller myndighet i allmänhet föra annans talan.
Genom en dylik bestämning, jemförd med stadgandet i 15: 15 K. B.,
att tjenstedräng icke får såsom fullmäktig vid domstol anlitas, torde
rättigheten begränsas såsom sig bör och i de flesta fall komma att
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b. Rösträtt för oskiftadt bo eller annan samfäld egen-
dom utöfvas af den, som delegarne utsett. Delegarne få
således icke själfve utöfva rösträtt för sådan egendom.

c. Landbo, arrendator eller hälftenbrukare utöfvar röst-
rätt för lägenhet, som han innehar, såframt han själf betalar
de kommunala utskylderna och lägenhetsinnehafvaren icke
är bosatt inom kommunen. Men om egaren är bosatt inom
kommunen eller om han betalar utskylderna, oaktadt han är
bosatt utom kommunen, eger han själf utöfva den rösträtt,
som honom för lägenheten tillkommer.

Förrän 1865 års kommunalförfattning utfärdades, hade
jordegare ansetts berättigad att rösta för sin jord på socken-
stämma. Endast vid prästval hade, jämlikt Kgl. F. af d. 5
juni 1739 och Kgl. Förkl. af d. 22 jan. 1746, fordrats, att
agaren vore bosatt inom församlingen, för att han skulle få
utöfva rösträtt. 1865 års författning bestämde, såsom sades,
att landbo, arrendator eller hälftenbrukare utöfvar rösträtt för
lägenheten, såframt han själf betalar utskylderna och lägen-
hetsinnehafvaren ej är bosatt inom kommunen. Att märka
är, att jordegaren, såsom egande jord inom kommunen, är

gestalta sig derhän, att till ombud vid kommunalstämma blefve använda
röstegande medlemmar af kommunen, såsom röstberättigade förvaltare
m. fl. dyl., men endast i undantagsfall och vid verkligt behof någon
icke-röstberättigad, såsom lägenhetsinnehafvarés hemmavarande söner
och dylike. — Om rättigheten ätt vid kommunalstämma anlita full-
mäktig underkastas en så stark inskränkning, som äfven Utskottets
förslag innebär, fordrar billigheten dock att antydda svårighet att ut-
öfva rösträtt genom ombud icke yttermera ökas genom ovilkorljgt för-
bud för den befullmäktigade att å annan öfverlåta fullmakten, hvarför
Utskottet trott sig hafva anledning att utesluta nämnda i propositionen
ingående förbild och i stället föreslå tillåtelse att transportera fullmakt,
der fullmäktig har laga förfall och rätt till. transport är i fullmakten
medgifven.

Till förhindrande af röstvärfning och agitationer vid kommu-
nalstämma är enligt Utskottets tanke stadgandet i sista meningen af
12 § erforderligt. En mängd uttalanden från kommunerna gifva sådant
vid handen. Utskottets flertal förordar derför godkännandet af ifråga
varande stadgande, ehuru det af viker från nu gällande bestämning
samt särskilda invändningar däremot inom Utskottet gjorts.' . T
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medlem af densamma. Af beslut på kommunalstämma beror
i hög grad beloppet af de kommunala utskylder, som för
tillfället eller i en framtid skola för jorden betalas. T. ex.
om på kommunalstämma beslutes till lån på längre återbe-
talningstid, invärkar beslutet naturligtvis på jordegarens rätt.
Detta är anledningen till att man i nämda fall tillåtit jord-
egare att rösta.

d. Åbo å kronohemman och innehafvare (arrendator>
af kronoboställe ega städse utöfva rösträtt äfven för fastig-
heten. — Hvad landbos, arrendators samt åbos å kronohem-
man rösträtt på kommunalstämma beträffar, så innehåller
den författning, till hvilken ständerna vid 1897 års landtdag
gåfvo sitt samtycke, den bestämningen, att, där rösträtt skall
skildt utöfvas för jord, rösträtten tillkommer innehafvaren af
jorden, såframt icke egaren bor i kommunen och förbehållit
sig rösträtten (11 §). Af denna bestämning följer, att åbo å
kronohemman och innehafvare af kronoboställe alltid komma
att vara röstberättigade; ty kronan, som är egare till lägen-
heterna, kan icke anses vara bosatt inom kommunen och
således aldrig förbehålla sig rösträttighet.

e. Gode män i konkurs utöfva den rösträtt, som skulle
tillkomma cessionant för hans egendom eller den hans
näring eller' rörelse, som står under konkursförvaltningen.
Enligt den vid 1897 års landtdag antagna kommunalförfatt-
ningen får för konkursbo icke alls röstas på kommunalstämma.

/ . Make utöfvar den rösträtt, som eljes skulle till-
komma gift kvinna för hennes enskilda egendom eller näring,
hvilken hon drifver. Ty förordningen angående kommunal-
förvaltningen af år 1865 (§ 10) säger, att enka, frånskild
hustru samt ogift, myndig kvinna åtnjuta rösträtt, hvari lig-
ger, att andra kvinnor ej kunna utöfva rösträtt.

g. Bolags rösträtt utöfvas genom ombud, som bolaget
eller dess styrelse utsett. —

De anförda bestämningarna förekomma i §§ 9 o. 10
af kom munalf örf.
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11. Om det, som skall iakttagas, för att sammankomst
af vid kommunalstämma röstberättigade skall vara en giltig
kommunalstämma. Kommunalstämma är ej hvilken samman-
komst som hälst af kommunens medlemmar, utan en sam-
mankomst af röstberättigade, såsom redan sades. Men icke
hvilken sammankomst som hälst af kommunens röstberätti-
gade medlemmar är en kommunalstämma, utan giltig kom-
munalstämma hålles blott, då de sammankomma och för-
handla i lagbestämd ordning.

Angående den ordning, som bör följas vid kommunal-
stämmas sammankallande och vid dess hållande, finnas be-
stämningar i 2 kap. af kommunalförf. Till dessa bestäm-
ningar hör, att stämman bör hållas under ordförandeskap
af därtill enligt kommunalförfattningen utsedd person, att den
bör vara utlyst inom viss tid, att protokoll därvid bör föras,
att vid öfverläggning och beslut vissa omständigheter böra
iakttagas o. s. v. Jag anser det onödigt att genomgå dessa
bestämningar. Det är tillräckligt att framhålla, att betydelsen
af desamma är, att, om de icke iakttagits, beslutet är eller,
åtminstone under vissa omständigheter, kan varda ogiltigt,
(t. ex. om kommunalstämma ej sammankallats i laga tid,
om rösterna beräknats orätt o. s. v.). Detta innebär likväl
ej, att frågan, huruvida vid kommunalstämma lagligen tillgått
eller icke, skall kunna när som hälst upptagas och beslutet
på den grunden när som hälst upprifvas. § 72 i kommu-
nalförf. *) innehåller, att den, som icke nöjes åt beslut, med-
deladt i kommunalstämma eller af kommunalfullmäktige eller
kommunalnämd o. s. v., eger rätt att däröfver anföra skrift-
liga besvär, hvilka skola af den klagande själf eller hans
lagliga ombud inlämnas till guvernören i den ordning para-
grafen säger. Och i slutet tillägges det: »Försummar kla-
ganden hvad sålunda är föreskrifvet, hafve sin talan emot
beslutet förlorat.» Dock är att märka, att detta stadgande,
att man måste besvära sig, om man vill undvika, att beslut
skall hafva giltighet, gäller blott kommunens medlemmar och

*) 99 § i den nya komm. f. CJtg.
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de personer, hvilka kommunalstämmobeslutet blifvit, på sätt
i särskilda paragrafer säges, tillstäldt. Vidare bör man märka,
att ett beslut icke ovilkorligen behöfver på den grund för-
klaras ogiltigt, att något stadgande i kommunalförfattningen
angående ordningen vid kommunalstämma blifvit åsidosatt.
Om t. ex. rösterna blifvit orätt beräknade, och det är alldeles
uppenbart, att denna oriktighet under inga omständigheter
kunnat invärka på beslutet, behöfver detta ej förklaras ogil-
tigt. Om däremot kommunalstämman icke blifvit i laga tid
sammankallad, böra därvid fattade beslut ovilkorligen för-
klaras ogiltiga, äfven om alla skulle kommit tillstädes, ty det
kan hända, att några medlemmar skulle behöft längre tid att
ötverväga de ärenden, som på stämman förekommit, och till
en sådan längre tid hade de varit berättigade.

III. Några särskilda omständigheter rörande kommunal-
stämma. På kommunalstämma kunna föredragas, utom kom-
munala angelägenheter i egentlig mening, äfven sådana ange-
lägenheter, som icke enligt § 1 i kommunalförfattningen kunna
anses såsom kommunens medlemmars gemensamma ord-
nings- och hushållningsangelägenheter. Sålunda gifver § 11
vid handen, att, om flere kyrkliga församlingar äro förenade
till en borgerlig kommun, på kommunalstämma kunna före-
dragas ärenden, som röra blott en af dessa församlingar.
För sådant fall gäller enligt § 11, att endast de till denna
församling hörande äro röstberättigade å sådan stämma. *)

*) (Jr kommunalutsk. bet.: »— — — Deremot synes det Ut-
skottet sakenligt att i 11 § bibehålies den i gällande förordning ingående
bestämningen att, der flere församlingar äro förenade under gemensam
kommunalförvaltning och fråga rör blott en församlings rätt, denna en-
sa in liar att saken {ill ofverläggning vid kommunalstämma upptaga. Ty
under de öfver trettio år kommunalförfattningen varit i verksamhet har
utan tvifvel omförmälda bestämning på flere ställen tillämpats och
derigenom äfven framkallat förhållanden af den art, att de icke borde
rubbas genom införande af nya stadganden i ämnet. Detsamma gäller
äfven särskilda, under nämnda tidsperiod tillkomna distriktsindelnin-
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Vidare kunna å kommunalstämma upptagas frågor, som röra
blott innehafvare af den i mantal satta jorden inom kommu-
nen. Också dessa angelägenheter äro icke enligt § 1 kom-
munens angelägenheter; de äro andra förbindelsers angelä-
genheter. Men de kunna, såsom § 11 gifver vid handen,
upptagas och afgöras vid kommunalstämma. Saken är
följande.

En stor del af de den i mantal satta jorden rörande ären-
den, hvilka för närvarande kunna handläggas på kommunal-
stämma, utgöres af ärenden, som angå s. k. »onera publica»
eller allmänna tjänstebesvär, hvilka åligga den i mantal satta
jordens innehafvare. Förut upptogos i regel ärenden af
denna beskaffenhet vid tinget; ty häradet var den äldre tidens
egentliga kommun och tinget det forum, där häradets ange-
lägenheter handlades. Ett vittnesbörd om dessa förhållanden
hafva vi i åtskilliga stadganden i 1734 års lag, hvilka ålägga
häradet särskilda onera. Sålunda heter det i B. B. 28: 2,
att häradet skall gästgifvaregård bygga; i 26: 4 B. B. säges
det, att häradet skall bygga tingshus och fängelse; enligt
24: 4 B. B. skall häradet gifva brandstod. Meningen med
dessa stadganden är uppenbart, att de inom häradet, hvilka
ega eller besitta i mantal satt jord, skola svara för de onera,
om hvilka här varit fråga, såvidt icke befrielse på särskild
rättsgrund eger rum. Några stadganden gifva detta vid han-
den, såsom t. ex. 26: 4 B. B.: »Tingsbygning skal hvart
Härad bygga, efter gårdatalet, .» Gårdatalet betyder
här mantalet, således den i mantal satta jorden. Att dessa
ärenden, såvidt de intresserade själfve egde angående dem
öfverlägga och besluta, skulle förekomma på tinget, finnes
visserligen icke uttaladt någonstädes såsom en allmän grund-
sats, men att grundsatsen varit sådan följer ur de äldre för-
hållandena, enligt hvilka tinget var det förra häradets forum,
och om tillvaran af denna grundsats vittna några enskilda
stadganden i lagen. Sålunda heter det i 24: 6 B. B., att

gar med åtföljande, mer eller mindre af kommunen oberoende för-
valtning.»

Ute.
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i hvar landsort skall »å Tinget — — — Häradsboerne
emellan förening uprättad vara» angående brandstod. 4 §
i Kgl. F. af d. 13 sept. 1790 ang. allmänna vägarnas underhåll
vintertiden stadgar, att härads- och sockenboarna skulle
inkallas till häradsrätten för att med ploglagen öfverens-
komma om betalningen för vägarnas hållande i fargildt stånd.
Vidare innehålla fiskeristadgarna från senare hälften af 1700-
talet bestämningar om huru fiskeriintressenterna skulle in-
för domstolen ingå fiskeriföreningar och träffa öfverens-
kommelser.

Men redan förrän 1865 års kommunalförfattning tillkom,
gafs det stadganden, på grund af hvilka åtskilliga slags ären-
den rörande blott den i mantal satta jorden skulle föredragas
på sockenstämma. Sålunda innehålla 26: 1 B. B. och § 23
i 1723 års prästaprivilegier, att sockenmännen egde på socken-
stämma fatta beslut angående kyrkobyggnad, och detsamma
måste anses hafva galt också beträffande prästgårdsbyggnad,
hvarom stadgas i 26: 2 B. B. och § 23 af prästaprivilegierna.
Sistnämda lagrum innehåller dessutom, att på sockenstämma
kunde förekomma äfven andra »enskylta oeconomiska mål
och angelägenheter», som rörde församlingen. (Det är att
märka, att på sockenstämma enligt de gamla förhållandena
egentligen endast lägenhetsinnehafvare voro röstberättigade.)
Till och med i allmänna lagen gifves det stadganden, enligt
hvilka vissa onera ålågo sockenmännen, d. v. s. lägenhets-
innehafvarne inom socknen, hvarför beslut om dem utan
tvifvel borde fattas på sockenstämma. Se 23: 4 B. B. Vidare
hafva vi stadganden i Kgl. F. af d. 16 okt. 1741 och K. Br.
af d. 20 april 1836, enligt hvilka lägenhetsinnehafvarne egde
å sockenstämmor ingå föreningar om vedergällning för ska-
dedjurs dödande, och enligt 10 § i skogsordningen af d. 1
aug. 1805 egde lägenhetsinnehafvarne å sockenstämma öfver-
lägga och besluta angående sockenallmänningars vård och
tillsyn. Här se vi således, huruledes det före 1865 gafs
ärenden rörande blott den i mantal satta jorden, hvilka
skulle företagas på sockenstämma. Det är altså förklarligt,
att § 11 i 1865 års författning innehöll en bestämning, som
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förutsatte, att sådana ärenden skulle kunna på kommunal-
stämma upptagas.

Efter 1865 hafva tillkommit flere nya stadganden, inne-
hållande bestämningar, att ärenden rörande »onera publica»
skola, när de intresserade själfve ega fatta beslut därom,
upptagas och afgöras å kommunalstämma. Sålunda innehålla
gällande skjutsförfattningar af d. 12 nov. 1883 och d. 20
dec. 1888 §§ 3, 5, 6, 7 o. 13 dylika bestämningar. Då det
t. ex. i § 3 säges, att »skjutslaget utgöres på landet af hä-
radet, så framt ej samtliga kommuner önska, att det må
omfatta annat område; dock sålunda att hvarje kommun
inom skjutslaget ensam ansvarar för den gästgifveri- och
skjutshållning, som å densamma blifvit fördelad, — —», så
är naturligtvis meningen, att de skjatsningsskyldige inom
kommunen skola kunna sammanträda på kommunalstämma
och fatta beslut angående det slags ärenden, hvarom här
stadgas. Likaså innehåller K. F. ang. vägar och broar af d.
15 jan. 1883 bestämningar om huru »kommunerna» ega be-
sluta angående väg- och brobyggnadsskyldighet.

I hvad mån alla ärenden rörande den i mantal satta
jorden inom kommun kunna upptagas till afgörande på kom-
munalstämma eller huruvida en del af dessa ärenden, för-
såvidt icke något särskildt är stadgadt, bör såsom förr
upptagas inför häradsrätten, det är en fråga, som är mycket
svår att besvara. För min del skulle jag hålla före, att t. ex.
frågan angående uppförande af tingshus, när det nämligen
är afgjordt, att häradet (d. v. s. tingslaget) skall tingshus
bygga, är en sådan fråga, som icke kan upptagas på kom-
munalstämma, utan inför häradsrätten, emedan ingen författ-
ning har bestämt, att den gamla grundsatsen skall frångås.
Men i åtskilliga fall kan det vara svårt att säga, huruvida
författningarnas mening kan anses vara, att den gamla grund-
satsen bör bibehållas, enligt hvilken ärendena upptagas inför
häradsrätten, eller om meningen är, att de intresserade skola
angående saken få besluta på kommunalstämma. Det hör
också icke till denna afdelning af förvaltningsrätten att be-
svara frågan, hvilka af dessa ärenden skola upptagas på

19
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kommunalstämma. Huruvida frågor om fiskeriföreningar,
om stängselföreningar, om tingshus- och fängelsebyggnad
skola upptagas på kommunalstämma eller inför häradsrätt
besvaras af den speciella delen af förvaltningsrätten. Här
hafva vi blott att konstatera, att på kommunalstämma kunna
upptagas också sådana ärenden, som ej kunna anses för
kommunens medlemmars gemensamma ordnings- och hus-
hållningsangelägenheter enligt § 1 i kommunalförf., utan som
röra blott innehafvarne af den i mantal satta jorden inom
kommunen. Dessa äro icke kommunala angelägenheter, utan
andra förbindelsers angelägenheter. Då böra de stadganden,
som gälla angående kommunalstämma, iakttagas, men tillika
undantagsbestämningen i § 11 af kommunalförf., som inne-
håller: »Angå sådana ärender endast i mantal satt jord
eller annat deremot svarande skattetal, må ej andre än de,
som dylik jord innehafva, deröfver rådslå och besluta.»

I sammanhang härmed skall jag nämna några ord till
förklaring af § 7 i 1865 års kommunalförf. Den innehåller
bestämning därom, att, om guvernör infordrar kommunal-
stämmas utlåtande i sådana angelägenheter, som icke äro
kommunens, kommunalstämma är skyldig att sådant utlåtande
afgifva. Såsom exempel på sådana angelägenheter nämnas
här frågor om väghållning, vägdelning, brobyggnad, håll- och
fångskjutsning,. snöplogning, häradspostföring m.'fl. dyl. ären-
den. Angående åtskilliga af dem är att märka, att, då kom-
munalförfattningen tillkom, dessa slags ärenden under inga
förhållanden' kunde föredragas på sockenstämma, altså icke
häller på kommunalstämma. Var det fråga om vägbyggnad,
så var det guvernören, som beslöt, att väg skulle byggas,
och guvernören kunde höra sockenstämma, sedermera kom-
munalstämma. Det är först efteråt tillkomna författningar,
som gifvit kommunerna, d. v. s. de skjutsningsskyldige inom
kommunerna, en viss rätt att besluta angående sådana ärenden.
Enahanda är förhållandet med frågan om skjutshållning o. s. v.

Hvad väg- och brobyggnad beträffar, så är ytterligare
att märka, att § 6 i 1865 års kommunalförf. visserligen inne-
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håller, att beslut på kommunalstämma kan fattas angående
vägar; men när det i § 6 talas om vägbyggnad, menas icke
sådana vägar som landsvägar och byavägar, utan vägar, som
en kommun besluter att låta bygga med medel, hvilka kom-
munen hos sina medlemmar uttaxerar.

Till frågan om kommunalstämmor hör ytterligare frågan
om de s. k. gemensamma kommunalstämmorna, d. v. s.
stämmor, hvilka äro gemensamma för flere själfständiga kom-
muner. Sådana stämmor kunna enligt § 20 i 1865 års kom-
munalförf. hållas, 1) när flere kommuner beslutit att hand-
lägga ärenden, hvilka röra alla kommuner, vid gemensam
kommunalstämma och 2) när guvernör äskar gemensam stämma
för utlåtandes afgifvande. Dessa bestämningar angående ge-
mensam kommunalstämma äro ytterst knapphändiga, ja så
knapphändiga, att paragrafen högst sällan torde kommit till
användning. Ett tillägg har § 20 därför erhållit genom K.
F. af d. 25 jan. 1886. Men också med detta tillägg äro
bestämningarna angående gemensam kommunalstämma fort-
farande altför knapphändiga.

Med anledning häraf innehåller det förslag till ny kom-
munalförfattning, som af 1897 års ständer antogs i hufvudsak-
lig öfverensstämmelse med regeringens proposition, utförliga
bestämningar om gemensamma kommunalstämmor. *) Bestäm-

*) Ur kommunalutsk. bet.: »1 frågan om behofvet af stadganden
angående gemensamma kommunalstämmor framhåller koinitén (koinitén för
afgifvande af förslag till ändringar i gällande förordning angående kom-
munalförvaltningen på landet. — Utg.) hurusom inom inånga kommuner
förekomma Intressen, värda att beaktas, men hvilka i följd af knappa, re
surser icke kunna tillgodoses. Sålunda vore upprätthållandet af kommu-
nalläkare, folkhögskolor, sparbanker, föreningar till försäkring mot eldfara
m. m. önskningsmål, som endast rikare kommuner kunde förverkliga, medan
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ningarna ingå i 40 o. följ. §§ af förslaget. Enligt dessa
stadganden skola sådana angelägenheter, som enligt lag
kunna å kommunalstämma' upptagas, i följande fall hand-
läggas och afgöras vid gemensam kommunalstämma, nämligen

1) när de äro att anses gemensamma för särskilda
kommuner eller för delar af dem eller enligt lag eller för-
fattning gemensamt röra mantalsatt jord inom skilda kom-
muner eller inom skilda kommuner varande lägenheter och
inrättningar, hvilka i vissa afseenden äro med den i mantal
satta jorden likstälda, såframt icke för afgörandet af dylik
angelägenhet lagenligt fordras kommunernas enhälliga beslut
eller enskild kommuns bifall;

2) när särskilda kommuner öfverenskommit att beträf-
fande dessa angelägenheter samfäldt rådslå och besluta; samt

kommuner med mindre tillgångar endast genom sammanslutning blifva
i tillfälle att ernå dessa fördelar. Dessutom framkallade frågor, sådana
som om ordnande af skjuts- och gästgifveribållningen samt angående
byggande och underhåll af vägar och broar, behofvet af en inrättning,
hvilken möjliggjorde ett beqvämt och ändamålsenligt ordnande af an-
gelägenheter, dem lag gjort gemensamma för flere kommuner. 20 § af
gällande kommunalförordning för landet förutsätter visserligen en sådan
institution uti gemensam kommunalstämma, men till följd af stadgan-
denas i ämnet otillfredsställande och bristfälliga art har, oaktadt det
tillägg kommunalförfattningen erhållit genom k. f. 25 Jan. 1886, ge-
mensam kommunalstämma icke kunnat vinna någon nämnvärd an-
vändning.

Men utom att de förefintliga stadgandena redan i och för sig
ingalunda äro egnade att mana till deras användande vid förefallande
behof, saknas ej mindre hvarje bestämning derom, hvilka rättigheten
att vid sådana stämmor öfverlägga och besluta, i sjelfva verket till-
kommer, om enhvar af de enskilde röstberättigade eller endast särskildt
för sådant ändamål utsedda ombud, eller ock hvardera kategorin, än
ock föreskrift derom, huru de vid gemensam kommunalstämma fattade
besluten skola, bringas i verkställighet.

Af sådan anledning har den nåd. propositionen i ett särskildt
kapitel (IV) sammanfört bestämningar om gemensam kommunalstämma,
hvilka ansetts erforderliga på det att en sådan institution verkligen
må kunna komma till användning.»

Utg.
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3) då guvernör hänskjutit angelägenhet till gemensam
stämmas utlåtande. *)

Den första punkten angår hufvudsakligen »onera pub-
lica», som åligga den i mantal satta jorden samt vissa lägen-
heter och industriella inrättningar, hvilka lika med den i
mantal satta jorden äro skyldiga att deltaga i väg- och bro-
byggnad.

Gemensam kommunalstämma skall enligt det nya för-
fattningsförslaget utgöras af fullmäktige, valda för de skilda
kommunerna. Angår ärende, som på gemensam kommunal-
stämma förekommer, blott den i mantal satta jorden och
med densamma likstälda lägenheter eller inrättningar, deltaga
i valet af dessa fullmäktige blott innehafvare af i mantal
satt jord och sådana lägenheter och industriella inrättningar,
som saken angår.

Hvad af sådan gemensam kommunalstämma beslutits
gäller för alla kommuner, hvilka i valet af fullmäktige
deltagit.

*) Till förklaring af 40 § tjänar följande uttalande af kommu
nal utskottet:

»I fråga om gemensam kommunalstämmas kompetens synes det
vara skäl att tydligt uttala, att dit höra blott sådana frågor, som enligt
lag kunna å enskild kommunalstämma handläggas, men också att om
särskilda kommuner, i följd af förut af dem fattade beslut, redan upp
rätthålla gemensam inrättning, såsom ett gemensamt sjukhus eller en
'äkarebefattning, det icke då mera skall, livar gång någon åtgärd be
träffande sådan inrättning bör vidtagas^ vara nödigt att samtliga kom
muner ånyo besluta, att ärendet skall upptagas vid gemensam stämma.
Att frågan, huruvida ärenden rörande endast i mantal satt jord kunna
upptagas på gemensam kommunalstämma, måste Erämst vara beroende
deraf, huruvida slikt ärende kan behandlas å kommuns enskilda stämma,
är utan vidare klart; — — — — Men att icke alla ärenden af denna
beskaffenhet böra få upptagas å gemensam stämma beror på den om
ständigheten, att lag någon gång (t. ex. k. f. ang. skjutshållningeii och
gästgifverierna af den 12 November 1883 och den 20 December 1888
§ .'{, k. f. den 15 Januari 1888 ang. vägar o. broar $ 3) gör åtgärd
beroende af att kommunerna »om beslutet enas», att »samtliga kom-
muner dertill bifalla», att kommunerna >hvar för sig» afgöra o. s. v.»

Utg.
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§9.

Om kommunalfullmäktige.

§ 4 i kommunalförf. innehåller, att kommun på landet
utöfvar sin beslutanderätt i kommunalstämma eller genom
utsedda kommunalfullmäktige. I regel är det kommunal-
stämma, som utöfvar kommunens beslutanderätt, men på
grund af § 30 i kommunalförf. *) är kommun berättigad
att genom beslut på kommunalstämma åt valda fullmäk-
tige uppdraga att utöfva kommunens beslutanderätt utom
i några angelägenheter, hvilka nödvändigt måste handläggas
på kommunalstämma. För att kommunalstämmas beslut om
införande af kommunalfullmäktige skall vara giltigt, fordras,
att beslutet fattats vid stämma, där minst hälften af kommu-
nens hela röstbelopp varit representerad, och att till förmån
för sådan åtgärd uttalat sig åtminstone två tredjedelar af
de närvarandes röstetal (§ 30**). Sedan kommunalfullmäktige

*) 31 § i den nya komm. f. Ulg.
**) 31 § i den nya komm. f. lyder: »— — —, vare sådant tillå-

tet — —, derest vid tverine på hvarandra följande sådana kommunal-
stämmor, som i 19 § sftrskildt afses, minst två tredjedelar af de när-
varande enligt röstetalet derom sig förena.»

Ur kommunalutsk. bet.: »De i 81 § ingående, från den nu
gällande förordningens stadganden afvikande bestämningarna om vil-
koren för öfvergång till kommunalfullmäktiginstitutionen synas afse
att såvidt möjligt underlätta nämnda institutions allmännare införande
i landskommunerna. Men då propositionen såsom sådant vilkor upp-
ställer endast sakens behandling på två af de i § 19 sftrskildt före
skrifna kommunalstämmorna., hvarvid blott enkel röstöfvervigt erfor-
dras, ligger farhågan nära till hands att en så vigtig omgestaltning af
en kommuns angelägenheter, som uppdragandet af deras handläggning
åt fullmäktige innebär, kunde genom hemliga bearbetningar eller tillfäl-
liga omständigheter åvägabringas i strid emot den allmänna Uppfatt-
ningen inom kommunen eller utan tillräckligt grundlig förberedelse.
Utskottet har derföre ansett försigtigheten bjuda att, jemte det propo-
sitionens stadgande om frågans handläggning vid två kommunalstäm-
mor bibehålles, för giltigt besluts fattande i ämnet skulle erfordras att
förslaget för sig vinner minst två tredjedelar af de närvarandes hela
röstetal, hvilken pluralitet äfven den nuvarande författningen i detta
hänseende föreskrifver.» Utg.
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införts, kan kommunen åter på kommunalstämma besluta att
utöfva sin beslutanderätt på kommunalstämma och således
upphäfva kommunalfullmäktiginstitutionen, men fråga härom
kan ej upptagas, förrän fem år förflutit, sedan kommunal-
fullmäktigskapet införts (§ 38*). Det gifves dock några frå-
gor, som ej kunna uppdragas åt kommunalfullmäktige, utan
om hvilka beslut måste fattas på kommunalstämma. Dessa
uppräknas i § 31 **). Därjämte bör hit läggas frågan om
af skaffande af kommunalf ullmäktigskap. Ett sådant ärende
måste upptagas på kommunalstämma. Vidare är att märka,
att kommunalfullmäktige ega utöfva beslutanderätt blott i de
angelägenheter, som äro kommunens egna angelägenheter,
och de angelägenheter, som det enligt lag åligger kommunen
att för statens räkning handhafva. Men sådana ärenden, som
det icke alls tillhör kommunen att sköta, utan som äro andra
förbindelsers angelägenheter, hvilka upptagas till afgörande
på kommunalstämma enligt särskilda bestämningar, kunna
icke uppdragas åt kommunalfullmäktige. Således, när förord-
ningarna angående skjutsningsbesväret af 1883 o. 1888 gifva
åt »kommunerna» en viss rätt att besluta i skjutsningsange-
lägenheter, så är meningen, att beslutanderätten tillkommer
den i mantal satta jordens innehafvare inom kommunen.
Däraf, att författningarna uttrycka sig så, att kommunen

*) Se numera 39 § i den nya komm. f.
Ur komnmnalutsk. bet.: »Enär det ur nuvarande kommunalför-

ordning upptagna stadgandet i 1 mom. af 39 § att förslag om afékaf-
fande af kommunalfullmäktiginstitutionen icke får i kommunalstämma
företagas, förr än fem år förflutit sedan dess införande, enligt Utskot-
tets tanke möjligen kunde vara egnadt att afhålla kommunerna från
att tillämpa institutionen, enär densamma, försöksvis införd, måste
bibehållas under nämnda långa tid äfven om anordningen omedelbart
eller inom kort visade sig oändamålsenlig, har Utskottet uteslutit denna
tidsbestämning, och detta så mycket hellre som erforderlig garanti
emot förhastade beslut härutinnan komnie att vinnas derigenom att
för sådan frågas afgörande erfordrades enahanda betingelser som i
§ 31 uppställas beträffande fullmäktiginstitutionens införande.»

Utg.
**) 32 § i den nya komm. f. Utg
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eger besluta om sådana angelägenheter, får man icke låta
vilseleda sig till det antagandet, att dessa ärenden skulle
vara kommunens angelägenheter, hvilka den kan uppdraga
åt kommunalfullmäktige, utan de böra, såsom varande andra
förbindelsers angelägenheter, på kommunalstämma föredragas
i närvara af dem, som dessa angelägenheter röra. Något
annat blir förhållandet, om den föreslagna nya kommunal-
författningen blir gällande *). Man finner af den, att på ge-
mensam kommunalstämma kunna föredragas också ärenden
rörande den i mantal satta jorden.

Angående val af kommunalfullmäktige och de bestäm-
ningar, som böra iakttagas, för att kommunalfullmäktiges
beslut skall vara giltigt, stadgas i §§ 32—37 •*).

Enligt 30 o. följ. §§ *•*) äro kommunalfullmäktige att
anses såsom kommunens representanter, utöfvande i kom-
munens angelägenheter den beslutanderätt, som eljes enligt
regel skulle utöfvas på kommunalstämma. I följd häraf
gäller det, som kommunalfullmäktige besluta, alldeles såsom
om det vore beslutadt af kommunalstämma. Denna rätt ega
kommunalfullmäktige efter egen pröfning utöfva i hela dess
vidd i alla andra angelägenheter utom de i § 31 f) särskildt
anförda, utan att kommunalstämma kan vare sig förbehålla
sig själf några andra ärenden än de i lag kommunalstämman
förbehållna eller gifva kommunalfullmäktige några föreskrifter
angående sättet för ärendenas handhafvande. Ty det heter,
att kommunalfullmäktige ega med kommunalstämmas rätt
handlägga och afgöra till stämmas behandling hörande ären-
den. Det enda kommunalstämman i detta afseende kan göra
är att besluta, huruvida utöfvandet af kommunens beslu-
tanderätt skall uppdragas åt kommunalfullmäktige eller icke.
Har den beslutit, att ärendena skola uppdragas åt kommu-
nalfullmäktige, så är det kommunalfullmäktige, som utöfva

*) Se noten på sid. 261. — Utg.

**) 33—38 §§ i den nya Jcomm. f. — Utg.

•*•) 31 o. följ. §§ i den nya Jcomm. f. — Utg.

f) 32 § i den nya Jcomm. f. — Utg.
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kommunens beslutanderätt, och kommunalstämman kan blott
handlägga de få slag af angelägenheter, som uttryckligen
blifvit åt densamma förbehållna.

Kommunalfullmäktige äro valda representanter, som ega
utöfva kommunen tillkommande offentlig myndighet. Häraf
följer: Kommunalfullmäktige bilda själfva en offentlig myn-
dighet, nämligen en kommunal myndighet. Men de äro icke
kommunala ämbets- eller tjänstemän.

Att de äro en offentlig myndighet följer däraf, att de
hafva ett uppdrag att handhafva kommunens angelägenheter
med kommunalstämmas rätt. Och de personer, som i grund
af uppdrag utöfva offentlig myndighet, bilda, såsom förut
(sid. 40) sagts, själfve en offentlig myndighet. Men att de
icke äro kommunala tjänstemän följer däraf, att de icke stå
under kommunalstämmans lydnad. För begreppet »tjänste-
man» väsentligt är, att han står under en styrelses lydnad.
Kommunalfullmäktige bilda själfva kommunalstyrclse. —- Däraf,
att kommunalfullmäktige bilda en offentlig myndighet, följer,
att, ehuru de ej äro tjänstemän, dock hvad som i nya straff-
lagen stadgas om brott af tjänstemän skall tillämpas jämväl
på kommunalfullmäktige (S. L. 2: 12).

§ 10-
Kommunalnämden samt öfriga för värk-

ställighet och förvaltning tillsatta
kommunala myndigheter.

I. Om kommUnalnämd. Kommunalnämd är en kommunal
myndighet, hvilken består af ordförande, vice ordförande och
minst fem ledamöter (§ 41 i kommunalförf. :!:) Ordförande

*) Se 65 § i den nya komm. f.
Ur kommunalutsk. bet.: »— — — livad deremot beträffar an-

talet ledamöter i kommunalnämnden, håller Utskottet före att mini-
miantalet fem är för högt och lämpligen kan nedsättas till tre, eme-
dan i landet finnas små kommuner, i hvilka kommunalnämndens ålig-
ganden väl kunna fullgöras af endast sistnämnda antal ledamöter, utom
ordföranden och viceordföranden.»

Utg.
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och ledamöter i kommunalnämd skola väljas på kommunal-
stämma (§ 41 *). De väljas ej af kommunalfullmäktige ens
i det fall, att kommunen uppdragit sin beslutanderätt åt
kommunalfullmäktige (§ 31 mom. e **). Författningen inne-
håller bestämningar om hvilka som äro valbara och icke
valbara. Att märka är, att vissa tjänstemän ej äro valbara
(§ 42 :i::i::i:). Invald medlem af kommunen får icke afsäga sig
uppdraget (§§ 14 o. 43 f). Dock gifves det vissa omständig-
heter, som undantagsvis berättiga till afsägelse (§§ 14, 42 o.
43 ff). Sålunda äro t. ex. inom kommun bosatta ämbets-
och tjänstemän icke skyldiga att mottaga befattning i kom-
munalnämd. Dessutom gifves det också andra grunder, på
hvilka man kan afsäga sig.

Kommunalnämds befogenheter kunna sägas vara af två
slag: nämden fungerar dels såsom en kommunal myndighet

®) 65 § i den nya komm. f.
Ur kommunalutsk. bet.: »Nåd. propositionen bibehåller siad

gandet i gällande förordning derom att ordförande och viceordförande
i kommunalnämnden utses å kommunalstämma. Denna bestämning
anser Utskottets flertal hafva så mycket större skäl för sig som ord-
förandens i kommunalnämnden verksamhet ingalunda inskränker sig
endast till samarbetet med nämndens öfriga medlemmar i och för den
kommunala förvaltningens handhafvande; ordföranden intager derför-
ntom en ut af nämnden oberoende ställning gentemot hela kommunen,
på sätt t, ex. af § 75 framgår: han är således att betrakta såsom en
hela kommunens förtroendeman, och synes det vid sådant förhållande
ligga i sakens natur att det är kommunen i sin helhet som bör välja
honom. Den hufvudsakligaste invändning, som häremot gjorts, näm-
ligen att kommunalnämnden, hvars medlemmar äro gemensamt ansva-
rige för nämndens tillgöranden, på grund deraf borde ega rätt att till
ordförande utse den, som ansåges mest lämplig att handhafva detta
vigtiga uppdrag, har större berättigande i teoretiskt än i praktiskt hän-
seende, ty sjelffallet är att kommunen, hvars intressen närmast be-
röras af det sätt, hvarpå dess angelägenheter skötas, städse söker till
ordförandebefattningen erhålla en så duglig och pålitlig person som
möjligt.» Utg.

**) 32 § mom. 5 i den nya komm, f. — Utg.
•*•) 66 § i den nya komm. f. — Utg.
f) 14 o. 66 §§ i den nya komm. f. — Utg.
ff) 14 o. ()(> §§ i den nya komm. f. — Utg.
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— och detta är dess egentliga uppgift —, dels såsom en
myndighet, handhafvande statens angelägenheter.

1. Om kommunalnämden, fungerande såsom en
kommunal myndighet. Såsom kommunal myndighet lyder
kommunalnämden under kommunalstämman eller kommunal-
fullmäktige, där kommunalfullmäktiginstitutionen införts; ty
stämman eller kommunalfullmäktige tillkommer beslutanderätt
i kommunens angelägenheter (§ 4). Kommunalstämma och
kommunalfullmäktige kunna således anses utgöra kommu-
nens styrelse. (Stundom förekommer dock uttrycket »kom-
munalstyrelse» i annan bemärkelse, t. ex. i § 1 af 1864 års
förordning ang. förmyndarevård.) Såsom kommunal myn-
dighet eger kommunalnämden dels utföra eller värkställa
kommunalstämmans eller kommunalfullmäktiges beslut, dels
inom gränserna af lag och kommunalstämmans eller kommu-
nalfullmäktiges beslut handhafva förvaltningen af kommunens
angelägenheter i allmänhet och således vidtaga alla de åt-
gärder, hvilka kommunens uppgifter och intressen kräfva,
hvadan kommunalnämden också kan sägas vara kommunens
värkställande myndighet. Att kommunalnämden har att
utföra eller värkställa kommunalstämmans eller kommunal-
fullmäktiges beslut säges i §§ 4 o. 39 mom. q *). Att kom-
munalnämden i öfrigt har att inom gränserna af lag och
kommunalstämmans eller kommunalfullmäktiges beslut hand-
hafva förvaltningen af kommunens angelägenheter säges också
i §§ 4 o. 39 **). — I det sagda ligger:

1) Kommunalnämdens myndighet är icke begränsad
•till vissa slag af kommunens angelägenheter. Kommunal-
nämden är skyldig att vårda sig om alla kommunens intres-
sen, försåvidt icke lag eller kommunalstämma eller kommu-
nalfullmäktige annorlunda bestämt. Detta följer ur § 4, som
säger: »Verkställighet och förvaltning uppdragas åt en
kommunalnämnd — —-.» I dessa ord ligger, att i allmänhet

*) 4 o. 52 §§ i den nya komm. f. TTtg.

••) 4 o. 52 o. följ. §§ i den nya komm, f. [Jtg.



300

alla slag af kommunala angelägenheter skola vara föremål för
kommunalnämdens omsorg. Sådant framgår också ur § 39 *).

2) Kommunalnämden kan icke, utan att kommunal-
stämma eller -fullmäktige fattat beslut därom, vidtaga åtgär-
der i sådana frågor, i hvilka enligt lag beslut måste vara
fattadt af kommunalstämma eller kommunalfullmäktige, för
att åtgärderna skola kunna vidtagas. Kommunalnämden
måste därför, där den i sådana angelägenheter finner åtgärder
påkallade af kommunens intresse, föreslå kommunen, d. v. s.
stämman eller fullmäktige, att fatta beslut. På denna förut-
sättning hvilar § 39 a :i::!:). Stadgandet visar å ena sidan, att
kommunalnämden skall hafva vård om alla kommunens an-
gelägenheter, om hvilka icke annat stadgats, och å den andra,
att kommunalnämden ej får på egen hand fatta beslut i så-
dana ärenden, som ankomma på stämma eller fullmäktige.

3) Kommunalnämds befogenheter inskränkas vidare
genom kommunalstämmas eller kommunalfullmäktiges beslut,
hvilka innebära, att vissa angelägenheter skola uppdragas
åt andra myndigheter, dem stämman eller fullmäktige finna
för godt att tillsätta. § 4 i kommunalförf. förutsätter, att
kommunen kan tillsätta också andra myndigheter, och K. F.
af d. 17 mars 1879 ang. fattigvården (§§ 11 o. 12) gifver
vid handen, att kommun kan tillsätta en särskild fattigvårds-
styrelse för fattigvårdsärenden. Försåvidt icke sådana sär-
skilda myndigheter af kommun tillsatts, höra alla kommunala
angelägenheter till kommunalnämden.

4) Kommunalstämma eller kommunalfullmäktige kunna
dock icke från kommunalnämd skilja sådana angelägenheter,
hvilka enligt lag skola vara uppdragna åt kommunalnämden,
t. ex. uppgörande af taxerings- och röstlängder (enligt § 39
i 1865 års kommunalförf.:i::ä::i:).

5) Vid handhafvandet af kommunala angelägenheter
är kommunalnämden skyldig att, såvida lag ej annat för-
mår, ställa sig kommunalstämmas eller kommunalfullmäktiges

*) 52 o. följ. §§ i den nya leomm. f. — Utg.
••) 53 § i den nya komm. f. — Utg.
***) Se numera 60, 64 o. 83 §§ i den nya komm. f. — Utg.



801

föreskrifter till efterrättelse. Detta följer ur § 4, som till-
erkänner kommunens beslutanderätt åt kommunalstämma eller
kommunalfullmäktige. Detta gäller också i sådana angelä-
genheter, hvilka det åligger kommunen att för statens räk-
ning handbafva. Ty då lag ålagt kommunen att ombesörja
vissa statens angelägenheter för dess räkning, så är fullgö-
randet af kommunens plikt mot staten en kommunal ange-
lägenhet, och kommunalstämman eller kommunalfullmäktige
äro berättigade att föreskrifva de kommunala myndigheterna,
hvad de hafva att göra, för att kommunen må kunna behö-
rigen fullgöra sin plikt mot staten.

6) Försåvidt något beslut af kommunalstämma eller
kommunalfullmäktige ej föreligger och lag ingenting särskildt
bestämt, eger kommunalnämden i kommunens angelägenheter
handla efter egen pröfning af hvad kommunens uppgifter och
intressen kräfva. Häri ligger, att nämden ej behöfver taga
emot några föreskrifter i dessa ärenden af statens myndig-
heter. Detta följer ur § 1 i kommunalförf., som gifver kom-
munen rätt att själf sköta sina angelägenheter, således obe-
roende af statens myndigheter. (Ett annat är förhållandet,
om lag föreskrifvit, att kommunens myndigheter skola rätta
sig efter statens myndigheter.) —

Af alt det sagda följer, att kommunalnämdens ordfö-
rande och ledamöter äro kommunala ämbets- och tjänstemän,
och på dem är tillämpligt, hvad i strafflagen stadgas angående
tjänstemäns förbrytelser i tjänsten.

2. Om kommunalnämden, fungerande såsom en
statens myndighet. Det gifves offentliga angelägenheter,
hvilka måste anses som statens och hvilka staten icke ålagt
kommunen att handhafva, utan hvilka den ålagt kommunens
myndigheter (såsom t. ex. kommunalnämden) att i egenskap
af statens myndigheter ombesörja. Hit höra åtskilliga af de
angelägenheter, som omnämnas i § 39 af kommunalförf. Se
t. ex. mom. f *). Kommunalnämden skall enligt detta moment

*) 58 § mom. 1 i den nya komm. f. Utg.
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»genom sina ledamöter hvar i sitt distrikt öfvervara mantals-
skrifningen i kommunen och tillse att uppgifter, stridande
emot verkliga förhållandet, varda rättade». Ytterligare före-
skrifter härom finnas i §§ 19 o. 26 af K. F. om mantals-
skrifning af d. 10 april 1894. Se vidare mom. n :!:) och o *.*)
af § 39 i kommunalförf. äfvensom § 1 i K. F. af d. 19 dec.
1864. Dessutom gifves det åtskilliga andra författningar,
hvilka åt kommunalnämden uppdragit statliga, ej kommunala
angelägenheter. I alla dessa gäller: kommunalnämden är för-
pliktad att rätta sig efter hvad statens behöriga myndigheter
bestämma, försåvidt lag ej annat förmår.

II. / sammanhang härmed några ord om öfriga
kommunala myndigheter. Kommunen är, såsom af § 4 i
kommunalförf. framgår, berättigad att tillsätta också andra
kommunala myndigheter än en kommunalnämd (t. ex. en
särskild fattigvårdsstyrelse enligt K. F. af d. 17 mars 1879).
Dessa skola rätta sig efter de uppdrag de erhålla och där-
vid handla, eftersom kommunens intressen kräfva. Liksom
kommunalnämdens medlemmar äro de att betrakta såsom
kommunala ämbets- och tjänstemän, hvilka äro underkastade
bestämningarna i strafflagen angående ansvar för förbrytelser
i tjänsten.

§ Il-
Om den tillsyn, som genom statens organ

utöfvas Öfver kommunalförvaltningen.

Det måste anses ligga i statens intresse, såsom förut
framhållits, att de intressen varda tillgodosedda, hvilka vi

''') 58 § mom. 2 i den nya komm. f. Utg.
*•) ")(! § i den nya komm. f.
Ur kommunalutsk. bet.: »Med afseende å den vid innevarande

laridtdag Ständerna förelagda nåd. propositionen om ny lag angående
förmyndertkap, enligt hvilken kommunalnämnds ställning till förmyn-
derskapeinstitutionen blefve väsentligen förändrad, har Utskottet an-
sett § 56 böra innefatta endast hänvisning till hvad i ämnet särskildt
stadgas.» Utg.
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betecknat såsom kommunens. Staten har dock icke ansett
lämpligt att tillgodose dem genom sina myndigheter, utan
funnit lämpligare att åt de mindre samhällena själfva öfver-
lämna att sköta dessa deras angelägenheter, och för ända-
målet har staten utrustat samhällena och de af dem tillsatta
funktionärerna med rätt att utöfva offentlig makt i slika an-
gelägenheter. Med all offentlig makt är emellertid förenad
plikt för dess innehafvare att utöfva makten, när de offentliga
intressena och uppgifterna det kräfva, således också en plikt
för kommunen att utöfva den densamma tillerkända offentliga
myndigheten, när kommunens intressen det kräfva. Häraf
följer, att en kommun ej kan underlåta att upprätta en kom-
munalförvaltning, att välja ordförande och vice ordförande
i kommunalstämma, att välja kommunalnämd o. s. v. Att
1865 års kommunalförfattning står på denna ståndpunkt
framgår af § 82 i författningen. En kommun är altså icke
berättigad att förklara: vi anse det icke nödigt att inrätta
någon kommunalförvaltning alls och välja fördenskull ingen
ordförande i kommunalstämma eller -nämd o. s. v. Det är
visserligen en rätt för kommunen att i sina angelägenheter
handla efter egen pröfning; men kommunen har icke rätt
att besluta att alls icke till pröfning upptaga kommunala
frågor. En kommun, som skulle besluta att icke inrätta nå-
gon kommunalförvaltning, skulle altså göra sig skyldig till
brott mot statens rättsordning, ty med den offentliga makt,
som blifvit åt kommunen öfverlämnad, är förenad förplik-
telsen (naturligtvis gentemot staten) att också utöfva den, när
kommunens intressen det kräfva. Vidare: Staten har fun-
nit nödigt att bestämma, att kommunens myndighet skall
utöfvas med iakttagande af vissa former eller föreskrifter.
En kommun, som skulle åsidosätta dessa föreskrifter, dessa
former, skulle således också göra sig skyldig till lagstridighet,
altså till brott mot statens rättsordning. Vidare: Kommunen
har fått blott en viss begränsad makt i sina gemensamma
ordnings- och hushållningsangelägenheter. Ett utöfvande af
makten med öfverskridande af de gränser, som lag uppdragit,
skulle också vara ett brytande mot statens rättsordning.
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Af alt detta inses, huru det ligger i sakens natur, att
staten skall kunna utöfva uppsikt öfver kommunalförvalt-
ningen, och i enlighet härmed stadgas också i § 5 af instr.
för guvernörerna af d. 29 dec. 1894, att guvernören, hvilken
det i allmänhet tillkommer att hafva tillsyn öfver att de
offentliga intressena i länet behörigen vårdas, bör genom
resor till länet och inspektion bl. a. vaka däröfver, att de
kommunala angelägenheterna författningsenligt handhafvas.
Dessutom finnas specialstadganden om öfvervakandet af kom-
munerna. Nu hafva vi att besvara frågan, hvilka medel
statens myndigheter hafva för att utöfva denna tillsyn öfver
kommunalförvaltningen:

1) Främst eger guvernör taga kännedom om det sätt,
på hvilket kommunalförvaltningen handhafves. Något allmänt
stadgande därom, att kommun skall till guvernören inlämna
berättelse öfver kommunalförvaltningen, finnes icke, och i
administrativ väg kan stadgande därom ej utfärdas. För
några speciella fall finnes det stadgadt, att kommunala myn-
digheter skola om vidtagna åtgärder underrätta guvernör.
T. ex. om kommunalfullmäktiginstitutionen införts eller af-
skaffats, skall sådant meddelas guvernören (§§ 30 o. 38 i
kommunalförf. *). Guvernören skall också underrättas om
val af ordförande och vice ordförande i kommunalnämd (§
44 **). Men något allmänt stadgande därom, att kommun
skall inför guvernör göra reda för sin kommunalförvaltning,
gifves det ej, och därför kan sådant icke häller åläggas
kommun. Däremot måste guvernör anses berättigad att,
medan han uppehåller sig på ort och ställe, själf taga kän-
nedom om kommunens angelägenheter. § 5 i 1894 års gu-
vernörsinstr. innehåller också, att guvernören bör genom
inspektion af kommunala institutioner vaka öfver att de
kommunala angelägenheterna författningsenligt handhafvas.
Guvernören kan således fordra att få se kommunens hand-
lingar och räkenskaper, när han uppehåller sig i kommunen.

*) 31 o. 39 §§ i den nya komm. f.
*•) 68 § i den nya komm. f.

g
Utg.
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Blott och bart därigenom, att guvernör tager kännedom om
•det sätt, på hvilket kommunens angelägenheter skötas, krän-
kes ej kommunens rätt till själfstyrelse, sådan den är den-
samma tillförsäkrad genom § 1 i kommunalförf.

Huruvida guvernör kan fordra, att kommunen eller dess
myndigheter skola lämna upplysning om hvad för åtgärder
de i vissa kommunala angelägenheter vidtagit, är svårt att
säga. Enligt § 7 i kommunalförf. är kommunalstämma skyl-
dig att afgifva utlåtande i åtskilliga frågor, när det äskas,
och hit höra också stadgandena i § 19:i:), som gifver veder-
börande tjänsteman rätt att äska kommunalstämmas hållande.
Men däri torde ännu icke kunna anses ligga uttalad den
grundsatsen, att guvernör skall kunna fordra af kommun
redogörelse för det sätt, på hvilket vissa angelägenheter skötas.

2) Ifall kommunala myndigheter göra sig skyldiga till
något mot lag stridande, kan guvernör förordna till de skyl-
diges åtalande. Saken är följande. — § 15 i K. F. ang.
införande af ny strafflag af d. 19 dec. 1889 stadgar, att
»allmän åklagare skall åtala brott, som hör under allmänt
åtal, ändå att målseganden icke anmält det dertill», och §
16 i samma promulgationsförfattning säger: »Under allmänt
åtal höra alla de brott, hvilka ej i lag eller författning äro
uttryckligen undantagna.» 40 kap. S. L., som handlar om
tjänstemäns brott i tjänsten, undantager icke dessa förbry-
telser från dem, som lyda under allmänt åtal. Enligt 2: 12
S. L. böra kommunala myndigheter anses såsom tjänstemän
i strafflagens mening. Således eger guvernör för sådana för-
brytelser i tjänsten, som omtalas i 40 kap. S. L., förordna
till åtal mot kommunala myndigheter. Men detta gäller,
såsom häraf synes, blott kommunala myndigheter, altså dem,
som utöfva kommunal myndighet i grund af ett uppdrag
(såsom kommunalfullmäktige, kommunalnämd, fattigvårdssty-
relse o. s. v.). Däremot gäller detta icke de röstegande å
kommunalstämma. Kommunens medlemmar, som ega röst-
rätt å kommunalstämma, hafva en egen rätt därtill. Vis-

*) 20 § i den nya komm. f. Utg.

20
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serligen ega icke alla kommunens medlemmar rösträtt på
kommunalstämma, men de röstegande hafva ej ett uppdrag
att utöfva öfriga medlemmars rätt, utan hvad de röstegande
på kommunalstämma beslutit gäller, såsom om alla skulle
beslutit det, alldeles på samma sätt som ett beslut, fattadt
af vid konkursborgenärers sammanträde närvarande, gäller
såsom alla borgenärers beslut. Då nu de röstegande på
kommunalstämma ej ega ett uppdrag att handlägga andras
angelägenheter, utan handlägga sina gemensamma ordnings-
och hushållningsangelägenheter, så kan det, som lag stadgar
om tjänstemäns brott- i tjänsten, ej tillämpas på kommunens
på kommunalstämma rösträtt utöfvande medlemmar. Här-
med är icke sagdt, att de ej skola kunna åtalas för att de
missbruka den makt, hvilken de ega utöfva på kommunal-
stämma. Det är visserligen sant, att lagens stadganden om
oredlighet svårligen kunna tillämpas på en medlem af kom-
munen, hvilken gör sig skyldig till oredlighet vid. utöfvandet
af sin rösträtt på kommunalstämma; ty strafflagens bestäm-
ningar i 38 kap. äro sädana, att de gälla blott den, som har
ett uppdrag att handlägga andras angelägenheter. Om där-
emot t. ex. några medlemmar af kommunen skulle på kom-
munalstämma, där fråga vore om inköp af en lägenhet för
kommunens räkning, i afsikt att tillskynda innehafvaren af
lägenheten en oskälig fördel, anföra bevis för stora förmåner
hos lägenheten, som den faktiskt ej hade, så tror jag, att
detta borde rubriceras såsom ett bedrägeri, för hvilket de
beträffande medlemmarna skulle kunna göras ansvariga enligt
36 kap. i strafflagen. De skulle blott icke kunna straffas
enligt strafflagens bestämningar om tjänstemäns brott i
tjänsten.

3) Det kan frågas, huruvida guvernör eller annan
behörig myndighet har en rätt att tvinga tredskande kommun
eller dess myndigheter att vidtaga åtgärder, hvilka enligt
lag fordras. Enligt K. F. af d. 17 mars 1879 om fattigvår-
den (§ 43) är guvernör berättigad att till fattigvårdssamhälle,
som finnes hafva sin skyldighet i ett eller annat afseende
åsidosatt, aflåta föreställning och, där rättelse likväl ej följer,
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vid lämpligt vite tillhålla samhället att ställa sig anmärknin-
gen till efterrättelse. Men något allmänt stadgande finnes
icke därom, att guvernör eger i hvarje fall, då kommun ej
godvilligt ställer sig lagens stadganden till efterrättelse, före-
lägga kommunen vite för att tvinga den att fullgöra sina
skyldigheter. För min del skulle jag dock tro, att guvernör
kan i regel anses berättigad att vid vite tillhålla tredskande
kommun att fullgöra dess åligganden. Eljes skulle stadganden,
sådana som de i §§ 82 o. 83 i 1865 års kommunalförfatt-
ning förekommande därom, att kommun skall inom ett visst
antal år etablera en sådan kommunalförvaltning, som i lag
är stadgad, vara fullkomligt maktlösa gentemot en tredskande
kommun. Men denna fråga hör till de dunkla i vår förvalt-
ningsrätt, hvarför jag afhåller mig från en vidare utredning
af densamma.

4) Guvernör eger med anledning af besvär öfver kom-
munens eller dess myndigheters åtgöranden antingen helt och
hållet eller delvis upphäfva olagliga åtgärder eller förbjuda
deras värkställighet. Anförandet af besvär öfver kommunens
eller dess myndigheters åtgärder är det viktigaste och värk-
sammaste medel, som lag gifver den enskilde till skydd mot
olagligt förfarande af kommuns organ. Lag har gifvit kom-
munen en viss rätt att utöfva offentlig myndighet öfver de
enskilde, men ej en oinskränkt rätt, och lag har stadgat,
hvad vid utöfvandet af denna myndighet skall iakttagas, på
det att såväl det allmännas som de enskildes intressen må
varda tillgodosedda. Men lag har, emedan kommunen kunde
förfara olagligt, gifvit de enskilde det nämda medlet att
skydda sig mot olaglighet, och i anledning af besvär kunna
vederbörande myndigheter upphäfva åtgärder icke allenast
till den del, till hvilken de kränka besvärandes rätt, utan
ock i vidsträktare mån, om giltiga skäl förekomma. — An-
gående besvär mot kommuns och dess myndigheters åtgärder
gälla hos oss följande grundsatser:

Rättighet att besvära sig tillhör hvar och en, som ett
kommunens eller dess myndigheters beslut rättsligen angår.
Man behöfver ej vara medlem af kommun för att vara
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berättigad att anföra besvär öfver kommunala myndigheters
åtgärder. Hvar och en, som träffas af ett beslut af kommu-
nen eller dess myndigheter, är också berättigad att söka
rättelse i beslutet hos statens myndigheter. Den enskilde
kan anse sin rätt vara kränkt, äfven då beslutet ej tillkom-
mit i laga ordning; ty om t. ex. rösterna vid omröstning ej
blifvit riktigt summerade, sä kan det hända, att den enskilde
ej fått tillfälle att med sin röst invärka på beslutet så, som
han enligt lag bort få göra det, och om för öfrigt olaglighet
förelupit, kunde det hända, att beslutet blifvit ett annat,
därest lagens stadganden hade iakttagits. — Besvär öfver
kommuns beslut böra anföras hos guvernören inom den i §
72 *) bestämda tiden. Hafva besvär inom den tiden anförts,
kan beslut, som öfverklagats, ej gå i värkställighet, förrän
guvernören pröfvat saken. Det är endast undantagsvis, som
beslut kan gå i värkställighet, förrän afgjordt är, att det har
laga kraft (§ 28 **). Försittes tiden till besvärs anförande,
har den med beslutet missnöjde ej någon talan mot detsamma
(§ 72, slutet ***). Härmed är likväl ej sagdt, att man be-
höfver taga reda på alt, hvad i olika delar af landet beslutes,
om man vill vara trygg för att icke träffas af kommunala
myndigheters beslut. Ty kommunalstämmobeslut, som angår
frånvarande person enskildt, skall jämte besvärsanvisning
meddelas honom genom protokollsutdrag, och tiden för be-
svärs anförande räknas från den dag han fick del af beslutet
(§§ 27 o. 72 f). Det är sant, att kommuns debiterings- och
taxeringslängder ej behöfva delgifvas hvarje enskild. Jag
kan altså blifva taxerad i en kommun, dit jag icke hör, utan
att jag vet af det. Men härigenom har jag ej försuttit min
rätt, ty § 65 i kommunalförf. ff) säger, att de af koramu-

*) 99 § i den nya komm. f. — Utg.

**) 29 § i den nya komm. f. — Utg.

*•*) 99 §, slutet, i den nya komm. f. — Utg.

f) 28 o. 99 §§ i den nya komm. f. — Utg.

ff) 91 § i den nya komm. f. — Utg.
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nens till utskyld pliktiga medlemmar, som försummat
att i behörig ordning göra anmärkning mot längd, hafva
förlorat vidare rätt till klagan. Om man altså skulle påfört
mig kommunala utskylder i någon landsort, dit jag alls icke
hör, kan jag trygt afvakta, att man fordrar utskylderna af
mig, och sedan klaga öfver utmätningen. —

Hvad beträffar de åtgärder, som guvernör kan vidtaga
med anledning af besvär, gälla följande satser:

a) Om besvär anföras på den grund, att någons en-
skilda rätt blifvit kränkt, och guvernör finner förhållandet
vara sådant, eger han till förmån för besväranden rätta be-
slutet (t. ex. om kommun påfört besvärande skattören och
utskylder för näring, ehuru sådan under året af honom icke
idkats); men i öfrigt bör beslutet blifva ståndande, således
äfven om guvernören skulle finna, att likadan olaglighet blif-
vit begången mot annan enskild medlem af kommunen (§ 73 *).
Undantag i sistnämda afseende eger rum, där guvernör skulle
finna, att beslutet i öfrigt står i strid mot »allmän lag eller
förordning», d. v. s. mot lag. I sådant fall är guvernören
berättigad att upphäfva beslutet i dess helhet.

b) Om besvär anföras på den grund, att beslut eljes
är lagstridigt, vare sig emedan det icke tillkommit i laga
ordning eller emedan det står i strid mot allmän lag eller
författning eller annorledes öfverskridit deras befogenhet,
som beslutet fattat, eger guvernör, om han finner skäl därtill
förekomma, beslutets värkställighet förbjuda. Exempel därpå,
att kommuns beslut ej i laga ordning tillkommit, hafva vi i
följande fall: En extra kommunalstämma har beslutit om
ny utgift, ehuru den ej varit utlyst fjorton dagar därförinnan
(§ 19 mom. 2 i 1865 års kommunalförf. •*), eller ordföranden
har framstält proposition, innan öfverläggningen förklarats
afslutad (§ 23). Exempel på beslut, som i anseende till sitt
innehåll stå i strid mot allmän lag: Kommunalstämma har

•) 101 § i den nya komm. f. l'tg.

**) Jfr 18 § mom. 8 i den nya komm, f. Utg.
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beslutit att vidtaga åtgärder till indrifvande af kommunens
utestående fordringar, ehuru de ej äro till betalning förfallna.
Exempel på beslut, som annorledes öfverskrida deras befo-
genhet, som beslutet fattat: Kommunalstämma har beslutit
till en ny utgift ur kommunens medel för någon angelägen-
het, som ej kan anses såsom kommunens, t. ex. för att
stifta ett stipendium vid universitetet.

Med afseende å besvär af nyss anförda beskaffenhet
hafva vi att märka:

c) Guvernör eger icke ändra eller upphäfva beslut
blott på den grund, att han finner detsamma olämpligt eller
stridande mot statens intresse. För att ett upphäfvande skall
kunna ega rum, fordras olaglighet. Detta finnes visserligen
ej uttryckligen stadgadt, och förut var förhållandet annor-
lunda, men man bör anse denna grundsats vara en följd af
hvad som stadgas i §§ 1, 73*) o. 74*). Det heter i § 73:
»— — och stånde beslutet i öfrigt, utan så är — — —»,
och § 1 gifver kommun rätt att själf sköta sina ordnings-
och hushållningsangelägenheter.

d) Guvernör är icke ovilkorligen tvungen att upphäfva
ett beslut af ofvan anförd beskaffenhet på den grund, att
olaglighet förelupit, då det fattades. Det säges i § 74 **):
»Föres klagan — — — — ege Guvernören, om han finner
skäl dertill förekomma, beslutets verkställighet förbjuda.»
Han är således icke ovilkorligen tvungen att upphäfva be-
slutet. Om nämligen olagligheten är sådan, att den uppen-
barligen ej kunnat invärka på resultatet, behöfver beslutet
ej upphäfvas. T. ex. om en person, som ej bort få rösta,
fått deltaga i omröstning, behöfver beslutet icke upphäfvas,
därest hans röster klarligen ej kunnat invärka på saken.
Men annars bör ett olagligt beslut upphäfvas eller dess värk-
ställighet förbjudas, således om olagligheten invärkat på be-
slutet eller om det är osäkert, huruvida den kunnat invärka

*) 101 § i den nya komm. f. Utg.

**) 101 § mom. 1 i den nya komm. f. Utg.
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därpå; ty lagens mening är icke, att guvernör skall ega rätt
att låta olaglighet passera, eftersom han finner lämpligt,
utan endast, att han icke ovilkorligen alltid behöfver förbjuda
värkställigheten.

e) Guvernör kan ej, utan att besvär anförts, upphäfva
kommunens eller dess myndigheters beslut, ty det finnes intet
stadgande, som gifver guvernör denna rätt. Man kunde
visserligen fråga, om det värkligen kan vara meningen, att
guvernör ej skall kunna upphäfva ett kommunalstämmobeslut,
det må vara huru olagligt som hälst, såframt enskild ej be-
svärat sig. För min del tror jag dock, att inga olägenheter
uppstå i följd af att man antoge en sådan sats. Har enskild
ej inom laga tid begagnat sig af den i lag honom erbjudna
rättigheten att söka rättelse i olagligt beslut, får han skylla
sig själf. Har kommun vid fattande af ett beslut i öfrigt ej
följt lag, således blott i allmänhet handlat mot föreskrifven
ordning, och har ingen besvärat sig, så må kommunens med-
lemmar också skylla sig själfva, om de icke begagnat den
utväg lag lämnat dem till erhållande af rättelse Har kom-
munal myndighets olagliga beslut träffat annan än medlem
af kommun, kan det sättas i fråga, huruvida icke sådant
beslut är utan vidare ogiltigt, så att man icke alls behöfver
besvära sig. Och har slutligen kommun fattat ett beslut,
som kränker det allmännas rätt (kommun har t. ex. öfver-
skridit sin befogenhet utan att hafva kränkt enskilds rätt),
så kan kommuns beslut under alla förhållanden betraktas
såsom ogiltigt, utan att det behöfver upphäfvas. Statens
myndigheter behöfva icke besvära sig öfver olagliga kom-
munala beslut.

5) Om den tillsyn, som utöfvas öfver kommunernas
själ/styrelse i grund af lagens stadgandet! därom, att
vissa beslut tarfca stadfästelse af statens myndigheter.
Då lag gifvit landskommun rätt att, inom de gränser lag
utstakar, själf vårda sina gemensamma ordnings- och hus-
hållningsangelägenheter, har den därmed ock förklarat, att
livad kommun och dess myndigheter inom dess gränser be-
sluta är giltigt och bindande för en hvar, som saken kan
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angå. Den har därtill förbehållit statens myndigheter rätt
att, i händelse kommunen öfverskrider sin befogenhet eller
annars handlar mot lag, upphäfva eller förbjuda värkställig-
heten af kommunens åtgärd i enlighet med hvad nyss sades.
Men en befogenhet för statens myndigheter att på grund af
lämplighetsskäl pröfva kommunens åtgärder eller ingripa i
dem existerar enligt regel icke. Men från denna regel finnas
undantag. Det gifves fall, hvilka lag ansett vara altför vik-
tiga och i altför hög grad invärka på medborgarnes rättig-
heter, för att den skulle ansett sig kunna låta det i sådana
frågor bero uteslutande af landskommuns pröfning, hvarför
lag velat förbehålla också statens myndigheter en pröfnings-
rätt, och därför har den stadgat, att kommunala myndigheters
beslut i vissa fall skola för att vinna gällande kraft under-
ställas antingen senatens ekonomiedepartements eller guver-
nörs pröfning och stadfästelse (§§ 70 o. 71 *). Att märka

•) 97 o. 98 m. fl. §§ i den, nya korum. f.
Ur kommunalutsk. bet.: »Nåd. propositionens SS 97 och 98,

hvilka innehålla föreskrifter om underställning af kommunalstämmas
beslut, uppräkna såsom ärenden, i hvilka dylik hemställan dels till
Senatens Ekonomiedepartement, dels till Guvernör, bör ega rum,
ej blott sådana beslut, hvilka i betraktande af ärendets omfattande,
eller maktpÅliggande natur anses erfordra statsmaktens sanktion,
utan ock angelägenheter, beträffande hvilka underställning finnes i
särskilda författningar föreskrifven, samt slutligen åtskilliga kommu-
nala frågor, angående hvilka hemställan påbjudes på sina ställen i
författningsförslaget. Utskottet kan ej undgå att finna "detta förfa-
ringssätt olämpligt och vilseledande. Oafsedt den oegentligheten att
beslut om förhöjning af färjpenningar, för hvilka taxa enligt 3 §
af k. f. om vägar och broar den 15 Januari 1883 utfärdas af Guver-
nören, komme att underställas Senaten, kunde man, då äfven utom
kommunalförordningens egentliga gebit stående angelägenheter uti
ifrågavarande stadganden beröras, frestas till antagandet att upp-
räknandet här vore uttömmande, hvilket dock ingalunda är fallet
(jfr. t, ex. §§ 9 och 10 i k. f. om fattigvården den 17 3Iars 1879). Dä
tillika ett upprepande af de ärenden, hvilka enligt föreskrifter på andra
ställen i författningsförslaget böra hemställas, är alldeles opåkalladt,
har Utskottet, i öfverensstänunelse med hvad nu framhållits, omformu-
lerat dessa bägge §§.» (Tt<i,
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är dock, att det gifves också andra än de i §§ 70 o. 71
omnämda fallen, i hvilka kommuns och kommunala myndig-
heters beslut böra underställas statens myndigheters pröf-
ning, t. ex. frågor angående fattigvårdsreglementen. Men jag
vill icke här upptaga alla de frågor, i hvilka stadfästelse
kräfves. Jag framhåller blott, att stadfästelse kräfves dels
af senatens ekonomiedepartement, dels af guvernör, dels
också af domstol, nämligen i de fall, om hvilka stadgas i
§ 8 af kommunalförf.,, där fråga är om förhöjdt vite för
öfverträdelse af kommunala ordningsstadgar.

Betydelsen af dessa stadganden angående stadfästelse
å kommunala beslut är, att ett kommunalt beslut i nämda
ärenden, ehuru de höra till kommunens ordnings- och hus-
hållningsangelägenheter, dem kommunen eger enligt § 1 själf
sköta, ej eger giltighet, om det icke erhållit vederbörande
statliga myndigheters stadfästelse. Vid handläggningen af
dessa slags angelägenheter äro de statliga myndigheterna
berättigade att pröfva, icke blott huruvida kommunens beslut
är lagligt, utan också huruvida det är ändamålsenligt, d.
v. s. huruvida det är förenligt med statens allmänna och
med kommunens särskilda intressen. Men berörda myndig-
heter äro, med afseende å den på dem ankommande åtgärden,
inskränkta till att antingen oförändradt godkänna kommunens
beslut, då det blir bindande, eller vägra sin stadfästelse, då
det ej erhåller giltighet. Annorlunda beskaffade beslut kunna
myndigheterna icke sätta i stället för kommunens. Detta
står uttryckligen stadgadt i § 71 af kommunalförf. *), och
med afseende å fattigvårdsärenden i § 42 af fattigvårds-
förordn. af d. 17 mars 1879. Med afseende å de beslut,
hvilka böra underställas senatens ekonomiedepartements pröf-
ning, kan dock icke den anförda regeln upprätthållas, utan
torde ekonomiedepartementet i vissa frågor böra anses be-
rättigadt att ändra kommunens beslut. I § 70 af 1865 års
kommunalförf. uppräknas bland ärenden, som skola under-
ställas ekonomiedepartementets stadfästelse, förslag till nya

*) 98 § i den nya Icomm. f. LTtg.
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eller förhöjda bropenningar. Men detta är icke ett kommu-
nalt ärende; beslut angående sådana ärenden kan på kom-
munalstämma fattas blott af den i mantal satta jordens inne-
hafvare och dem, som äro skyldiga att i väg- och brobygg-
nadsbesväret deltaga.

B. Städerna.

Historik.

Städer hafva i Sverige uppkommit på sådana orter,
där man samlats för ting, marknad, annan handel eller
något dyl. Antagligen hafva på sådana orter uppkommit
samhällen med särskilda privilegier och rättigheter, däribland
rätt att i vissa afseenden följa egna rättsbruk, under det att
man i öfrigt var underkastad den i landsorten rådande »bon-
delagen». Med tiden tillkom rätt för sådana samhällen att
begagna en egen, från landsortens lag skild lag, stadsrätt.
I anledning häraf hafva uppkommit sådana kodifikationer,
som vi nu för tiden benämna stadslagar". Af sådana stads-
lagar hafva i Sverige funnits Bjärköarätten, Visby stadslag,
Söderköpingsrätten och Magnus Erikssons stadslag eller den
nyare stadslagen. Visby stadslag säges vara »förnyad och
faststäld» af Magnus Eriksson, således i medlet af 1300-talet,
och redan förut säges Magnus Ladulås hafva stadfäst åt
Visbyboarna deras rätt och frihet. Om Söderköpingsrätten
känner man ganska litet. Bjärköarätten antages vara redi-
gerad efter Upplandslagen. Den utgjorde sannolikt ingen
nyskapning, utan blott ett ordnande af förut befintliga
och gängse förhållanden. Redaktionen af densamma föran-
leddes — så har man antagit — af Upplandslagens kodi-
fiering. Den torde ursprungligen hafva blifvit uppsatt för
Stockholm och sedan tillämpats med vissa modifikationer för
andra städer. Några städer, såsom t. ex. Jönköping, erhollo
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genom särskilda bref af konungen tillåtelse att begagna sagda
stadsrätt. Magnus Erikssons stadslag torde hafva tillkom-
mit med anledning däraf, att man velat skapa en för stä-
derna i riket i allmänhet lämpad lag. Den måste anses
hafva tillkommit under tiden mellan 1350—57. Sedan gafs
åter åt nya städer rätt att begagna stadslagen.

Städernas författning före tillkomsten af Magnus Eriks-
sons stadslag är icke af rättshistorien fullständigt belyst.
Att den varit outvecklad är säkert. Därför anser jag mig
nu kunna inskränka mig till att, vid redogörelsen för stads-
författningens utveckling, börja med rättstillståndet på den
nyare stadslagens tid.

A. Stadsförfattningen pd grundvalen af den
nyare allmänna stadslagen och vid tiden för
dess tillkomst gällande stadganden.

På den nyare stadslagens tid kan man anse städerna
vara kommunala samhällen, som hade rätt till egen lagstift-
ning, egen lagskipning och egen förvaltning och hvilkas med-
lemmar hade uteslutande eller företrädesrätt till vissa närin-
gars bedrifvande. Enligt stadslagens Köpmålabalk XXII! kap.
var landsköp (all köpslagan å landet) såväl landtmän som
köpstadsmän förbjudet. Enligt St. L. borde således alt köp
både mellan landsmän och köpmän ske i stad. Det heter:
»Hwilken Man som Konungz Fogate eller Konungz Embetz-
man finner å Lande Köpslagan drifwa, : Taki
aff honum thet han köpte eller sålde, Ock til fyratighi Mar-
ker:» Således var handelsnäring på landet förbjuden. Men
ej nog härmed: handelsnärings idkande tillkom blott köpstads-
männen, hvar i sin stad (»Engin Landzman må köpa nokra-
handa Köp i Stadenum, Fälade (d. v. s. boskap) eller hwat
thet är, at han skal thet ther åter vtsälia i Stadenum ock
många:»). Denna allmänna grundsats tillämpades emellertid
obehörigt strängt af fogdarna. De borttogo landtmannavaror,
mot hvilka landtmännen vid bärgvärken ville tillbyta sig
järnartiklar. Detta förbjöds i Telgestadgan af år 1380 § 3.
Där säges, att det är blott rätta köpmannavaror, som bön-
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derna ej skulle få sig emellan skifta, byta eller åt hvarandra
sälja. Grundsatsen, som innehöll förbud mot landsköp, kvar-
stod i Vexiöstadgan af år 1414 och i konung Kristoffers L.
L. (Köpmålabalken kap. VI o. VII). Enligt dessa stadganden
lingo landtmännen dock för eget behof köpa, sälja och byta
med hvarandra af hvad i bondens bo växte. Således blef
genom dessa stadganden handeln förklarad för en stadsman-
nanäring. Några undantag från de allmänna grundsatserna
medgafvos dock.

Däremot var det icke ens vid tiden för tillkomsten af
konung Kristoffers L. L. förbjudet att idka handtvärk på lan-
det, såsom VII kap. Köpmålabalken L. L. gifver vid handen.
Det linnes väl stadganden, som för att gynna städer påbjödo,
att handtvärkare skulle inflytta till städerna. Sådant var
förhållandet med 1342 års stadsprivilegier för Vexiö, hvilka
påbjödo, att kringboende handtvärkare skulle nedsätta sig i
denna stad. Men till något allmänt stadgande i denna rikt-
ning kom det ännu icke under den period, med hvilken vi
nu hafva att skaffa.

Städernas invånare utgjordes af byamän och gäster.
Gäster eller, såsom de också kallades, köpsvenner

voro ett slags rörliga köpmän, hvilka längre eller kortare
tid vistades i staden och för sina annanstädes boende prin-
cipaler köpte och sålde. Dessa gäster hörde icke till den
stads borgerskap, där de vistades, ehuru de kunde ega hus
i staden. De voro underkastade åtskilliga inskränkningar,
som icke drabbade byamännen. De voro till och med be-
roende af den byaman, hos hvilken de bodde.

Hyamän kallades ocksä borgare och köpstadsmän.
Desse, städernas egentliga invånare, torde ursprungligen ut-
gjorts hufvudsakligen af näringsidkare, egentligen köpmän;
ty det var under förutsättning, att städernas invånare utgjor-
des af handelsidkande personer, som dem beviljades sådana
förmåner, som vi nu kalla stadsprivilegier. Byamännen voro
af två slag: de själfständiga eller rätta byamännen och
de s. k. femöresborgarena. — Själ/ständig byaman kunde
man blifva: genom att betala burskapsafgift (fem öre), ställa



317

borgen för att man skulle blifva åtminstone sex år byaman
i staden och göra borgareed. Denna ed innehöll bl. a , att
man skulle efter förmåga uppehålla all stads rätt, hjälpa
sina byamän in- och utländes och dem hvarken nedertrycka
eller fördärfva. Sedan alt detta var fullgjordt, skulle man
få fritt köpa och sälja »som annar Byaman». Byaman kunde
man vidare blifva: genom att man genom arf, köp eller gifte
blef innehafvare af fastighet i stad. De, som på detta sätt
blefvo rätta byamän, voro fria från burskapsafgiften, men
lagen anses hafva förutsatt, att sådana skulle drifva någon
borgerlig näring i staden. De, som på ett af dessa två sätt
hade blifvit byamän, utgjorde den förnämsta klassen af sta-
dens invånare. — Hvad femöresborgarena beträffar, så säger
lagen, att alla, som satte sig ned i stad utan att vara annans
tjänare, skulle, om de egde tre marks förmögenhet, erlägga
burskapsafgiften och lika med byamännen erlägga utskylder
i staden. Men här omtalas hvarken borgen eller ed, och
med anledning häraf har man antagit, att borgens presterande
och eds afläggande kommo i fråga blott för dem, som voro
köpmän eller handtvärkare och åtnjöto alla med stadsrätt
förenade förmåner, emedan det var blott för dem, hvilka id-
kade handel eller handtvärk, som en annan ordning än den
på landsbygden gällande behöfdes. Åtminstone i vissa af-
seenden likstälda med femöresborgare torde de ansetts, hvilka
hade, såsom det hette, tjugu mark i viderläggning eller bolag.:i:)

Bland de själfständiga eller rätta byamännen gjorde
man skilnad mellan besuttne -och obesuttne. Endast de förre
kunde bekläda rådsämbete i stad. De hade äfven andra
företrädesrättigheter. Det var emedan man var angelägen
om att få ett förmöget borgerskap, som man gynnade be-
suttenhet.

*) I någon mån afvikande är den framställning, som förekom-
mer hos llildebrand i harts stora arbete öfver Sveriges medeltid. Det
vill synas, såsom skulle Hildebrand som femöresborgare beteckna alla
dem, hvilka icke egde grund i staden. Mig synes dock, såsom skulle
Odhners framställning, för hvilken jag redogjort, vara mer egnad att
förklara den följande rättsutvecklingen i städerna.
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byamännen, skilde man vidare mellan handivårkare eller
gärningsmän och köpmän. När någon fick burskap i stad,
bestämdes det, om han skulle idka handel eller handtvärk.
Det heter: »Ock wari then Gärningisman (d. v. s. handtvär-
kare) som ther före winner Burskap. Vtan honom kunno
Penninga wäxa, at han wil Köpman warda: Gångi tå fram
före Fogaten ock Rådhmän, ock taki ther wider, ock ty andro
wider säghi:» (meningen är: mottage rättigheten att idka
köpenskap och afsäge sig sin förra burskap) »Ock vvinne tå
Burskap aff nyio», nota bene burskap på handels idkande.
Således existerade ett slags motsättning mellan handlande
och handtvärkare.

Stads myndigheter utgjordes af dess råd, som utöfvade
åtminstone de viktigaste af sina funktioner tillsammans med
representanterna för den kungliga myndigheten i staden, ko-
nungens fogde eller fogate, i vissa städer af ytterligare en
lägre domstol, »Rätten uthe å torgeno», hvilken rätt blef
upphöjd till den sedermera s. k. kämnersrätten, samt sär-
skilda underordnade tjänstemän, såsom stadsskrifvare, vård-
skrifvare, byfogdar, skottherrar, tullskrifvare m. fl.

Rådet bestod af sex borgmästare och trettio rådmän,
till en början af hälften tyskar och hälften svenskar. Borg-
mästarnes och rådmännens antal var dock mindre i städer,
som icke hade tillgång till så stort antal, och år 1471 utfär-
dades en stadga, som uteslöt tyskarna eller i allmänhet främ-
lingar från rådet och från ämbeten och tjänster i städerna
öfver hufvud. Icke hela antalet borgmästare och rådmän
tjänstgjorde hvart år. Där trettiosex funnes, skulle årligen
två borgmästare och tio rådmän tjänstgöra. Där tolf funnos,
tjänstgjorde årligen två borgmästare och fyra rådmän. Men
i de olika städerna varierade förhållandet på många sätt.

Huru borgmästare och råd skulle tillsättas enligt lag är
icke klart. Stadslagen säger: »Nu skal man Borgamästara
ock Rådhmän wälia, Tå skulu alle Borgamästara ock Rådh-
män all åhr före Sancte Walburga dagh otta daghom (således
åtta dagar före första maj) til Radhstufwo komma .
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Å Sancte Walburgha dagh skal man them lysa som walde
äru i Rådhstufwunne, epter gamblum Stadga.» Meningen
härmed var dock icke, att hela rådet skulle väljas nytt hvart
år, utan meningen torde varit, att åtta dagar före första maj
endast skulle bestämmas, hvilka det följande året skulle
sitta på rådstugan. De, som skulle sitta på rådstugan, kal-
lades »det nya rådet»; alla öfriga kallades »det gamla rådet».
I vissa fall skulle både det nya och det gamla rådet sam-
manträda. Resultatet af valet skulle först på Valborgsdagen
tillkännagifvas för menigheten. Det är därpå, som lagen
syftar med orden: »Å Sancte Walburgha dagh skal man
them lysa som walde äru i Rådhstufwunne .» Huru
luckorna i rådet skulle fyllas, därom saknar stadslagen stad-
ganden. Antagligen skedde detta på en del orter genom
menighetens val, på andra orter genom kooptation, d. v. s.
sålunda att rådets medlemmar, borgmästarne och rådmännen,
själfve valde dem, som skulle intaga de afgångnes ställe.
Faktiskt gestaltade sig förhållandet mycket olika i olika stä-
der och på olika tider, men åtminstone i en del städer har
menigheten valt rådet.

Stadslagen säger, att ingen kunde blifva medlem af
rådet, som ej hade egen gård i staden eller som ej hade
liggande grund, såsom det också heter. Att handtvärkare
kunde, liksom köpmän, blifva valda till rådmän är uppen-
bart och förekom ofta. 1 början var skilnaden mellan borg-
mästare och rådmän jämförelsevis liten. Det talas i urkunder
frän denna tid om borgmästare och öfriga rådmän. Det är
först senare, som en större skilnad mellan borgmästare och
rådmän uppkommit.

Hvad fogden eller fogaten beträffar, så var han, såsom
redan sades, konungens representant. Vid utnämnandet af
fogden torde konungen valt den man på närmaste håll, som
var lämpligast, och således antagligen ofta nog befälhafvaren
på ett slott i närheten. Fogden eller fogaten deltog i alla
rådets förhandlingar, och man kan anse, att konungen genom
fogden deltog i stadens styrelse. Sin aflöning fick fogden
genom andel i böterna. Det anses, att borgmästarnes myn-
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dighet, sedan den blifvit utbildad, börjat göra fogdens delta-
gande i förhandlingarna mindre nödigt.

Hvad rådets ställning beträffar, så utgjorde detsamma
stadens öfverhet och handhade altså stadens styrelse och
förvaltning med biträde af underordnade myndigheter, hvar-
jämte rådet hade såväl en lagstiftande som en lagskipande
myndighet. — Af stadslagens Konungabalk VII kap. framgår,
att rådet med fogden hade rätt att utfärda stadgar och för-
ordningar; och att denna rätt kunde vara ganska vidsträkt
följer ur det jämförelsevis lösa band, med hvilket städerna
voro fastade vid staten. Mest angingo de stadgar, som af
rådet utfärdades, naturligtvis hvad vi skulle kalla städernas
ekonomi och politi. Men af ett stadgande i Visby stadslag
finner man, att rådets lagstiftande myndighet kunnat utsträc-
kas också till privaträttsliga förhållanden. Att rådets rätt
att göra stadgar likväl icke upphäfde konungens rätt i detta
afseende är klart af det förhållande, hvari städerna princi-
pielt stodo till konungen och hela samhället. — Jag nämde,
att rådet utöfvade en lagskipando myndighet, Den, som icke
nöjdes med rådets dom, kunde vädja under konungens, eller
ock kunde han mot fem öre bedja »Stadhsens Book läsa
före sik». Han kunde således fordra, att lagboken skulle
uppläsas för honom, på det att utrönas måtte, att domen
var rättvis. Det var förbjudet att appellera under annan
dom än konungens. Dock finner man mål dragna också
under lagman. För öfrigt är det klart, att rådet på denna
tid utöfvade äfven en exekutiv myndighet.

Rådets myndighet i stadens angelägenheter måste dock
anses hafva varit på något sätt inskränkt genom stadsmenig-
hetens rätt, ehuru det är oklart, i hvilket förhållande rådets
myndighet och menighetens rätt stått till hvarandra. Man
vet blott på grund af stadslagen, att det existerade samman-
komster af byamännen för allmänna angelägenheter. Där
talas om »allmännings byamot», således byamöten. Stads-
lagen förutsätter tillvaran af sådana, men reglerar hvarken
dessa mötens kompetens eller ordningen vid dem. Det synes
hafva varit icke blott byamännens rätt, utan också deras
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plikt att sammankomma. Det heteri II kap. Rådstugubalken:
»Ock hwar som Budh får, Rådhman eller Byaman aff Borga-
mestaromen tå Konungz Budh til Staden komber, Eller ock
them wårdar vm annur Stadhsens ärende tala, ock komber
eigh til Rådhstufwu: Bote », och af VIII kap. Bygg-
ningabalken ser man, att fogden, borgmästare och rådmän
hade att låta »almogan», således byamännen, sammankomma.
För hvilka ärenden de skulle sammankomma står icke när-
mare stadgadt. Af XX kap. Konungabalken synes dock, så-
som om byamöte skulle sammankallats för skott (hvarom
strax skall talas). Dock vet man på grund af äldre urkunder,
att menigheten åtminstone i vissa städer deltagit i årliga val
af ämbetsmän.

Hvad utskylder och skatter i städerna beträffar, så är
att märka: Den tid, på hvilken städerna uppkommo, beta-
lade man på landet skatt till konungen. Altså skulle sådan
också betalas af städerna. Sammanlefnaden i stad skapade
naturligtvis utgifter för stadens räkning, däraf utskylder till
staden, hvilka möjligen, liksom skatter öfver hufvud taget,
voro tillfälliga bidrag och sedan blefvo ständiga. Till konun-
gen erlades en skatt, som var en gång för alla bestämd.
Något särskildt namn torde den icke haft. Det är antagligt,
att det årliga beloppet af skatten varit bestämd i förhållande
till stadens storlek. Uppbörden af konungens skatter besörj-
des af fogden. Stadens egen, förnämsta inkomst utgjordes
af det s. k. skottet eller »Skuth», såsom det står i lagen.
Skottet uppbars af för ändamålet utsedda skottherrar, hvilka
därjämte uppburo äfven andra stadens inkomster, såsom pål-
penningar, motsvarande hvad vi nu skulle kalla hamnpen-
ningar. Ifrågavarande inkomster tillkommo uteslutande sta-
den. Åtminstone var detta förhållandet med skottet, och
enahanda torde förhållandet varit med gästpenningarna, d.
v. s. skottet, som erlades af köpsvennerna eller gästerna,
hvilka ej voro borgare. Vidare funnos skatter och afgifter,
hvilka tillkommo staden, men af hvilka staden var skyldig
att leverera hälften åt konungen, nämligen sakören, inkom-
ster af klädeshus och vågen m. m. Dessa uppburos af de

21
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s. k. kämnererna, camerarii, hvilka sedermera blefvo leda-
möter af kämnersrätten. Af stadens ingälder utom af skottet
(således af sådana ingälder som sakören, klädeshus, vågen)
skulle konungen ega »halfft, ock halfft Stadin vp taka».
»Ock the Ingiälden taki vp Stadsins Kämmenära med Stadh-
sens Skrifware, eller andra twe Rådhmän aff Rådheno. Ock
göri Fogatanum ock Borgamestarom Räkinskap, otta dagum
före Sancte Walburga dagh, all Åhr:» I stadslagen talas
också om en »Skuth» benämd skatt på sådant sätt, att där-
med åsyftades något slags extra skott. Det heter: »Nu kan
Skuth eller Ålägninga å Staden läggias, Tå skal hwar Man
i Stadenom bygger, ock Gaste, än the Jul ock Påska i Sta-
denom eller Inrijkis liggia, Eller the thera Gotz vnder han-
dom hafwa, äntho at Gästena eig sielfwe i Landeno äru,
gifwa slikt aff Mark som aff Mark. Vtan thesse vndan takas:
Swå som Konungz Myntare, Konungz Läkiare, ock Konung/
Stekare:» Här förekommer således en taxering af förmö-
genheten. En del af skottet erlades på förhand och benämdes
förskott. I stadslagen säges, att, då »Skuth» å stad lägges,
»Tå skal hwar Byaman sik ock sina Gaste, ock Swena (d.
v. s. tjänare) skrifwa lata, hwat the helder i Stadenom äru
eller eig, eller ock vthländis».

B. Stadsförfattningen i Sverige från tiden
för nyare stadslagens tillkomst intill slutet af
1700-talet.

Städernas författning i Sverige har utbildats dels genom
fundationsbref och andra privilegier, dels genom ordinantier
och andra författningar med föreskrifter angående städernas
ekonomi och politi, dels genom allmänna författningar an-
gående handel och näringar, dels genom resolutioner på stä-
dernas besvär och dels slutligen genom Kgl. Försäkran för
rikets borgerskap och städer af d. 23 febr. 1789.

Att märka är dock, såsom af det sagda redan delvis
torde synas, att städernas författning icke har utbildats
uteslutande genom allmänna stadganden, utan till en stor
del genom för de särskilda städerna utfärdade stadganden.
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Såsom sådana, för de särskilda städerna utfärdade stad-
ganden, hafva vi att anteckna dels fundationsbref för stä-
derna, dels för de enskilda städerna efteråt utfärdade pri-
vilegier. Dessa urkunder tilldela städerna jordar, lägenheter,
skattefriheter och andra förmåner, till hvilka hörde rättig-
heten för städernas invånare till närings idkande med ute-
slutande af landsbygdens invånares rätt härtill. Också ord-
nades handels- och handtvärksförhållandena i städerna genom
dessa privilegier och fundationsbref. Det gifves dock äfven
författningar, innehållande allmänna stadganden, afsedda att
gälla för städerna i gemen, och innehålla dessa vanligen
föreskrifter angående städernas ekonomi och politi. Till
antalet af detta slags författningar har man att räkna stadgan
angående städernas administration af d. 26 dec. 1619. Denna
har visserligen, såvidt man vet, aldrig formligen promulgc-
rats, men den har i alla fall haft en stor betydelse för stads-
författningens utveckling, dels emedan den legat till grund
för en mängd för de enskilda städerna utfärdade privilegier,
dels emedan den faktiskt efterlefvats såsom en gällande
stadga. Af stor betydelse för utbildningen af stadsförfatt-
ningen äro vidare resolutionerna på städernas besvär, d.
v. s. kgl. resolutioner på de besvär, hvilka borgareståndet
vid riksdagarna anförde. Den viktigaste af dessa är Resol.
af d. 16 okt. 1723. Denna är utfärdad samma dag som 1723
års privilegier för ridderskapet och adeln samt prästeståndet,
men har icke privilegiihälgd. Af stor betydelse i föreva-
rande afseende hafva också de allmänna författningar varit,
hvilka ordnat handel och näringar i Sverige. Bland för-
fattningar af detta slag från 17OOtalet nämner jag såsom
mera framstående och viktiga skråordningen af d. 27 juni
1720, handelsordningen af d. 19 dec. 1734, manufaktur- och
handtvärkeriprivilegierna af d. 29 maj 1739 samt hallordnin-
gen af d. 2 april 1770. Slutligen hafva vi att märka För-
säkran för rikets borgerskap och städer af d. 23 febr.
1789, hvilken vanligen benämnes borgareståndets privilegier.

Under 1600-talet tillkommo åtskilliga författningar (så-
som handels- och seglationsordningen af år 1614, förklaringen
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af denna stadga af d. 23 febr. 1615, ordinantien, huruledes
köphandeln af rikets inbyggare såväl som främmande drifvas
må, gifven i Uppsala d. 12 okt. 1617, m. fl. författningar,
af hvilka åtskilliga utfärdades för de enskilda städerna),
hvilka grundlade det förhållandet, att man fick tre olika slag
af städer, nämligen: 1) städer med oinskränkt utskeppnings-
rätt eller rätt till aktiv utländsk handel och uteslutande rätt
till passiv utländsk handel, d. v. s. uteslutande rätt att mot-
taga främmande i sina hamnar; detta var de s. k. stapelstä-
derna; 2) sjöstäder, som egde drifva aktiv utländsk handel
(oinskränkt eller med vissa varor), men icke passiv (hvilka
således icke egde mottaga utlänningar i sina hamnar); och-
3) uppstäder, hvilka egde idka handel och sjöfart endast på
inländska städer (på alla eller på vissa).

Den allmänna stadslagen upphörde att gälla under ifrå-
gavarande period och ersattes, liksom landslagen, af en ge-
mensam allmän lag, hvilken också innehåller särskilda be-
stämningar för städerna.

Hvad städernas invånare beträffar, så hade vi på grund
af stadslagen att skilja mellan byamän af olika slag och
gäster, men faktiskt bodde i städerna under denna period
en stor mängd personer, tillhörande andra samhällsklasser,
såsom frälsemän, präster, tjänstemän, samt en mängd mindre
bemedlade personer. Beträffande dessa hafva under den
period, som står i fråga, en mängd författningar blifvit ut-
färdade. Åtskilliga af dem afsågo höjandet af de egentliga
stadsinvånarnes ställning och förmögenhetsförhållanden. Köp-
männen sökte man höja genom bestämningar om handels-
tvång och beviljande af förmåner åt dem äfvensom genom
förbud för mindre bemedlade att befatta sig med handel,
handtvärkerierna genom privilegier och försvårande af bur-
skaps erhållande. I samma syfte lades en särskild vikt på
besuttenhet. I detta afseende må nämnas, hurusom i han-
delsordinantien af år 1594 stadgades, att handelsnäring finge
idkas blott af besuttna borgare (» ingen Köpswen niuta
fullkombligh Borgare rätt, för än han .är gift och sitter bo-
fast i någon Stadh, och hafwer giort sin Borgare Eedh och
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vppehåller all Borgare rätt, Jempte sine wederlijker »).
I mandatet om köphandeln af år 1546 säges:. »Och vpa
thz mz köpmandz handlen, her efter någet bättre och skic-
keligere tilgå måtte, wele Wij tesligeste och biude, att j
Städerne ther köpenskapen drifwes, skole någre gode trogne
och förstondige män — — — tilskickes och förordnes, som
wijdt theris eedt och ähre på sådane saker gran acht och
tilsyn hafwe schole, icke tilstädiendis, vtan aldelis afskaffen-
dis, att the som tass förmögenheet icke äre, eller på sådane
handel som köpenskapen kräfwer, någett synnerligit förstond
liafwe, schole icke köpenskapen drifwe — —.» Vidare ville
man genom särskilda stadganden afskaffa, såsom det någon-
städes heter, »löst folk», emedan de undandroge sig borger-
liga skyldigheter, äfvensom de s. k. femöresborgarena. Bland
stadganden, gående i denna riktning, må nämnas ett af år
1531, där det bestämdes, att »The femb öres Borgare legges
aff allestädz, Thess Lijkes Inhysesmän, och månglare, som
icke formechta besittia hws eller hemman, uthan göre stort
okiöp i alla städer». I mandatet om köphandeln af år 1540
säges det: »Wij förnimme och att Borgemästerne och Badet
j Städerne haffue platt ingen acht, tilsyn eller åttskilnat,
hwem the giffwe Borgerskap, vtan slagge tilhope alt thz löse
sälskap, the offwerkomma och til sammens sanke kunne,
som intet hafwe wederwåge, eller någen synnerlig stadzens
tunga dragé, sättiendis them vdi theris och andre Borgeris
huss, ther the vppeholle öllsälien — —, ther och myckin
Gudz förtörnelse skeer, mz slösande, drickande och annen
oskickeligheet, — — — — thz doch nyttigere wåre, att
sådant löst selskap, wåre vtt på bygden, och tiente bonden,
så länge the någett förwerfwe kunde, eller och lärde någet
got embete (d. v. s handtvärk), ther aff the sijn tilbörlige
näring haffue måtte. Förthenskuld biude Wij att j alle Wåre
Städer, och j Stocholm besynnerligen alt onyttigt folck, hwart
år, någre reser vtmunstrade bliffwa skole - —-.» Slutligen
förklarades år 1617, att icke hvem som hälst skulle få blifva
borgare i stad, utan blott de, som lärt ett redligt handtvärk
eller förmådde bruka köpenskap. I sammanhang härmed
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inskärptes, att alla, som drefvo borgerlig näring, också skulle
utgöra borgerlig tunga — en grundsats, som efter hand ut-
bildades därhän, att det var stadens borgerskap, som huf-
vudsakligen skulle draga stadens tunga.

Något senare började man gynna inflyttningar i stad.
Man hade väl en tid bortåt riktat sina åtgärder äfven mot
adeln och andra privilegierade, hvilka sökte undandraga sig
utskylders betalande till staden. Adeln, präster m. fl. gjorde
nämligen anspråk på frihet från utskylder. De förvandlade,
såsom det klagas på ett ställe, kronans skattskyldiga jord
till frälse, och därigenom ökades för staden utlagorna till
kronan. Ifrågavarande privilegierade började utsträcka sina
anspråk äfven till frihet från utskylder till staden och från
det s. k. skottet, och de fritogo under sina privilegier hvar-
jehanda näringsidkande. Det var häremot, som åtskilliga
stadganden riktades. Men med tiden ändrade man sig. Man
önskade, såsom sades, gynna befolkningens tillväxt och för-
mådde allehanda samhällsklasser att inflytta i städerna. Dess-
utom är att märka, att adeln i de för dem utfärdade privi-
legierna af år 1569 och 1617 äfvensom i handelsordinantien
af år 1673 m. fl. författningar berättigades att idka först en
inskränktare och sedan en vidsträktare handel i stad, utan
att burskap vunnits, dock mot vilkor, att man anmälde sig
hos rådet och erlade några mot näringen proportionerliga
onera realia till stadens bästa. Men oaktadt man sålunda
gynnade inflyttningar i stad, kunde dock en gemensamhet i
borgerliga rättigheter och skyldigheter ej komma i fråga. En
stor del af de inflyttade voro, såsom sades, privilegierade.
Redan 1563 stadgades det, att den borgerliga tungan skulle
vara inskränkt till dem, som idkade handel, vandel och bor-
gerlig näring, hvaremot andra gårdsegare, såsom furstar,
grefvar, friherrar, adelsmän, präster, bönder och andra blott
skulle utgöra någon hjälp till stadens byggning af deras husr

eftersom tidens lägenhet kunde fordra. 1619 års stadga
angående städernas administration uttalade den grundsatsen,
som också sedan på många ställen tillämpades, att all adel,
som icke idkade borgerlig näring, skulle vara fri från utskylder
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till staden, men också icke berättigad att genom köp öka
antalet af sina fastigheter i städerna; att kronans, kyrkans
och skolans ämbets- och tjänstemän skulle erlägga blott det
s. k. förskottet och utskylder för sina fastigheter, men att
alla andra, som höllo eld och rök i staden eller brukade
någon borgerlig näring eller något ämbete, skulle vinna bur-
skap, göra borgareed och svara till all stadens tunga. Men
för burskap fordrades, att man styrkte sig vara skicklig till
någon närings drifvande. Sålunda uppstod skilnaden mellan
de naringsid.-kan.de å ena sidan, hvilka voro • de egentliga
borgarena med rättigheter och skyldigheter i staden, och
städernas öfriga invånare å den andra sidan. Alt detta
innebar naturligtvis en obillighet mot de rätta borgarena, som
kommo att ensamt draga större delen af stadens tunga.

I nämda förhållande gjorde den viktiga resolutionen på
städernas besvär af d. 16 okt. 1723 § 20 ändring, i ty att
där stadgades, att ingen, som egde hus i stad och ej genom
särskilda privilegier och förut vunna resolutioner vore be-
friad, finge undandraga sig att lika med borgerskapet deltaga
i underhållet af brandvakt, vägrödjning, kyrko- och präst-
gårdsbyggnad m. fl. onera, som ej kunde eller borde anses
för personella. *) Härefter blefvo gårdsegarne förpliktade
att med borgerskapet deltaga i vissa, men ingalunda i alla
stadens onera. Af en särskild anledning kommo dock äfven
öfriga stadsinvånare att deltaga i några af de utskylder, som
borde erläggas i staden. I enlighet med grundsatser, som
gälde angående församlingsmedlemmarnas skyldighet gent-
emot den kyrkliga församlingen, voro samtliga invånare i
släden skyldiga att deltaga i utskylder för fattigvård m. fl.
behof, angående hvilka beslut jämlikt § 23 i prästaprivile-
gierna fattades på kyrkostämma. —

*) När här gjordes undantag för dem, som åtnjöto privilegier,
så syftades naturligtvis på den skattefrihet, som var tillerkänd ridder-
skapet och adeln för dess gårdar genom § 12 i 1728 års adl. privilegier
samt läroståndets medlemmar genom §§ 7, 10 o. 12 i prästeståndets
privilegier.
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Beträffande stadsmenighetens deltagande i beslut
om stadens angelägenheter är att märka: Stadslagen
förutsatte, såsom redan (sid. 820) sagts, att menigheten sanv
mankom för vissa stadens angelägenheter. Praxis torde
hafva blifvit att rätt ofta sammankalla menigheten. 1600
års tullordning omnämner t. ex., att stadens förmän skola
årligen göra menigheten redo och räkenskap för vissa in-
komster. Många omständigheter samvärkade emellertid till
att sammankomsterna efter hand blefvo ersatta af ett slags
representation, som i medlet af 1600-talet fick namn af sta-
dens älste. I Stockholm uppträdde nämligen gode män på
menighetens vägnar vid sidan af rådet i slutet på 1400- och
början på 1500-talet, och under Gustaf I finner man ett så-
dant »de älstes råd>. Ordinantien för Stockholm af år 1557
§ 12 föreskrifver, att alla eldfarliga byggnader skulle »effter
the 48 aff menighetenes ransakningh och sege» nedrifvas,
och i stadens ämbetsbok från 1582 beskrifvas desses befo-
genheter. Dessa 48 borgare skulle af meniga borgerskapet
utkåras, borgmästare och råd till hjälp, när viktiga saker
förefölle å rådstugan, som anginge Kgl. M:t och meniga bor-
gerskapet. 1 mindre städer hafva också funnits sådana bor-
gareråd, ehuru ej så utbildade som i Stockholm. Osäkert
är, såsom af det föregående också borde framgå, huru långt
menighetens och rådets inbördes befogenheter sträkte sig.
Emellertid innehöll stadgan om städernas administration af
år 1619 § 12 bestämningar om ett stadens älstes råd, som
utsågs af menigheten och rådef och bestod till hälften af
handlande, till andra- hälften af handtvärkare. De älstes
råd skulle enligt stadgan utses sålunda, att borgerskapet
skulle inför rådet utse i de stora städerna nittiosex personer,
i de mindre fyrtioåtta, hälften köpmän och hälften handt-
värkare. Af dessa skulle rådet välja hälften, som då skulle
utgöra stadens älste. Detta ändrades med tiden så, att sta-
dens älste skulle inför rådet omedelbart väljas af borger-
skapet. Antalet har varit olika i olika städer. Man får
dock icke fatta saken så, som skulle en sådan representation,
som här afsågs, genast öfveralt kommit till stånd. 1619 års
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stadga har, såsom jag antydde, aldrig blifvit formligen pro-
mulgerad. Men efter hand hafva sådana representationer i
samtliga städer införts. —

Resultatet af utvecklingen är, att vi fingo tre från hvar-
andra skilda slag af stadsinvånare, nämligen borgerskapet,
gårdsegarne och städernas öfriga invånare. — Borgarena
utgjordes af sådana, som på grund af vunnen burskap idkade
näring i stad. Gårdsegarne hade jämte det egentliga bor-
gerskapet vissa onera sig ålagda, såsom väg- och brobyggnad,
gatuunderhåll, gatubelysning, brandväsende, inkvartering m.
m., men egde icke deltaga i val af den egentliga stadsrepre-
sentationen. De öfriga invånarne i staden ansågos ej för
egentliga medlemmar af* stadskommunen. Men i egenskap
af medlemmar af den kyrkliga församlingen hade de att,
betala utskylder för fattigvård, hälsovård, vissa skolinrätt-1,
ningar m. m.

Några ord angående rådet (som under Gustaf II Adolfs
tid också började benämnas magistrat, när det var fråga
om rådet såsom handhafvande stadens styrelse och förvalt-
ning). Vi skola först se till, huru den grundsatsen utbildade
sig, att borgerskapet anstälde val af borgmästare och råd-
män, hvarefter konungen utnämde borgmästare och konun-
gens befallningshafvande gaf fullmakt åt rådmännen. Härvid
är först att erinra om en omständighet, som förut [sid. 819)
redan påpekades, den nämligen att skilnaden mellan borg-
mästare och rådmän ursprungligen var ganska obetydlig.
Redan stadslagen tillägger dock borgmästaren några rättig-
heter framför rådmännen. Och på slutet af 1500-talet bör-
jade borgmästareämbetet framträda såsom en med särskilda
rättigheter utrustad ämbetsmyndighet, i viss mån öfverordnad
rådet i gemen.

Att stadslagens bestämningar angående tillsättandet af
borgmästare och råd voro otydliga har förut (sid. 318 f.)
påpekats, och i tillämpningen följdes i de olika städerna olika
grundsatser. Från flere städer har man dock faktiska bevis
på, att ett val genom stadsmenigheten egt rum. Men med
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tiden började konungarna inblanda sig i valet. Med bevisen
för denna omständighet skall jag icke uppehålla mig. För-
hållandet är följande: Enligt 1634 års R. F. § 26 skulle
hvarken landshöfdingen eller slottshöfvidsmannen presidera
å rådstugan, utan blott stadsfogden. Men i några städer
tillsattes icke stadsfogde, utan kungliga borgmästare, hvilka
således kunde anses motsvara stadslagens kungliga fogdar
och regeringsformens stadsfogdar. Vid riksdagen år 1636'
utbådo sig städerna kungliga borgmästare äfvensom bidrag
af kronan till rådets aflönande. Regeringen handlade i en-
lighet härmed. Till en början var meningen, att den kung-
liga borgmästaren ej skulle lyda under landshöfdingen, utan
vara likstäld med denne. Men detta frångicks, och för att
lagens föreskrifter ej skulle åsidosättas, anbefaldes landshöf-
dingarna så begå, att deras residensstäder valde borgmästare
och utvärkade sig regeringens auktorisation för den valde.
Sedermera förekom det, att borgmästare utnämdes, utan att
städerna värkstält val, och dessa borgmästare blefvo lands-
höfdingarna underordnade. Härigenom upphörde också den
alternation, som i äldre tider förekom. Rorgmästareämbetet
uppdrogs definitift åt en person. Genom särskilda författ-
ningar, såsom resolutionerna på städernas besvär af år 1660
(§ 10), 1 sept. 1664 (§ 21), 10 dec. 1672 m. fl, resolutioner
samt Kgl. Rr. af d. 5 dec. 1693 bestämdes: alt borgerskapet
och magistraten egde taga del i valet af råd; att i smärre
städer allenast en borgmästare skulle utses; att borgerskapet
och magistraten skulle presentera den valde för landshöf-
dingen; samt att utnämningen skulle värkställas af Kgl. M:t,
därest Kgl. M:t ej funne för godt någon immediate till borg-
mästareämbetet att befordra. Sedan bestämde Resol. af d.
16 okt. 1723 § 1 följande: Till lediga borgmästaretjänsters
besättande anställes val af magistraten och borgerskapet.
På grund af detta val föreslås Kgl. M:t tre personer, af
hvilka Kgl. M:t utnämner en. Magistrat och stadssekreterare
väljas af borgerskapet, och landshöfdingen befullmäktigar den
valde. Detta bekräftas genom § 3 i 1789 års Försäkran för
borgerskapet och städerna.
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Jag har förut (sid. 319) nämt, att enligt stadslagen fog-
den skulle taga del i rådets förhandlingar och utöfvandet af
dess myndighet. Enligt den nyss nämda § 26 i 1634 års
R. F. skulle emellertid icke landshöfdingen och icke häller
någon slottshöfvidsman sitta på rådstugan, utan endast en
stadsfogde. Enligt 1635 års landshöfdingeinstr. §§ 9 o. 10
skulle landshöfdingen icke mer hvarken i stad eller på lan-
det själf sitta med i några domar eller befatta sig med något
dömande vare sig å ting eller rådstuga. Tillsättande af sär-
skild stadsfogde kom emellertid vanligen, kanske oftast, icke
i fråga. Men § 10 af 1660 års R. F. säger beträffande stä-
der, att, emedan enligt stadslagen konungens fogde bör sitta
i dom på rådstugorna, så bör landshöfdingen icke den rätten
betagas att i viktigare saker träda uppå rådstugan så i dö-
mande som i frågor om städernas styrelse och administration.
1687 års landshöfdingeinstr. § 5 säger väl, att landshöfdingen
ej skall befatta sig med tvistiga sakers afdömande eller sam-
manblanda sitt ämbete med domareämbetet, och delta skulle
gälla såväl för stad som för landsbygden. Men instruktionen
förutsätter dock, att landshöfdingen kunde intaga säte och
stämma på rådstugan, ty det heter, att, om landshöfdingen
såsom domare vill i grund af § 6 i rättegångsordinantien
sitta med i dom öfver någon sak, då må han först aflägga
domareed. Man synes hafva glömt, hvad som 1634 sades,
och velat med anledning af 1614 års rättegångsordinantie
och stadslagen inrymma åt landshöfdingen möjlighet att del-
taga i rådets förhandlingar. Men 1734 års landshöfdingeinstr.
bortlämnar detta tillägg, enligt hvilket landshöfdingen undan-
tagsvis kunde taga säte och stämma på rådstugan, och 1734
års lags bestämningar i 6 kap. II. B. gifva vid handen, att
landshöfdingen icke hade säte och stämma i rådstufvurätten,
hvarutom 1 kap. Q. B. innehåller, att landshöfdingen ej får
befatta sig med domareämbetets utöfvande. Detta gälde emel-
lertid landshöfdingens förhållande till hvad vi kalla rådstufvu-
rätten, men icke hans förhällande till magistraten. Vid be-
handlingen af ekonomi- och politimål har landshöfdingen egt
säte och stämma i magistraten samt makt att med magistratens
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och borgerskapets samråd vidtaga åtgärder till stadens för-
kofran. Sådant framgår ur 1734 års landshöfdingeinstr.
(§§ 17 o. 18), resolutionerna på städernas besvär af d. 16
okt. 1723 (§ 25) och 7 juli 1752 (§ 45).

Landshöfdingens deltagande i magistratens förhandlingar
kunde ske på två olika sätt. Han kunde besluta gemensamt
med stadens älste och magistraten, eller också kunde han
afgöra besvär, som anfördes öfver magistratens utslag. Detta
hade ursprungligen till ändamål att sätta landshöfdingen i
tillfälle att deltaga i ärendenas afgörande, ehuru han icke
kunde tillstädeskomma i magistraten. Följden häraf var, att,
om landshöfdingen gemensamt med magistraten något afgjort,
saken icke kunde vidare komma under landshöfdingens pröf-
ning, utan af den missnöjde måste dragas under regeringens
pröfning, hvaremot, i händelse landshöfdingen ej varit när-
varande i magistraten, besvär öfver magistratens åtgärder
kunde anföras hos landshöfdingen.

Hvad rådets funktioner beträffar, så gäller om dem
detsamma som förut. Jag skall blott tillägga några ord an-
gående domars exekution. Bestämningarna härom voro i
stadslagen otydliga. I de flesta fall exekverades domar ge-
mensamt å rådets och fogdens vägnar genom deras svenner.
Genom praxis kom saken småningom i händerna på konun-
gens befallningsmän. Därför tilldelades i slutet på 1500 talet
i detta hänseende åt magistraten vissa privilegier. Johan
III:s bref till Stockholm af d. 18 febr. 1575 innehåller, att
borgmästare och råd få full makt att fullfölja med exeku-
tioner och straff på alla lagligen afsagda domar, som i sta-
den ske kunna, högmålssaker dock undantagna. I 1615 års
rättegångsprocess uppräknas borgmästare och råd bland exe-
kverande. I en ståthållareinstr. af år 1616 heter det blott i
allmänhet, att ståthållaren skall hafva sin hand öfver att alla
domar å rådstugan måtte hafva sin exekution. Genom Kgl.
Resol. af d. 28 nov. 1688 stadgades, att domar af domstol
såväl på landet som i städerna skulle hos konungens befall-
ningshafvande uppvisas, förrän man sökte borgmästare och
råd i städerna och befallningsman på landet om värklig
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exekution på den skyldiges egendom. Sedermera innehåller
1: 3 U. B., att borgmästare och råd egde exekvera domar,
som lydde på högst femtio daler, och genom exekutionsstad-
gan af d. 28 juni 1798 § 8 sades, att borgmästare och råd
egde exekvera domar och utslag, såframt de lydde på viss
summa i penningar eller lösören till visst antal och af viss
beskaffenhet.

Under drottning Kristinas förmyndare började man i
Stockholm fördela rådet i fyra kollegier, hvart och ett med
en borgmästare såsom ordförande och några rådmän såsom
bisittare. Viktigare frågor skulle föredragas i rådets plenum.
Denna organisation vann efterföljd i några andra städer. Där
antalet borgmästare var inskränkt till två, blef den ena borg-
mästaren s. k. justitieborgmästare och den andra politieborg-
mästare, och häraf uppkom skilnaden mellan rådstufvurätt
och magistrat. I städer med blott en borgmästare fingo samma
personer intaga säte och stämma både i rådstufvurätten och
magistraten.

Jag nämde (sid. 330), att regeringen på 1600-talet bör-
jade tillsätta borgmästare i stad. Från samma tid härleder
sig en annan inblandning från regeringens sida i städernas
angelägenheter, hvilken har fortbestått intill denna dag. Då
städerna år 1636 begärde kungliga borgmästare, anhöllo de
tillika om bidrag af kronan till rådets aflönande. Sannolikt
med anledning häraf och med anledning af det inflytande
man sålunda var beredd att tillerkänna regeringen tillhöll
denna, då den gaf fullmakt åt af städerna valda borgmästare,
magistraterna att i »kammaren» (kammarkollegiet) redovisa
för städernas räkenskaper, och från år 1640 försågos stä-
derna med kunglig stat för sina ämbetsmän. Härtill kom-
mer, att regeringen till städernas upphjälpande under denna
tid gaf dem åtskilliga förmåner, hvilka bestått intill denna
dag. Sålunda öfverlät regeringen åt städerna en del af aksisen
och af dana-arf. Några städer fingo andel i sakören sig
tillerkänd och dessutom tiondepenning af utarf, källarfrihet,
rätt att uppbära tolag af inkommande gods m. m., hvarutom
jord donerades åt flere städer, så att rikskanslern år 1638



334

kunde säga, att städerna nu sutto i rosengård förmedels
sköna privilegier. Sannolikt är det med anledning häraf,
som den sed uppkom, att aflöningsstat för städernas tjänste-
män faststälts af regeringen. Häraf förklaras också slutstad-
gandet i § 3 af Kgl. Försäkran för borgerskapet och städerna
af d. 23 febr. 1789, som innehåller, att städerna tillerkännes
rätt att taxeras af egna medlemmar och att förvalta sina
enskilda kassor, »alt, som hittils vanligt varit», dock så, att de
må vara tillräckliga och förslå till allmänna och nödiga behof.

C. Ofversikt af städernas författning vid den
tid, då Finland skildes från Sverige.

Städerna voro på denna tid kommunala samhällen med
särskilda företrädesrättigheter eller s. k. stadsprivilegier. An-
gående städernas privilegier stadgas i § 54 R. F.: »Städerne
i Riket förblifva vid theras välfångna Privilegier och rättig-
heter, som them af fordna Konungar gifne och förlänte blif-
vit; dock så, at the, efter tidernas omständigheter och thet
allmännas nytta och gagn, lämpas.» Härmed syftas framför
alt på de för de särskilda städerna utfärdade fundationspri-
vilegierna och andra författningar. Några allmänna, för stä-
derna utfärdade privilegier funnos ej. Ridderskapet och
adelns samt prästeståndets privilegier af d. 16 okt. 1723
motsvaras för städerna och borgerskapet på sätt och vis af
resolutionen på städernas besvär af sagda dag, men denna
resolution har icke privilegiihälgd. I 7 § af F. o. S. A.
stadgas det: »Adelns samt Presterskapets Privilegier af år
1723, samt Städernes hittils välfångne Privilegier och rättig-
heter stadfästas i alt som ej strider emot thenna Säkerhets-
Act.» Säkerhetsakten förelades ständerna den 21 febr. 1789.
Då hade städerna ännu icke fått några allmänna privilegier.
Kgl. Försäkran för städerna och borgerskapet är dagtecknad
den 23 febr. 1789, och på denna urkund syftas i stadfästel-
sen på Förenings- och Säkerhetsakten, där konungen förkla-
rar, att han bekräftar den stadfästelse å vissa fri- och rät-
tigheter, som han under den 23 febr. gifvit rikets städer.
Denna försäkran innehåller stadfästelse å vissa rättigheter,
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som skulle tillkomma städerna i allmänhet, och vidare i §
7 följande stadgande: »Thetta alt, så väl som ock, ehvad
rättigheter och förmoner, af samma allmänna beskaffenhet
som thesse, hvarje Stad särskilt i stöd af Regerings-Lagar,
Privilegier och Resolutioner må innehafva, vil Kongl. Maj:t
i Nåder hafva them alla i gemen och hvar och en i synner-
het tilsagt och under ^elgd af Privilegier härmedelst bekräf-
tadt.» Hvad härmed skall förstås är icke lätt att säga; men
det hör också icke till förvaltningsrätten, utan till statsför-
fattningsrätten. Jag har dock velat lämna en öfversikt af
de stadganden af privilegii- och grundlagshälgd, som på
slutet af 1700-talet tillkommo.

Om städernas rättigheter. Städerna voro kommunala
samhällen med företrädesrättigheter eller s. k. stadsprivile-
gier. Altså tillkommo städerna:

1) Rätt till en viss själfstyrelse. Hit hör bl. a., att
städerna, såsom redan förut antyddes, genom privilegier och
andra författningar hade fått en mängd inkomstgifvande rät-
tigheter. Vidare hade städerna såsom förut rätt att taxera
ut bidrag hos sina medlemmar till utgifternas bestridande.

Rland inkomstgifvande rättigheter, hvilka blifvit åt stä-
derna under den föregående perioden tillerkända, må jag
nämna följande: Städerna hade rättighet till tolag, d. v. s.
en afgift, som för stapelstads räkning uppburits för tullbara
varor, hvilka från staden utförts eller dit införts. Denna af-
gift beviljades åt Stockholm 1636, åt Åbo 1638 och sedan
åt åtskilliga andra städer. Efter 1638 hafva flere stapelstä-
der fått rätt att uppbära en viss tillökningstolagsafgift eller
inkvarteringstolag, så benämd, emedan man med den afsåg
att skaffa borgerskapet lindring i den detsamma åliggande
inkvarteringsskyldigheten. Reloppet af tolag har på skilda
tider varit olika bestämdt. Vidare hade städerna rätt till
andra med sjöfart gemenskap egande afgifter, såsom till hamn-,
bro-, ballast-, våg-, mätare-, packare-, vrakar e-, parmmä-
tarepenningar m. fl. afgifter, hvilka utgingo till det belopp,
som blifvit särskildt för hvarje stad stadgadt. Städerna hade
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ocksä uteslutande rätt att genom sina auktionskamrar för-
rätta alla auktioner i städerna och att för desamma uppbära
auktionsprovision — detta i enlighet med auktionsstadgan
för Stockholms stad af d. 27 febr. 1674, hvilken enligt §
10 i Resol. på Städ. besv. af d. 3 dec. 1680 äfven tilläm-
pades för öfriga städer. Vidare hade städerna rätt till
tionde penningen af alt det arf, som ur staden fördes, dock
endast under förutsättning, att både arflåtare och arftagare
drifvit eller drefve borgerlig näring, — detta enligt 1619 års
stadga (§ 18), resolutionerna af d. 21 juni 1695, 31 maj
1681, 9 sept. 1689 och 4 nov. 1692. Vidare hade städerna
rätt till sjätte penningen af det arf, som utländsk arfvinge
till den, som i stad idkat handel eller näring, utförde till
utrikes ort, där ej annorlunda aftalats med den regering,
hvars undersåte arftagaren var (Kgl. Ordinantien af d. 12
okt. 1617 § 19, Kgl. Br. af d. 1.3 maj 1686, Kgl. Resol. på
Städ. besv. af d. 7 juli 1752 § 42). Vidare hade städerna
rätt till friskilling, som skulle af köpare af fastighet till
staden erläggas, innan fastebref finge utfärdas (4: 2 J. I!.).
Vissa städer, som fordom egt rätt att under namn af källar-
frihet tullfritt införa vissa mått utländska viner, fingo rätt
att af slatsvärket njuta ersättning för denna källarfrihet i
penningar (Resol. på Städ. besv. af år 1678 § 4, Kgl. Br.
af d. 27 aug. 1777). Vidare hade städerna rätt till stånd-
penningar af de handlande, handtvärkare och andra närings-
idkande, som besökte marknaderna och därvid idkade någon
försäljning af sina varor eller tillvärkningar.

Till städernas inkomstgifvande rättigheter hörde ocksä
eganderätt till all den jord och de olika slags lägenheter,
som åt städerna under tidernas lopp donerats. Härpå syftar
ett stadgande i § 1 af Försäkran för borgerskapet och stä-
derna af d. 23 febr. 1789. Det heter, att Kgl. M:t försäkrar
rikets borgerskap och städerna, att de skulle blifva skyddade
och vidmakthållna vid deras i äldre tider erhållna privilegier
och rättigheter, »så at ingen them, hvarken i anseende til
theras innehafvande Jord, Hus, Tomter, Hemman, Skogar,
Utmärker, Strömar, Arrenden, Fisken, Qvarnar, Sågar eller
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andre Inrättningar, ej eller i anseende til theras Handel och
Sjöfart, näringar och rörelser, minsta hinder eller förfång
tilfoga skal». Beträffande den jord, som åt städerna done-
rats, eger ett särskildt förhållande rum med den s. k. stads-
jorden, om hvilken stadgas i § 4 af 1789 års Försäkran:
»The Städerne donerade, förlänte och under namn af Stads-
jord begrepne ägor, skola orubbade vid Städerne bibehållas
och förblifva samt icke förändra sin natur, i hvars hand the
komma mage.» — Härom mera längre fram (se sid. 353 ff.). —

Till utgifter, hvilka ej kunde betäckas med de inkomster
städerna hade af sina inkomstgifvande rättigheter, egde stä-
derna, såsom sades, taxera ut bidrag af sina skattskyldiga
medlemmar. För ändamålet egde i äldre tider hvarje kon-
tribuent själf taxera sin förmögenhet inför en uppbördskom-
mission. Om skäl att misstänka oredlighet förekom, egde
uppbördsmannen erbjuda sig att lösa förmögenheten för upp-
gifvet värde. Detta visade sig olämpligt och ledde till hvarje-
handa åtgärder, slutligen därhän, att Resol. på Städ. besv.
af d. 16 okt. 1723 § 26 stadgade, att borgerskapet egde
inom sig inför magistraten välja taxeringsmän, hvilka på
aflagd ed taxerade de skattskyldige. Härpå syftar § 3 i 1789
års Försäkran, där borgerskapet och städerna tillerkännes
bl. a. rättigheten att taxeras af egna medlemmar.

2) Handel och handtvärk voro städernas borger-
skap förbehållna (dock att några undantag från denna regel
gåfvos) — alt detta i enlighet med stadganden i 1734 års
allmänna lag (2—6 kap. H. B) samt en mängd särskilda för-
fattningar, hvilka, delvis med privilegiihälgd, bekräftats genom
Försäkran af d. 23 febr. 1789. Detta innebar, 1) att i regel
handel och handtvärk skulle få idkas endast i stad och 2)
att i stad handel och handtvärk skulle få idkas endast af
dem, som burskap därpå vunnit. Desse, som vunnit burskap,
utgjorde stadens borgerskap.

Ifrågavarande, städerna tillerkända rätt kan anses vara
åsyftad genom följande stadganden i §§ 1 o. 2 af 1789 års
Försäkran. Det säges, att Kgl. M:t försäkrar städerna och
borgerskapet, att de skola blifva bibehållna vid sina privi-

22
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legier, så att ingen skall tillfoga dem förfång eller skada
hvarken i anseende till deras jord o. s. v. »ej eller i an-
seende til theras Handel och Sjöfart, näringar och rö-
relser», och i slutet af § 2 heter det: »At ingen må tillåtas
Borgerlig handel och rörelse drifva, som therå ej Burskap-
vunnit samt afgifter til Kronan och Staden therföre betalar»
(med vissa undantag).

Af borgmästare och råd berodde att bevilja burskap
i stad, såsom också synes af 3 kap. i H. B. Den, hvars
ansökning bifallits, måste prestera borgen för att han skulle
bo minst sex år i staden och uppehålla dess rätt och rättig-
het efter sin makt (3: 1 H. B.). Ingen fick burskap på både
handel och handtvärk. Ingen kunde häller vara borgare i
flere städer på en gång. Genom 1789 års Försäkran för-
klarades, att man skulle tillse, det icke för många i en stad
skulle få burskap. Det heter i § 5: »Thet Handlande Bor-
gerskapet och handtverkerierne i allmänhet, varda ock häri-
genom Nådigst försäkrade, at tå thet någon tid hända skulle,
at flere Handlande eller flere Handtverkare til Bur- och Mä-
sterskaps vinnande sig anmälte, än skäligen i afseende på
ortens belägenhet, Folkmängden, näringsutvägar och kring-
liggande landsort, förmodas therstädes sin utkomst och berg-
ning hafva kunna, på Societetens eller Embetets, Stadsens
Äldstas och Magistratens i then delen gifne intygande, behö-
rigt och skäligt afseende göras skal; — —-.»

Från dessa regler gåfvos, såsom antyddes, undantag.
Bland dem må nämnas: Från regeln, att handel och handt-
värk skulle få idkas endast i stad, gälde sådant undantag
till förmån för allmogen, att vissa sockenhandtvärkare skulle
få antagas på landet. Härom stadgas i § 6 af 1789 års
Försäkran på svenska och finska allmogens fri- och rättig-
heter följande: »Sokne Handtverkare af Skräddare, Sko-
makare och Smeder må Allmogen så hädanefter som hittils-
efter förra Författningar, til sin betjening å Landet bibehålla
och nyttja.» Äfven adeln skulle få för sitt behof hålla
handtvärkare (§ 30 i 1723 års adl. privilegier). På grund
af särskilda privilegier kunde också enligt författningar
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utkomna under 1700-talet, fabriksnäring idkas på landet. En
bestämd gräns mellan handtvärk och fabriksnäring kunde
likväl icke uppdragas. — Från den regeln åter, att i stad
handel och handtvärk skulle få idkas endast af dem, som
burskap vunnit, gåfvos åtskilliga undantag, bland hvilka jag
nämner: Försäkran för borgerskapet och städerna af år
1789 § 2 tillerkänner i slutet adeln och ståndspersoner en
viss rätt att idka näring i stad jämlikt särskilda stadganden.
Sålunda innehålla §§ 12 o. 19 i 1723 års adl. privilegier
bestämningar om rätt för adelns medlemmar att idka handel
i städerna mot erläggande af en kontingentafgift till staden.
Adeln egde också, såsom af § 30 framgick, en viss rätt att
hålla handtvärkare i stad. Utländsk man kunde vinna viss
rätt att idka handel i stad enligt 5 kap. H. B. och särskilda
författningar. Tjänstemän, som voro i värklig tjänst och
med kunglig fullmakt försedda, hade äfven en viss rätt i
detta afseende (enligt Kgl, Resol. på Städ. besv. af d. 3 febr.
1748 § 16 m. fl. författningar). — Undantag från de allmänna
reglerna gälde också i så måtto, att frimarknader kunde
hållas, hvarom stadganden förekommo i 7 kap. H. B. samt
särskilda författningar, — andra undantag att förtiga.

Med afseende å rättigheterna till idkande af handel
och näringar gåfvos olika slag af städer, såsom förut (sid. 324)
sades, nämligen: stapelstäder, sjöstäder och uppstäder. Sjö-
städerna hade efter hand fått stapelrätt. Måhända funnos i
Sverige icke vid 1700-talets slut sjöstäder, som icke tillika
skulle hafva varit stapelstäder. 1734 års lag (2 kap. H. B.)
talar blott om stapelstäder och uppstäder, men detta beror
på andra omständigheter.

3) Lag skulle skipas på stadens område och exeku-
tion af domar handhafvas genom stadens egna myndig-
heter — detta i enlighet med gamla grundsatser, enligt hvilka
lag skipades genom rådet och genom rätten ute å torget,
den sedermera s. k. kämnersrätten. Men i så måtto måste
en förändring mot förut anses hafva inträdt, att lagskipning
och exekution ej mer kunna anses såsom städernas ange-
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lägenheter, utan dessa ärenden hafva blifvit statens angelä-
genheter, handhafda genom städernas myndigheter.

Enligt stadslagen kunde man nämligen anse städerna
hafva haft en viss rätt att själfva skipa lag på sina områ-
den. Men detta ändrades under 1600-talet. Under detta
århundrade fick staten i allmänhet taga hand om de offentliga
angelägenheterna i högre grad än förr. Enväldet sträfvade
mer eller mindre medvetet att lägga alla offentliga angelä-
genheter i konungens hand. Genom 1734 års lag upphörde
städerna att hafva en egen lag, ehuru i vissa afseenden
olikhet rådde mellan de rättssatser, som skulle gälla för stä-
derna, och dem, som skulle gälla på landsbygdens område.
De åtgärder, som Karl XI vidtog beträffande borgmästare-
ämbetena, tyda på, att han ansåg dessa ämbetsmän för kung-
liga ämbetsmän och de angelägenheter de handhade såsom
statens angelägenheter. Och stadgandena i 1734 års lag om
lagskipningen äro sådana, att man måste anse lagskipningen
hafva fullständigt blifvit en statens angelägenhet. Men ända
därhän kom det icke, att alla städernas angelägenheter blefvo
statens, ej häller därhän, att man skulle kunnat anse borg-
mästare och råd hafva blifvit statens tjänstemän. —

I sammanhang härmed må också nämnas,
4) att borgerskapet i städerna bildade ett särskildt

riksstånd, hvarför också i § 6 af 1789 års Försäkran säges,
att vid riksdagsmannaval, i hvilket endast rätta borgare, men
icke kontingentborgare, som till annat stånd höra, må taga
del, skall borgerskapet ega en oinskränkt valfrihet.

Till i det föregående nämda omständigheter vill jag
ännu lägga följande. Städerna hade med dessa rättigheter
också vissa förpliktelser gentemot det allmänna. Dit hörde
naturligtvis främst förpliktelsen att upprätthålla stadsmyn-
digheter, hvilka hade att fullgöra funktioner för det allmänna,
framför alt skyldigheten att upprätthålla ett råd, som skulle
skipa lag och fullgöra äfven andra funktioner. Och med
den städernas borgare tillkommande rättigheten att idka
handel voro förenade vissa skyldigheter, såsom skyldigheten
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för stapelstäderna att införskrifva vissa belopp salt och
spannmål.

Vidare nämner jag i detta sammanhang angående stä-
dernas d rä t se l följande: Till bestridande af sina utgifter
hade städerna att anlita dels inkomsterna från den jord, som
åt städerna donerats, dels de afgifter, som städerna berätti-
gats att uppbära af dem, som idkade handel och rörelse,
dels de utskylder, som städerna egde uttaxera hos borger-
skapet, i vissa fall också hos borgerskapet och gårdsegarne.
— Enligt Resol. på Städ. besv. af d. 16 okt. 1723 skulle
gårdsegarne deltaga i en del onera, såvida de icke vore ge-
nom särskilda privilegier härifrån befriade. Befriade från
sådana onera, helt och hållet eller delvis, voro frälsemän
för sina gårdar enligt § 12 i 1723 års adl. privilegier samt
läroståndets medlemmar för sina enskilda gårdar och för
sina ämbetsgårdar enligt §§ 7, 10 o. 12 i prästaprivilegierna
af år 1723. I grund af särskilda, tid efter annan utfärdade
privilegier har frihet tillgodonjutits också af andra gårds-
egare. Sålunda har frihet från inkvartering eller lindring i
inkvarteringstungan åtnjutits af innehafvare af vissa stats-
ämbeten äfvensom af de gårdsegare, som af sten uppfört
hus till två eller flere våningar, detta sistnämda dock blott
under femtio år — andra friheter att förtiga. — Hvad som
vidare erfordrades till bestridande af stadens utgifter skulle
fördelas på borgerskapet, hvilket för ändamålet skulle un-
dergå taxering. Vid denna skulle en hvar åsättas skattören
eller andra i staden vedertagna skattetal. Härom stadgas i
§ 26 af Resol. på Städ. besv. af d. 16 okt. 1723, att taxe-
ringsmän utväljas af borgerskapet inför magistraten, att de
skola aflägga taxeringsed och att de sedan ega på sina sam-
veten utsätta och skatta, hvad en hvar af deras medbröder
efter en rätt proportion af dess förmögenhet, handel, hand-
tering och näring bör betala. Städernas ifrågavarande in-
komster benämdes i författningarna »städernas enskilda
medel».
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Angående städernas invånare. Resultatet af den före
gående utvecklingen är, att städernas invånare utgjordes af
följande i rättsligt hänseende skilda klasser:

1. Det egentliga borgerskapet, bestående af de köp-
män, handtvärkare och fabriksidkare, hvilka vunnit burskap
och näring i stad. Desse voro de enda fullt berättigade
medlemmarna af stadskommunen. De hade borgarerätt i
stad, deras representanter voro stadens älste. Å andra sidan
ålåg hufvudsakligen denna klass stadens tunga. Man kunde
vinna burskap på handel, handtvärk eller fabriksrörelse.
Rättighet att idka näring i stad tillkom dock äfven åtskilliga
icke burskapsegande, såsom frälsemän, tjänstemän m. fl.,
hvilka skulle erlägga en kontingentafgift till staden och där-
för stundom benämdes kontingentborgare. Dessutom hade
afskedade krigsmän en viss rätt att idka näring. Men desse,
som ej voro rätta borgare, egde icke deltaga i val af stadens
älste, icke häller i val af borgmästare och rådmän m. fl.
tjänstemän. Ifrågavarande rätt tillkom blott borgerskapet,
hvarför det också i § 3 af 1789 års Försäkran för borger-
skapet och städerna säges, att städerna och borgerskapet
bibehållas vid rättigheten att föreslå borgmästare, välja råd-
män o. s. v.

2. Gårdsegarne. Dem ålåg att jämte borgerskapet
taga del i vissa onera, såsom i väg- och brobyggnad, gatu-
underhåll, inkvartering, kostnad för gatubelysning, för brand-
väsende m. m. Men af gårdsegarne var, såsom nyss sades,
en del befriad från ifrågavarande skyldighet. Några sär-
skilda rättigheter tillkommo icke denna klass af städernas
invånare. Endast om det gälde att i stadens angelägenheter
fatta beslut, som rörde jämväl gårdsegarne, blefvo desse
jämte borgerskapet uppkallade inför magistraten för att höras.

3. Alla stadens invånare, hvilka jämlikt § 23 i
prästaprivilegierna och särskilda författningar angående
kyrkostämma voro röstberättigade å en sådan. Dem ålågo
vissa utskylder i stad, men icke i egenskap af medlemmar
af stadskommunen, utan såsom medlemmar af församlingen.
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Ärenden angående sådana frågor, som på kyrkostämma skulle
förekomma, hörde ej till magistratens och stadens älstes
handläggning.

Hvad städernas myndigheter beträffar, så stod i hvarje
stad i spetsen för de öfriga rådet, bestående af borgmästare
och rådmän. Borgmästare tillsattes enligt Resol. af d. 16
okt. 1723 (§ 1) m. fl. författningar sålunda, att vid uppkom-
men ledighet rådet och borgerskapet anstälde val, vid hvilket
hvarje röstberättigad röstade på tre personer, och de tre,
hvilka erhållit de flesta rösterna, uppfördes på förslag, hvar-
•efter konungen utnämde en af de föreslagne. Vid rådmans-
eller magistratssekreterarebefattnings ledighet anstäldes val
sålunda, att hvarje röstande röstade på en person, och den
valde försågs af konungens befallningshafvande med fullmakt
å tjänsten, såframt denne icke mot den valde hade något
lagligt jäf att anmärka. En viss skiljaktighet egde således
rum mellan val af borgmästare och val af rådmän, och är
det med anledning häraf, som § 3 i Försäkran på borger-
skapets och städernas rättigheter säger, att borgerskapet och
städerna skulle bibehållas vid sin rätt att föreslå borgmästare
och välja rådmän.

Rådet handhade lagskipningen och exekutionen i stad
samt utgjorde stadens styrelse och handhade i sistnämda
egenskap dess förvaltningsangelägenheter. Rådet bildade så-
som en lagskipande myndighet i justitieärenden rådstufuu-
rätten. Såsom handhafvande stadens styrelse och förvalt-
ning äfvensom lagskipningen i ordnings- och hushållningsmål
samt exekutionsväsendet benämdes rådet magistrat. I mindre
städer voro ordförandene och ledamöterna i magistraten och
rådstufvurätten samma personer. I några större städer fun-
nos skild justitieborgmästare såsom ordförande i rådstufvu-
rätten och skild politieborgmästare såsom ordförande i ma-
gistraten. Likaså funnos skilda justitie- och politierådmän,
ehuru alla borgmästare och rådmän för vissa stadens ange-
lägenheter sammanträdde gemensamt. 1 magistraten kunde
landshöfdingen intaga säte och stämma, men icke i rådstuf-
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vurätten. Oaktadt de många ändringar, som undanskymde
rådets förra ställning, måste man dock anse rådet såsom en
stadens myndighet, icke såsom en statens. Såväl för råd-
stufvurätten som för magistraten begagnades ofta uttrycket
•»borgmästare och råd».

I enlighet med hvad förut blifvit antydt, handhade borg-
mästare och råd två slag af funktioner: 1) utgjorde de det
organ, genom hvilket staden utöfvade sin rätt till själfstyrelse
under medvärkan af stadens älste, och 2) hade de i uppdrag
att såsom en offentlig ämbetsmyndighet handlägga ärenden,
hvilka måste betraktas såsom statens, icke såsom stadens.
Såsom statens angelägenheter måste vi anse lagskipningen
både i justitieärenden och i ordnings- och hushållningsmåL
äfvensom exekutionen. Angående många ärenden, dem borg-
mästare och råd handhade, är det svårt att säga, huruvida
de måste betraktas såsom stadens eller såsom statens.

Jag sade, att magistraten handhade stadens styrelse.
Denna funktion utöfvade magistraten under medvärkan af
stadens älste, som representerade stadens borgerskap. I 1619*
års stadga angående städernas administration heter det, att,
så ofta rådet hade efter konungens befallning eller eljes på
stadens vägnar med menigheten att handla, dessa stadens
älste skulle sammankallas till rådstugan för att förnimma,
hvad af nöden vore. Sedan skulle de sig emellan rådslå,
och hvad de 48 slöte med rådet, det skulle af hela borger-
skapet fullgöras utan gensaga. *) I alla fall fortfor menig-
heten i många städer att sammankomma till allmän rådstuga.
Förhållandet var nämligen, att 1619 års stadga icke var en
promulgerad lag. Den låg väl i mångt till grund för de för
särskilda städer utfärdade privilegierna. Men i flere af de
på 1600-talet utfärdade privilegierna förekomma inga bestäm-
ningar angående stadens älste, och antagligen är det med

*) Såsom jag förut (sid. 328) har sagt, var det dock icke nöd-
vändigt, att stadens älstes antal öfveralt skulle vara 48. 1619 års
stadga innehöll, att antalet kunde vara hälften mindre i mindre städer,
och faktiskt har antalet medlemmar af stadens älste varit mycket
olika i olika städer.
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anledning häraf, som borgerskapet ofta sammankallades in
corpore. Kgl. brefven af d. 29 juli 1752 och d. 15 febr. 1758
förbjödo emellertid landshöfdingarna och magistraterna att
sammankalla borgerskapet till allmänna rådstugor utom i
det fall, att kgl. förordningar det uttryckligen påbjöde. Där-
emot skulle stadens älste draga försorg om sina öfriga med-
bröders angelägenheter samt å deras vägnar rådslå och be-
sluta med magistraten.

Enligt regeln i de fall, då medvärkan af stadens älste
var erforderlig, var det likväl magistraten, som beslöt i sagda
ärenden. Några uttryckliga stadganden angående magistra-
tens och stadens älstes inbördes befogenheter hade icke fast-
stälts, utan var det praxis, som hade utvecklat sig därhän,
att den egentliga beslutanderätten utöfvades af magistraten.
Voro stadens älste missnöjda med magistratens beslut, egde
de däröfver besvära sig. Endast om frågan gälde dispo-
sitionen öfver stadens egendom och inkomster eller inkomst-
gifvande rättigheter, var magistraten bunden af stadens älstes
samtycke. I det fall, då frågan angick också gardsegarne,
var magistraten skyldig att höra borgerskapet och gardsegarne,
hvilka då uppkallades inför magistraten. En del ärenden
var af den beskaffenheten, att magistraten icke alls egde
befatta sig med dem, d. v. s. ärenden, hvilka handlades på
kyrkostämma. —

Bland öfriga myndigheter, som i städerna funnos, må
jag här nämna kämnersrätten, hvilken dock fans blott i
en del städer (5 kap. R. B.), samt vidare hallrät terna, som
också funnos blott i vissa städer. Hallrätterna utgjordes af
borgmästare eller rådman såsom ordförande och fyra bisittare,
hvilka af fabriksidkarne valdes inför magistraten, nämligen
två handlande och två fabriksidkare. Hallrätterna hade att
göra med förvaltnings- och lagskipningsärenden, som rörde
manufakturer och fabriker samt handtvärk, de där ej lydde
under skrå.
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1). Om förändringarna i städernas för/att'
ning frän tiden för Finlands skilsvnässa från
Sverige till närvarande tid.

En början till upplösning af de gamla förhållandena
skedde genom att näringslagstiftningen förändrades. Genom
ett Kgl. Br. af d. 23 juni 1802 samt tvänne K. KK. af d.
17 april 1817 och 3 april 1824 stadgades, att flere slags
handtvärk skulle kunna å landet idkas. Genom K. F. af d.
12 dec. 1859 ang. handtvärkerierna och manufakturerna stad-
gades, att handtvärkare af alla slag skulle få nedsätta sig
på landet, dock ej på närmare än två mils afstånd från städ,
och genom K. F. af d. 19 dec. 1859 om inrättande af han
delsbodar på landet tilläts inrättande af sådana bodar å
landet på minst femtio versts afstånd från närmaste stad.
I sammanhang härmed kan nämnas, att genom K. K. af d.
12 dec. 1859 stadgades, att hallrätterna skulle indragas och
deras göromål öfverflyttas på magistraterna.

Därefter upphäfdes genom K. F. af d. 24 febr. 1868
ang. näringarna den gamla grundsatsen, att handel och
handtvärk skulle få idkas endast i stad; ty det stadgades,
att hvarje välfräjdad finsk medborgare, man eller kvinna,
som rådde öfver sig och sitt gods, skulle vara berättigad
att i den ordning lagen bestämde förvärfva rätt att idka
handel, handtvärk eller fabriksrörelse i stad och på landet
äfvensom att reda i skepp för både inrikes och utrikes sjö-
fart. Förutsättning för rättighetens vinnande var visserligen
i regel ådagalagd yrkesskicklighet, och om rättigheten borde
ansökan göras, i stad hos magistraten eller ordningsrätten,
på landet hos guvernören, men de inskränkande bestämnin-
garna i de äldre skråordningarna föllo bort, och ansökan
fick icke afslås, om lagliga vilkor för näringsrätts vinnande
voro uppfylda (§§" 1, 3 o. 15 m. fl. i 1868 års förordn.).
Städerna, d. v. s. städernas borgerskap, kunde således icke
mer göra anspråk på uteslutande rätt till idkande af handel
och näring. De föregående författningarna hade låtit prin-
cipen kvarstå och gjort några långtgående undantag. 1868
års näringsförfattning upphäfde helt och hållet principen. —
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Den andra grundsatsen, hvarom förut talats, att näring i stad
skulle få idkas endast af burskapsegande (hvilken grund-
sats dock hade lidit många modifikationer), blef däremot ej
upphäfd genom 1868 års författning. Ty en hvar, som i
stad eller på landet inom en mil från stadens linjer ville
drifva handel, var förbunden att innehafva burskap i staden
och därmed också att draga borgerlig tunga; likaså den, som
i stad eller på landet inom en half mil från stadens linjer
ville utöfva handtvärk med biträde af legda arbetare (§ 4).
De, som till själfförsörjning idkade handel med småkram
eller månglerirörelse, skulle ej behöfva förvärfva burskap,
men vore dock pliktiga att erlägga afgifter till staden (§ 5).
Fabriksidkare och skeppsredare behöfde icke häller söka,
men de kunde erhålla burskap i stad. I hvarje händelse
skulle de dock deltaga i utgörandet af all borgerlig tunga i
staden (§ 4). Ridderskapet och adeln, ståndspersoner och
tjänstemän, med några undantag, bibehöllos vid rättigheten
att utan burskap mot årlig kontingentafgift till staden idka
handel (§ 15). Dessa sistnämda bestämningar voro undan-
tag, men själfva regeln, att de, som i stad idkade handel
eller handtvärk, skulle förvärfva burskap därstädes, blef
beståndande. — Vidare: Skilnaden mellan stapelstäder och
uppstäder upphäfdes (§ 7), och utrikeshandel var för alla
tillåten.

Genom 1869 års L. O. (§ 12) gafs rätt att deltaga i
landtdagsmannaval åt borgare, således dem, som innehade
burskap,, samt skeppsredare, fabriksidkare, idkare af yrken
på grund af särskilda privilegier och gårdsegare, såframt de
voro i staden skattskrifna, äfvensom städernas borgmästare
och rådmän. Detta hör icke till förvaltningsrätten, men jag
anför stadgandet för att visa, huruledes borgerskapet efter
hand förlorade den ena uteslutande rättigheten efter den andra.

Genom K. F. om kommunalförvaltning i stad af d. 8
dec. 1873 inträdde en fullständig omhvälfning af de äldre
förhållandena. I detta sammanhang förtjänar framhållas, att
författningen medförde följande hufvudsakliga ändringar i de
förut gällande grundsatserna:
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1) Stadskommunens medlemmar tillerkändes rätt att
enligt författningens bestämningar själfve sköta sina gemen-
samma ordnings- och hushållningsangelägenheter, såvidt de
icke enligt lag tillkommo »offentlig ämbetsmyndighet» eller
ock voro af rent kyrklig natur. Visserligen bibehölls magi-
straten såsom en stadens myndighet, ja till och med såsom
stadens styrelse (§ 46), men medan regeln förut var, att be-
slutanderätten i stadens angelägenheter tillkom magistraten,
under det att stadens älste endast skulle höras och magi-
straten blott i vissa angelägenheter ej kunde vidtaga åtgärder
i strid mot stadens älstes mening, öfverflyttades nu beslu-
tanderätten på stadskommunens egna därtill berättigade
medlemmar, hvilka egde utöfva denna beslutanderätt på
rådhusstämma eller genom en representation, stadsfullmäktige.
Magistraten skulle därför, då den med biträde af underord-
nade värkställande myndigheter handhade styrelsen och för-
valtningen af stadens angelägenheter, rätta sig efter kommu-
nens medlemmars eller dess representations beslut. Detta
framgår ur §§ 1, 4 o. 46 i kommunalförf.

2) Medan regeln förut var, att endast de burskaps-
egande invånarne i staden, borgerskapet, hade talan i stadens
angelägenheter (jämte det också stadens tunga hvilade huf-
vudsakligen på borgerskapet), upphäfdes nu denna borger-
skapets företrädesrätt jämte förpliktelsen för borgerskapet
att med andras uteslutande erlägga hvad som behöfdes till
betäckande af stadens utgifter. För medlemmar af stads-
kommun förklarades icke endast de, som i staden hade
burskap, utan också öfriga dess invånare jämte de, som där
egde hus, jord eller tomt och som där idkade handel, fabriks-
rörelse eller handtvärk (§ 3 i 1873 års kommunalförf.). Och
såsom allmän regel uppstäldes i § 7 af sagda författning, att
kommunala rättigheter och skyldigheter, hvilka förut varit
borgerskapet och gårdsegare samfäldt eller hvardera särskildt
förbehållna, framdeles skulle blifva gemensamma för alla
medlemmar af stadskommunen, dock så, att härigenom ej
skulle ske ändring i de kommunala rättigheter och förplik-
telser, som enligt grundlag eller ståndsprivilegier särskildt
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tillkommo vissa medlemmar af stadskommunen, hvilket sist-
nämda innebär utom annat, som härvidlag är af mindre be-
tydelse, att den frihet från utskylder till stad, som jämlikt
§ 12 i 1723 års adl. privilegier samt §§ 7, 10 o. 12 i 1723
års prästaprivilegier åtnjutits af frälsemän samt medlemmar
af läroståndet för deras gårdar i stad, ej skulle beröfvas dem.

1 öfverensstämmelse med denna allmänna grundsats,
att all atskilnad mellan skilda klasser af stadsinvånare skulle
upphäfvas, skulle rättigheten att deltaga i beslut angående
stadskommunens angelägenheter tillkomma alla medlemmar
af stadskommunen utan atskilnad af olika slags klasser (dock
naturligtvis enligt närmare bestämningar i kommunalförfatt-
ningen), och likaså skulle alla medlemmar af stadskommunen
vara lika skyldiga att bidraga till kommunens utgifter. I
enlighet med sagda grundsats stadgades också i en särskild
den 8 dec. 1873, således samma dag som den egentliga kom-
munalförfattningen, utfärdad K. F. ang. ändring af 3 o. 6 §§
i 1789 års Försäkran för borgerskapet och städerna, att
den borgerskapet och städerna tillerkända rätten att föreslå
borgmästare och välja rådmän m. m. framdeles skulle till-
komma stadskommuns samtliga å rådhusstämma röstberätti-
gade medlemmar.

3) Genom 1873 års kommunalförf. underlades den
borgerliga kommunen och dess beslutanderätt åtskilliga ange-
lägenheter, hvilka förut ej tillhört densamma, särskildt åtskil-
liga sådana angelägenheter, som förut hade handlagts på
kyrkostämma. Förut hade såsom stadens angelägenheter
betraktats hufvudsakligen sådana, som behandlats af magi-
straten under medvärkan af stadens älste eller gårdsegarne,
hvaremot åtskilliga angelägenheter, såsom de angående fat-
tigvården och folkskoleväsendet, hvilka handlagts på kyrko-
stämma, ej ansetts såsom den borgerliga kommunens. Nu
hade 1869 års kyrkolag i § 307 (och några andra §§) be-
stämt, hvilka angelägenheter såsom rent kyrkliga borde fö-
rekomma på kyrkostämma. Bortskilda från dem blefvo ge-
nom K. L. särskilda angelägenheter, hvilka betraktades såsom
borgerliga. § 1 i kommunalförf. stadgade, att stadskommuns
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medlemmar skulle ega själfve handlägga sina gemensamma
ordnings- och hushållningsangelägenheter, försåvidt de icke
ankomme på någon statens myndighet eller ej vore af rent
kyrklig natur, och häraf följer, att sådana angelägenheter,
som förut handlagts på kyrkostämma, men icke kunna anses
vara af rent kyrklig natur, efter utfärdandet af 1873 års
kommunalförf. kommo att öfverflyttas på den borgerliga
kommunen. —

Den 15 nov. 1875 utfärdades en K. K. ang. vissa un-
dantagsförmåner beträffande kommunala utskylder i stad.
Frihet från utskylder för gårdar i stad hade, såsom förut
(sid. 341) sades, tillkommit åtskilliga andra än frälse- och
läroståndets medlemmar. I kommunalförfattningen bibehöllos
de undantagsförmåner, som varit adeln och läroståndets med-
lemmar tillerkända, men hvad de öfriga friheterna och för-
månerna beträffar, så framhöllo ständerna vid 1872 års landt-
dag i sitt svar på den kejs. propositionen angående kommu-
nalförvaltningen i stad nödvändigheten af att de författningar,
genom hvilka vissa undantagsförmåner hade tillerkänts en
del medlemmar af stadskommunen, måtte för framtiden till
kraft och värkan upphäfvas, såvida dessa förmåner ej stödde
sig på privilegier med grundlags- eller ståndsprivilegiihälgd,
och detta skedde genom K. K. af d. 15 nov. 1875. Undantag
gjordes dock provisoriskt till förmån för några sådana, som
hade tillgodonjutit förmåner af ifrågavarande slag. Undanta-
get berodde därpå, att man ansåg sig ej kunna upphäfva
förvärfvade rättigheter.

Genom K. F. ang. näringarna af d. 31 mars 1879 och
K. Manif. af d. 20 mars 1879 ang. förändrad lydelse af §
12 L. O. försvunno de sista spåren af de gamla bestämnin-
garna om ett särskildt borgerskap i stad. Enligt 1868 års
näringslag var man, såsom nyss (sid. 347) sades, i regel
skyldig att skaffa sig burskap i stad, änskönt regeln led
åtskilliga undantag och det icke var synnerligen svårt att
erhålla burskap. K. F. af d. 31 mars 1879 upphäfde full-
ständigt 2, 3 o. 5 kap. H. B. samt 1, 2, 3 o. 5 §§ 4 kap. i
samma balk äfvensom 5 8 i 1789 års Försäkran för städerna
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och borgerskapet samt skråordningen af år 1720, handels-
ordningen af år 1734 och näringslagen af år 1868, hvarutom
1 § 6 kap. H. B., hallordningen af år 1770, manufaktur- och
handtvärkeriprivilegierna af år 1739 undergingo väsentliga
ändringar, och det förklarades i den nya näringsförfattningen,
att hvarje finsk medborgare, man eller kvinna, vore berättigad
att efter en enkel anmälan hos behörig myndighet idka han-
del, handtvärk eller annan näring i stad eller på landet.
Med undantagen och de närmare bestämningarna uppehåller
jag mig icke vid detta tillfälle. Af vikt är: att man icke
vidare behöfde göra ansökan om rätt att idka näring, utan
var berättigad att idka näring, blott man gjorde anmälan
därom; samt att rättigheten att idka näring icke vidare var
förknippad med något slags burskap. Burskapsbegreppet
försvann helt och hållet. Och Manif. af d. 20 mars 1879,
som ändrat § 12 i L. O., förklarade för berättigade att del-
taga i landtdagsmannaval i stad samtliga medlemmar af
stadskommun, som äro i staden skattskrifna och enligt näst-
föregående taxering skyldiga att skatt till kommunens gemen-
samma behof erlägga, dock att härifrån undantogos några
sådana kategorier af personer, som ansetts icke innehafva
en tillräckligt själfständig ställning. Således försvann också
från L. O. burskapsbegreppet. Och^ med anledning häraf
ändrades också § ,3 i K. F. ang. kommunalförvaltning i stad
af år 1873. Enligt denna paragraf skulle såsom medlemmar
af stadskommunen anses: de, som hade burskap; de, som
voro bosatta i stad; de, som egde fastighet i stad; och de,
som idkade näring i stad utan att ega burskap. Genom en
K. F. af d. 15 aug. 1883, som innehöll också åtskilliga andra
bestämningar, stadgades det nu, med ändring af ifrågavarande
3 §, att såsom medlemmar af stadskommun skulle anses:
de, som idkade näring i stad; de, som innehade fastighet i
stad; och de, som voro bosatta i stad.

Bland öfriga författningar, som tillkommit och gjort
ändringar i förut bestående förhållanden, nämner jag ytter-
mera blott K. F. af d. 22 dec. 1879, hvilken upphäfde den
läroståndets medlemmar på grund af § 10 i 1723 års prä-
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staprivilegier tillkommande friheten från utskylder för gårdar
i stad. — Några andra ändringar i förut gällande bestämnin-
gar beröras lämpligast vid framställningen af nu gällande rätt.

Allmänna satser om städerna i Finland
enligt nu gällande rätt.

Städerna äro kommunala samhällen med sådana före-
trädesrättigheter, som benämnas stadsprivilegier. Emedan
städerna äro kommunala samhällen, gäller om dem livad om
kommunala samhällen förut blifvit sagdt. De äro altså sam-
hällen, hvilka utgöras af sådana, som äro förenade genom
ett visst ortsintresse; de ega utöfva offentlig myndighet i sina
intressen; och de ega göra detta i kraft af en egen rätt.
De hafva således själfstyrelse, och denna själfstyrelse ega
de utöfva på sina områden.

Det, som utmärker städerna framför andra kommunala
samhällen, är, att de hafva vissa företrädesrättigheter: de
hafva stadsprivilegier. De privilegier, som städerna åtnjuta,
äro dels för alla städer gemensamma, dels sådana, som blif-
vit de enskilda städerna tilldelade. Det är de förra, som vi
benämna stadsprivilegier. Angående dem är att märka: de
existera dels i kraft af Försäkran af d. 23 febr. 1789, dels
i kraft af allmän lag och andra författningar. De hvarje
stad särskildt tilldelade privilegier hafva blifvit dem tiller-
kända dels i fundationsbref, dels i efteråt utfärdade urkunder.

Nya städer kunna uppkomma genom att K. o. S. för-
ordnar om sådanas grundläggande. I sådant fall utlärdas
ett s. k. fundationsbref, i hvilket de privilegier meddelas,
som staden skall erhålla. Så snart ett samhälle får stads-
privilegier, äro åt samhället i och med detsamma tillerkända
de rättigheter, som tillkomma stadskommunerna i allmänhet,
försåvidt icke något särskildt undantag göres. Således får
den nya staden genom fundationsbrefvet rättighet till själf-
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styrelse enligt kommunalförfattningen och därutöfver de all-
männa privilegier, som tillkomma städerna, samt de särskilda
privilegier, som fundationsbrefvet tillerkänner staden.

Om stadskommuns område,

Väsentligt för hvarje kommun är ett område. (Se sid.
255.) Huru är nu det område bestämdt, som utgör en stads-
kommuns område? Följande är att märka:

Till städers anläggning hafva kronohemman blifvit an-
slagna eller donerade. Detta har skett på två sätt: antingen
hafva de blifvit vid anläggningen under staden inlagda,
eller också hafca de blifvit blott med räntan åt staden
donerade. — Att ett hemman blifvit inlagdt betyder i all-
mänhet, att det förenas med ett annat, under hvilket det-
samma häfdas och brukas, och detta så, att från det inlagda
hemmanet icke vidare utgår någon ränta eller skatt till kro-
nan. Hemmans inläggande har naturligtvis sedan lång tid
varit förbjudet, men inläggande under stad har ej varit det.
Monarken har varit berättigad att förordna till städers grund-
läggande och att bevilja stadsprivilegier och i enlighet här-
med också att anslå kronohemman till städers grundläggande.
Att ett hemman inlagts under stad betyder, att det upphört
att existera såsom hemman och att erlägga skatt till kronan.
Sådana hemmans jord har dels anslagits till tomter och all-
männa platser, dels bestämts att användas till åkrar och
ängar för stadens borgare eller ock på annat sätt till stadens
gagn. De sägas också hafva blifvit stad »till utrymme och
mulbete» donerade. •— De hemman, som icke inlagts, utan
blott med räntan åt stad donerats, hafva ej upphört att exi-
stera såsom hemman. De kvarstå i jordeböckerna såsom
sådana, men staden har till aflönande af sina tjänstemän
eller för sina andra utgifter fått rätt att uppbära den kronan
tillkommande räntan från lägenheterna, hvarutom staden ge-
nom sin magistrat egt immittera åboar i dessa hemman samt

23
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i öfrigt tillgodonjuta rättigheter enligt donationsurkimder och
förhållandena på den tid, då donationen skedde. Hemman
af detta slag pläga ock kallas magistratshemman.

Till stads område höra blott donerade hemman af det
förstnämda slaget, men icke de hemmans jord, som blifvit
med ränta åt staden donerade. Dessa senare utgöra delar
af landsbygdens område och höra i kommunalt hänseende
till någon landskommun. — En stads område kan emellertid
utgöras, utom af sådana hemmans mark, som under staden
inlagts, äfven af urgammal odaljord, af enskilde tillhörig
mark, på hvilken staden anlagts. De flesta finska städers
områden torde emellertid utgöras blott af kronohemmans
jord, som blifvit stad till utrymme och mulbete donerad. I
hvad mån gammal odaljord kommit att tillhöra några städers
områden i Finland, kan jag icke säga. Jag tror mig dock
kunna i denna framställning bortse från sådan jord och be-
trakta städernas område såsom sammanfallande med de kro-
nolägenheters områden, hvilka blifvit stad till utrymme och
mulbete donerade. Den jord, hvaraf detta område består,,
benämnes stadsjord.

Stads område består af två i visst af seende olika delar:
1) den egentliga staden eller stadsplanen, området inom
stadens linjer, hvilket område dels är indeladt i tomter, dels
bestämdt till torg och andra allmänna platser, och 2) staden»
jord i egentlig mening, det öfriga området, »stadens afhysta
område», såsom det äfven kallas. Också kommunalförfatt-
ningen gör denna skilnad (se § 1 i 1873 års förf.).

Angående stadskommuns område gäller regeln, att sta-
den har eganderätt till detsamma, och att jorden ej får sta-
den afhändas. Från denna regel är dock den del af området,
som upplåtits till tomter, undantagen, ty tomter kunna för-
säljas. Men beträffande den öfriga stadsjorden kvarstår re-
geln orubbad. Också är det denna öfriga jord, som i sär-
skild mening benämnes stadsjord, så att stadsjord i egentlig
mening är detsamma som stadens afhysta område. Att denna
jord ej får abalieneras är uttaladt i flere äldre författningar.
Sålunda innebära landshöfdingeinstr. af år 1734 § 18, Kgl.
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brefven af d. 25 sept. 1745 och d. 27 april 1750, att stadsjord
ej får föryttras, bortbytas eller förpantas och att uppbud
därå ej får gifvas. Vidare innehåller § 4 i Försäkran för
städerna och borgerskapet: »The Städerne donerade, för-
länte och under namn af Stads-jord begrepne ägor, skola
orubbade vid Städerne bibehållas och förblifva samt icke
förändra sin natur, i hvars hand the komma mage», och
detta stadgande gäller just stadens afhysta område. *)

Angående det område, som utgör stadskommuns om-
råde, gäller följande:

1) Det är på detta område stadskommunen eger utöfva
sin rätt till själfstyrelse, således den offentliga myndighet,
som tillerkänts kommunen. Den eger altså utöfva sin offent-
liga myndighet både inom den egentliga staden och på det
staden underlydande område, som benämnes stadens afhysta
område. Alla, som äro bosatta på detta område eller uppe-
hålla sig på detsamma, äro underkastade stadsmyndigheternas
offentliga makt (t. ex. stadens taxeringsrätt).

2) På detta område fungera stadens myndigheter äfven
i sådana angelägenheter, i hvilka de handhafva statens, icke
stadens angelägenheter, såsom fallet är t. ex. med myndig-
heter, som skipa lag. Stadsdomstol dömer i brottmål, som
begåtts i staden eller på dess afhysta område, och likaså i

*) Ehuru det egentligen icke hör till detta ämne (d. v. s. till
den finska förvaltningsrättens allmänna läror), utan till frågan om stä-
dernas finansförvaltning, må jag nämna, att ifrågavarande jord användts
dels så, att enskilda lotter af densamma utarrenderats för stadens räk-
ning, dels så, att besittningsrätten till jordstycken upplåtits till bor-
gerskapets medlemmar till understöd för de utskylder de haft att er-
lägga, dels så, att vissa delar tilldelats stadens ämbets- och tjänstemän
såsom förbättring på deras löner, o. s. v. Det har likväl förekommit̂
att delar af stads donationsjord, hvilka åt enskilde upplåtits till nyt-
jande, genom arf eller köp öfvergått från man till man och lagfarits
såsom enskild egendom. Men detta har varit orätt, och vid rättegång
har innehafvaren ålagts att återlämna sådan jord. Under närvarande
förhållanden kan det icke komma i fråga att dela jorden mellan bor-
gare, utan regeln är, att jorden skall användas till stadens nytta och
icke får i enskild ego öfvergå.
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civila mål, hvilka angå rätt till jord, som hör till vare sig
den egentliga staden eller stadens afhysta område (10: 19
R. B.). I Resol. och Förkl. på Städ. besv. af d. 19 jan.
1757 säges: »Som i Lagen ej finnes så tydeligen wara stadgat
om rätter Domstol, när twist upkommer emellan Landtboer
och Inwånare i Städerne, angående nyttjande rätt af stadsjord,
missbygnad therå, wanhäfd, åwärkan och husesyner, med
mera, som hafwer sin grund och sig tildraga kan på then jord
och marek, som, efter Privilegier och Resolutioner, antingen
innom Stadens rågång belägen, eller ock Städerne til ägande
utrymme och mulbete, donerad och förlänt är, samt, i stöd
theraf, nu och framgent är skattfri, hwaraf irring och klandring
uti Jurisdictionerne kunnat upkomma; Altså finner Kongl.
Maj:t i nåder, til förekommande theraf, thet böra alla the
brott och tvistemål, som ther sig tildraga, eller hafwa sin
grund af then jord och marek, hwilken omkring Staden be-
lägen, thertil hörer, afhyst och therifrån ej afskild är, then
må nyttjas och innehafwas af Stadsens Landtboer eller In-
wånare, wid Stadsrätt uptagas och afgiöras .» Men i
mål angående sådana, städerna donerade hemman, som blott
med ränta donerats åt stad, och angående brott, begångna
på sådana hemmans jord, dömer landsrätt; ty dessa hemman,
ehuru donerade åt städerna, utgöra icke stadens område.
Upplysande är i sådant afseende K. Br. af d. 22 maj 1830,
där det säges, att H. K. M:t, i anledning af gjord förfrågan
rörande laga domstol i mål angående åvärkan, begången å
jord, som blifvit till stad donerad, men ännu ej under den-
samma afhyst, förklarat, att dylika mål böra af vederbörande
domstol å landet upptagas och pröfvas. (En annan sak är
det med det förhållande, som omtalas i slutet af 10 : 19 R. B.
Där är det fråga om huruvida en del af det område, på
hvilket stad gör anspråk såsom stadsjord, värkligen är stads-
jord eller icke.) —

Hvad i § 2 af kommunalförf. stadgas föranleder icke
till något undantag från regeln angående stadskommuns om-
råde. En gemensamhet i stads- och landskommuns kommu-
nalförvaltning kan etableras, men härigenom uppstår icke det
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förhållandet, att landskommuns område lägges under stads-
kommun eller att stadskommun skulle blifva del af en lands-
kommun, utan för vissa slags angelägenheter' eger en ge-
mensam förvaltning rum.

§ 15-

Stadskommuns medlemmar,

Medlemmar af en kommun äro de, som ega taga del
i tillgodonjutandet af de förmåner, hvilka tillkomma kom-

. munen, och som jämväl äro förpliktade att samvärka för
kommunens uppgifter (jfr sid. 267). Hvilka det är, som ut-
göra stadskommuns medlemmar, bestämmes i § 3 af gällande
kommunalförfattning, sådan denna paragraf lyder i K. F. af
d. 15 aug. 1883. Med anledning däraf, att burskapsbegreppet
helt och hållet försvann i följd af den nya näringslagen af
år 1879, fick § 3 i 1873 års kommunalförf. förändrad ly-
delse genom K. F. af d. 15 aug. 1883. Medlemmar af
stadskommun äro enligt § 3:

1) Alla, som idka näring eller yrke inom staden
eller dess område;

2) Alla, som inom stadskommunens område ega hus,
tomt eller jord;

3) Alla, som häfta sitt bo och hemvist inom stads-
kommunens område eller som där böra hafca sitt bo och
hemvist.

Det är likgiltigt, om man bor eller idkar näring o. s. v.
inom den egentliga staden eller på stadens afhysta område;
i hvartdera fallet är man medlem af stadskommunen. Så-
som synes, kan man vara medlem af flere kommuner. Har
man jord på landet, är man medlem af landskommun, har
man fastighet i stad, är man medlem af stadskommun. Ja
man kan vara medlem af flere skilda stadskommuner. Detta
innebär en afvikelse från grundsatserna i den äldre rätten.
Enligt 3 : 3 H. B. kunde man icke vara borgare i flere städer
på en gång. Af stadgandena i kommunalförfattningen följer,
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att också utlänning kan vara medlem af stadskommun. En
helt annan sak är, att utlänning icke eger rösträtt i stads-
kommuns angelägenheter (jfr sid. 268).

Af det »anförda synes också, att vi numera icke hafva
att göra med skilda klasser af stadsinvånare. Det synes väl,
såsom om §§ 54 o. 57 i kommunalförf. skulle gifva vid
handen någonting annat. Men de klasser, om hvilka här är
fråga, hafva, såsom kommunalutskottet vid 1872 års landt-
dag uttrykte sig, afseende på de olika slag af beskattningsföre-
mål, för hvilka stadskommunens medlemmar äro underkastade
beskattning, och de hafva betydelse blott vid val af taxe-
ringsmän och vid värkställandet af taxering. För öfrigt kan
samma person vara beskattning underkastad för alla dessa
slag af beskattningsföremål.

Att man icke vidare kan antaga några rättsligt skilda
klasser af stadsinvånare framgår ock ur § 7 i kommunal-
förf. Där säges: »Denna förordning gör icke någon ändring
uti de kommunala rättigheter och förpligtelser, som enligt
grundlag eller privilegier med grundlagshelgd särskildt till-
komma vissa medlemmar af en stadskommun; hvaremot alla,
öfriga kommunala rättigheter och skyldigheter, hvilka
hittills varit borgerskap och gårdsegare samfäldt eller
hvardera särskildt förbehållna, hädanefter blifva för alla
medlemmar af stadskommunen gemensamma.» Endast det
undantaget fick således kvarstå, att de rättigheter och skyl-
digheter, som existerade i kraft af grundlag eller ståndspri-
vilegier, skulle bibehållas. Därför skola enligt kommunal-
förf. utskylder till stad erläggas af alla stadskommuns med-
lemmar, förutsatt, att de eljes innehafva den ställning, att
.skattören anses kunna påföras dem, och detta enligt bestäm-
ningar, som äro gemensamma för alla stadskommunens med-
lemmar. Å andra sidan skall alt hvad stad tillhör i fastig-
het, inkomstgifvande rättighet eller rörligt kapital anses såsom
tillgång till betäckande af stadens gemensamma utgifter.
Därom stadgas i § 6. Denna paragraf är af en större be-
tydelse, än man i allmänhet synes vara böjd för att med-
gifva. Ehuru det icke hör till ämnet, skall jag nämna några
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•ord till förklarande af paragrafen, emedan det är egnadt att
belysa den sak, om hvilken nu varit fråga.

Alla inkomstgifvande rättigheter, som en stad har, skola
anses såsom tillgångar, gemensamma för alla stadskommu-
nens medlemmar, och med inkomsterna däraf skola stads-
kommunens gemensamma utgifter betäckas. Hvad som där-
utöfver erfordras betäckes genom taxering, och vid denna
skola alla beskattas enligt samma grunder, utom att frälsemän
•och läroståndets medlemmar hafva några förmåner för sina
gårdar, således med afseende å de utskylder, som taxeras
ut af fastigheter. Häraf följer, att det icke är rätt att —
såsom man i några städer gör, när det gäller att debitera
utskylder för de privilegierades skattören — betrakta stadens
gemensamma tillgångar och de inkomster, som staden har
från sina inkomstgifvande rättigheter, såsom tillgångar till
betäckande af blott de utskylder, hvilka skola gå ut från de
oprivilegierade. Af anförda förfarande har följden blifvit,
att det tvärtemot lagens mening finnes så godt som ingen
skilnad mellan privilegierade och oprivilegierade hvad skatt-
ören beträffar. Det är en sak för sig, om man anser det
obilligt, att privilegierade numera kvarstå. En annan sak
är, huruvida det nämda förfaringssättet är enligt med lag.
Det var visst icke lagstiftarens vid 1872 års landtdag mening
att etablera ett sådant förhållande, som faktiskt kommit
till stånd. Adeln och prästeståndet frånsade sig icke sina
privilegier. (Prästeståndet har sedermera frånsagt sig en del
af sina privilegier.) Men genom den tolkning, som man gifvit
åt kommunalförfattningens bestämning, har följden blifvit, att
de privilegierade faktiskt komma att betala så godt som det-
samma som alla andra. Detta beror därpå, att man förbisett
•den grundsats, på hvilken kommunalförfattningen hvilar,
nämligen att alla förmåner skola vara fullkomligt gemen-
samma för alla stadskommunens medlemmar, och det är ett
uttryck för denna grundsats, som fått plats i § 6.

Regeln är, såsom sades, att inga skilda klasser i stä-
derna finnas. Det är blott några få undantagsförmåner, som
äro förbehållna frälsemän och läroståndets medlemmar. Där-



360

emot bildar det icke undantag från regeln, som stadgas i
mom. 2 af § 6; ty här är fråga om korporationers och före-
ningars inom staden enskilda medel och tillhörigheter (t. ex.
handtvärks- och fabriksföreningars tillhörigheter).

Om stadskommnns rättigheter*

Stadskommun har sådana rättigheter, som en kommun
i allmänhet har, och dessutom rättigheter, som äro egendom-
liga för stadskommunerna.

1. Rättigheter, som äro väsentliga för kommuner i all-
mänhet. Stadskommun har:

A. R ä t t i g h e t t i l l s j ä l f s t y r e l s e på k o m m u n e n s
område . Detta innebär, att kommunen eger i sina angelä-
genheter utöfva offentlig myndighet på sitt område. I hvilka
slags angelägenheter kommunen eger utöfva offentlig myn-
dighet, säger § 1 i kommunalförf. Af paragrafen synes: För
att vissa angelägenheter skola kunna anses såsom stadskom-
muns egna angelägenheter, i hvilka stadskommunen eger
utöfva offentlig myndighet enligt kommunalförfattningen,
fordras:

1) Att de skola kunna anses vara kommunens med-
lemmars gemensamma angelägenheter, d. v. s. de åtgärder,
hvilka äro erforderliga för angelägenheternas handhafvande,
måste kunna anses påkallade af ett ortsintresse.

2) Att angelägenheterna skola kunna anses antingen
för ordnings- eller för hushållningsangelägenheter (jfr
härom sid. 271 f.).

3) Att angelägenheterna icke äro af rent kyrklig natur;
ty dessa handläggas på kyrkostämma eller af andra kyrkliga
myndigheter.

4) Att de icke äro angelägenheter, som enligt lag an-
komma å någon myndighet, som fungerar såsom statens
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myndighet. — Då magistraten före 1873 — liksom den gör
det efter 1873 — fungerat dels såsom en stadens, dels så-
som en statens myndighet, tarfvar den sista punkten en när-
mare förklaring.

Rådet var förut helt och hållet en stadens myndighet,
hvilken på stadens vägnar handhade dess styrelse och utöf-
vade stadens rätt till lagskipning på dess-eget område. Ko-
nungens ämbetsmän hade öfver hufvud taget, om man bort-
ser från den myndighet, som fogaten utöfvade, så godt som
ingenting att säga på stadens område. Efter hand ändrades
detta förhållande. Regeringen invärkade på tillsättandet af
borgmästare och råd samt började meddela bestämningar,
ländande borgmästare och råd till efterrättelse. Lagskipning
och exekution blefvo statens angelägenheter, och åtskilliga
andra statens angelägenheter ombesörjdes af regeringen ge-
nom magistraten. Häraf synes, att magistraten förr fungerade
dels såsom en stadens, dels såsom en statens myndighet.
Att magistraten i egenskap af ett regeringens Organ handhaft
vissa angelägenheter framgår också ur § 49 i kommunalförf.,
som talar om magistratens åligganden »i dess egenskap af
offentlig embetsmyndighet samt domstol i hushållnings- och
ordningsmål». Häraf följer: De ärenden, hvilka redan före
1873 af magistraten handlagts såsom statens angelägenheter,
hafva ej öfverflyttats på de nya stadskommunerna.

Hvilka af magistratens göromål icke lyda under kom-
munalförfattningen är svårt att i allmänhet säga, men föl-
jande torde åtminstone böra beaktas. — De ärenden, hvilka
magistraten förut handlade efter samråd med stadens älste
eller efter borgerskapets och gårdsegarnes hörande, böra an-
ses hafva varit af kommunal natur. De voro förut icke
statens angelägenheter, handlades således icke af någon sta-
tens ämbetsmyndighet, och dessa angelägenheter äro numera
otvifvelaktigt kommunala angelägenheter, som besörjas enligt
kommunalförfattningen. Men stadskommuns rätt inskränker
sig icke till dessa angelägenheter. Också sådana ärenden^
som förut förevarit på kyrkostämma, eger stadskommun
handlägga, såvida de icke ankomma på kyrkliga myndigheter
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(oaktadt magistraten förut ej handlade dessa angelägenheter).
Men också härtill torde stadskommunens rätt icke vara in-
skränkt, ty magistraten var väl icke förpliktad att i alla
angelägenheter, hvilka den ej handlade såsom en statens
myndighet, rådföra sig med stadens älste eller borgerskapet
och gårdsegarne. Således sträcker sig stadskommuns rätt
till själfstyrelse äfven till andra angelägenheter än dem, som
magistraten handlagt under samvärkan af stadens älste samt
borgerskapet och gårdsegarne. Å andra sidan är det uppen-
bart, att, när borgmästare och råd skipa lag i justitieärenden
samt i ordnings- och hushållningsmål, och när magistraten
handhar exekutionen af domar, de handlägga ej kommunens,
utan statens angelägenheter och att således dessa angelägen-
heter icke höra under kommunalförfattningen. Likaså är det
klart, att magistraten handhar .åtskilliga polisangelägenheter
såsom statens och ej som en stadens myndighet. Men å
andra sidan framgår ur kommunalförfattningen, att vissa
slags polisangelägenheter kunna handläggas af stadskommun.
(Hvar gränsen är att i sistnämda hänseende dragas hör till
den del af förvaltningsrätten, som handlar om säkerhetspo-
lisen och de andra slagen af polis.)

Jag sade, att stadskommuns rätt till själfstyrelse inne-
bär, att kommunen eger i sina angelägenheter utöfva offentlig
myndighet. Dess rätt till själfstyrelse innebär vidare, att kom-
munen i dessa sina angelägenheter eger utöfva offentlig myndig-
het, efter livad kommunen själfpröfvar sina intressen kräfva.
Regeringen och statens myndigheter hafva, såvida lag ej
innehåller annat, icke rätt att föreskrifva stadskommun eller
dess myndigheter, huru de skola tillvägagå vid skötandet af
kommunala angelägenheter. Detta är regeln. Undantag
gifvas alldeles på samma sätt som för landskommunerna
(jfr sid. 272 f.).

Från dessa kommunens egna angelägenheter bör man
skilja de statens angelägenheter, hvilka kommun fått sig
ålagdt att handlägga. Här, i förvaltningsrättens allmänna del,
är icke stället att uppräkna de angelägenheter, som stads-
kommun skall sköta för statens räkning. Jag skall dock
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genom anförande af exempel gifva en antydan om sakens
beskaffenhet. — Det hör utan tvifvel en stadskommun till
att för kronans räkning handhafva uppbörden af kronan till-
kommande personella utskylder af stadskommuns medlemmar.
Enligt grundsatser, som gälde före 1873, ålåg det staden att
besörja om uppbörden af kronoutskylderna i stad. Detta
innebär, att det var en stadens plikt att handhafva ifråga-
varande statens angelägenhet. För ändamålet hade städerna s. k.
kronokassörer, hvilka tillsattes af magistraten, och för hvilka
magistraten stod i ansvar. Numera finnas kronokassörer
endast i en del städer. I andra torde ifrågavarande uppbörd
bestridas genom vederbörande drätselkammares tjänstemän.
Det är för staten likgiltigt, genom hvem staden handlägger
denna angelägenhet, blott staden för kronans räkning uppbär
medlen. Andra exempel på angelägenheter, som stadskom-
mun besörjer för statens räkning, hafva vi i sådana angelä-
genheter, som jag anförde såsom exempel på angelägenheter,
dem landskommun handlägger för statens räkning (se sid.
274). Angående alla dessa angelägenheter är att märka, att
kommun är skyldig att handhafva dem, efter hvad kommu-
nen finner statens intressen fordra, och kommunen och dess
myndigheter äro förpliktade att, försavidt lag ej annat förmår,
vid handhafvandet af dessa angelägenheter ställa sig till
efterrättelse, hvad statens behöriga myndigheter föreskrifva.

B. Stadskommun kan liksom landskommun innehafva
p r i v a t r ä t t i g h e t e r . Detta förutsattes i § 6 samt i 5 kap.
af kommunalförf. äfvensom i §§ 1 o. 4 af Försäkran för
borgerskapet och städerna af år 1789.

II. Rättigheter, som äro egendomliga för stadskommuner.
Dessa rättigheter bilda hvad vi i allmänhet kalla stadsj>/-i-
vilegier. Hit hör:

Stad har rätt att få lag på sitt område skipad genom sitt
råd; likaså rätt att få exekutionsväsendet i staden handhafdt
genom stadsmyndigheter, äfvensom rätt att få de till den all-
männa statsförvaltningen hörande angelägenheter, hvilka på
landsbygden ombesörjas genom lokala myndigheter (kronofog-
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dar, länsmän), på stadens område besörjda af stadens myndighe-
ter. Saken är följande: Rådet var ursprungligen en stadens
myndighet. Det har undergått många förändringar, men har
icke upphört att vara en stadens, ej blifvit en statens myn-
dighet. Rådet handhade förr lagskipningen såsom en stadens
angelägenhet samt administrativa angelägenheter, hvilka också
måst betraktas såsom stadens angelägenheter. Lagskipnin-
gen blef, såsom jag förut (sid. 339 f.) anfört, med tiden
en statens angelägenhet, men af det förra förhållandet
kvarstår, att staden i judicielt hänseende icke lyder un-
der de allmänna underdomstolarna, utan under sin egen
stadsdomstol, att lagskipningen således på stadens område
skall handhafvas genom stadens borgmästare och råd (6 kap.
R. B. och § 3 i 1789 års Försäkran för borgerskapet och
städerna). Likaså blef naturligtvis lagskipningen i ordnings-
och hushållningsmål en statens angelägenhet. Men om denna
gäller detsamma som om lagskipningen i justitieärenden.
Hvad administrativa angelägenheter beträffar, så fungerade
ursprungligen icke konungens vanliga ämbetsmän på städer-
nas områden. När staten med tiden tog en mängd angelä-
genheter i sin hand och utvidgade sin makt på kommuner-
nas bekostnad, handhades de till den allmänna statsförvalt-
ningen hörande angelägenheterna på städernas områden af
städernas råd eller magistrater. Städerna kommo därför icke
att i administratift hänseende lyda under de vanliga myn-
digheterna för den allmänna förvaltningen på landsbygden,
utan de hafva för dessa ärenden haft sina egna myndigheter,,
främst sitt råd. — Man kan korteligen uttrycka detta så:
staden lyder i judicielt hänseende under sin.egen rådstufvu-
rätt samt i administratift hänseende och hvad lagskipningen
i ordnings- och hushållningsmål angår under sin egen ma-
gistrat.

Det bör märkas, att städernas ifrågavarande rätt (att
få lag på sitt område skipad genom sitt råd o. s. v.) ej
innebär, att stadskommunen har rätt att sköta lagskipningen
o. s. v. på sitt område, utan endast att lagskipning o. s. v. skola
vara uppdragna åt städernas egna myndigheter, hvilka i dessa
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afseenden fungera såsom statens organ. En konsekvens
häraf är, att städernas ifrågavarande myndigheter, såsom vi
längre fram skola få se, i dessa angelägenheter äro skyldiga
att taga mot föreskrifter af statens behöriga myndigheter.

Städernas nu nämda rättighet motsvaras dock äfven af
en plikt gentemot staten, den att upprätthålla myndigheter,
om hvilka varit fråga. Det kunde emellertid synas, såsom
om rådstufvurätten och magistraten, enär de handhafva lag-
skipningsangelägenheter samt exekutionsväsendet, dock rätte-
ligen borde betraktas som statens myndigheter, och såsom
om städerna blott skulle hafva rätt att genom val invärka
på dessa myndigheters tillsättande. Ett stöd för denna upp-
fattning kunde man hämta ur ordalydelsen af § 3 i För-
säkran för borgerskapet och städerna, där borgerskapet och
städerna tillerkännes rätt att föreslå borgmästare, välja råd-
män o. s. v. Det ser nämligen ut, såsom om här vore fråga
om en statens myndighet, på hvars tillsättande kommunen
finge utöfva ett visst inflytande. För min del är jag dock
öfvertygad om, att man måste uppfatta saken så, att städerna
hafva rätt att få lag skipad på sina områden genom sina
myndigheter. Bevis härför är den omständigheten, att, om
stadsprivilegier förlänas åt ett samhälle, t. ex. en köping,
det utan vidare anses höra till saken, att detta samhälle får
sin egen, från den omgifvande landsorten skilda domstol,
rådstufvurätten, och att ett sådant samhälle upphör att lyda
under de vanliga, på landsbygden fungerande administrativa
ämbetsmännen. Faktiskt äro visserligen några städer i af-
saknad af egen stadsdomstol och magistrat. Sådant beror
därpå, att städerna i början och kort efter det de anlagts
ansetts icke kunna bekosta sig sådana myndigheter, och där-
för har regeringen vid utfärdandet af stadsprivilegier bestämt,
att staden tils vidare skulle lyda under landsrätt. Men så-
dana stadsprivilegier, som de nu antydda, utvisa ock, att
detta förhållande ansetts såsom provisoriskt och att till stads
rättigheter egentligen hör rätt till lagskipning genom egen
stadsmyndighet. — Om det är stads rätt att få lag skipad
på sitt område genom sina myndigheter, så synes denna rätt
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icke häller kunna betagas staden mot dess vilja. Men å
andra sidan synes stad kunna afsäga sig denna förmån, dock
så, att härtill erfordras regeringens samtycke. Ty rättigheten
att få lag skipad genom egna myndigheter motsvaras af för-
pliktelsen gentemot staten att upprätthålla egna myndigheter.

Stadskommunerna hafva vidare en mängd inkomstgif-
vande rättigheter, hvilka landskommunerna icke hafva. Jag
har anfört exempel på sådana företrädesrättigheter sid. 335 f,)
och uppehåller mig med anledning häraf, och då frågan hör
till den afdelning af förvaltningsrätten, som behandlar finans-
förvaltningen, icke vid detta tillfälle härvid.

Numera hafva städerna icke uteslutande rätt till han-
dels och handtvärks idkande på städernas område. Däremot
kvarstår fortfarande rättighet för stad att till landtdag sända
representanter i borgareståndet (enligt L. O.). Denna rätt
följer utan vidare med stadsprivilegierna, äfven om därom
intet skulle vara sagdt i fundationsbrefvet. (Frågan härom
hör till statsförfattningsrätten.)

§ 17.

A l l m ä n n a satser angående de organ, g e n o m
hvi lka s t a d s k o m m u n utöfvar s in r ä t t

t i l l s jäl fstyrelse .

Här är fråga om de personer, hvilka utöfva stadskom-
mun tillkommande rättigheter. Meningen med organiserandet
af en själfstyrelse för stadskommunerna var att ställa så till,
att deras medlemmar själf ve skulle få sköta sina offentliga
angelägenheter. Visserligen kunde stadskommunen redan förut
anses hafva haft rätt till själfstyrelse, ty rådet, som styrde
staden, dels med, dels utan medvärkan af stadens älste, var
en stadens myndighet. Men faktiskt framstod rådet i högst
ringa grad såsom ett själfstyrelseorgan. Orsaken var natur-
ligtvis den, att rådet utgjordes af ett fåtal ämbetsmän, till-
satta på lifstid, och stadskommunen kunde, hvad borgmästa-
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ren beträffar, icke ens ensam tillsätta denna ämbetsman,
utan endast föreslå tre personer för monarken, som utnämde.
Och vid sidan af rådet spelade stadens älste en jämförelse-
vis obetydlig roll. Det var en af de viktigaste uppgifterna
för kommunalförf. af d. 8 dec. 1873 att förändra detta för-
hållande därhän, att stadens invånare skulle i möjligaste
måtto själfve handhafva stadens angelägenheter, och därför
heter det i § 1 af förf. (på samma sätt som i motsvarande
paragraf af förordn. ang. kommunalförvaltningen på lands-
bygden), att stadskommunens medlemmar ega att, i enlighet
med denna lag, själfve vårda sina gemensamma ordnings-
och hushållningsangelägenheter.

Det är emellertid naturligt, att icke alla stadskommu-
nens medlemmar kunna deltaga i vidtagandet af de erforder-
liga åtgärderna. Vissa ärenden kunna ombesörjas blott af
en eller några personer, och andra ärenden är det lämpligast
att öfverlämna åt ett fåtal personer. För att stadskommu-
nens rätt till själfstyrelse dock måtte varda en värklighet,
har man (liksom för landskommunerna) stält så till, att kom-
munens därtill kapabla medlemmar få själfve eller genom
utsedda förtroendemän fatta beslut, som skola lända de
myndigheter till efterrättelse, hvilka handhafva förvaltningen
af stadens angelägenheter. Således hafva vi här, på samma
sätt som då fråga var om landskommunerna, att göra skilnad
mellan personer, hvilka ega utöfva stadskommuns beslutande-
rätt, å ena sidan, och de myndigheter, hvilka enligt lag och
kommunens beslut skola förvalta stadens angelägenheter, å
den andra. I öfverensstämmelse med denna princip bestäm-
mer också 1873 års kommunalförf., att stadskommuns be-
slutanderätt utöfvas antingen på rådhusstämma genom kom-
munens röstberättigade medlemmar eller genom deras valda
förtroendemän, hvilka således äro deras representanter och
benämnas stadsfullmäktige (§ 4). Stadskommuns beslutande-
rätt skall utöfvas genom, d. v. s. skall vara uppdragen åt
stadsfullmäktige i städer, hvilkas folkmängd öfverstiger två-
tusen personer (§ 5 mom. 1). Har stad tvåtusen eller ett
mindre antal invånare, beror det af rådhusstämma att besluta,
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huruvida stadskommuns beslutanderätt skall uppdragas åt
stadsfullmäktige eller fortfarande utöfvas genom de röstbe-
rättigade medlemmarna af kommunen å rådhusstämma (§ 5
mom. 2).

Hvad beträffar stadskommunens myndigheter, å hvilka
handhafvandet af kommunens angelägenheter skall ankomma,
så ville man icke upphäfva magistraten, icke häller utesluta
den från handhafvandet af kommunens angelägenheter. I
följd häraf skulle man haft anledning att antaga, att magi-
straten komme att intaga ställningen af en myndighet, som
handhade värkställighet af rådhusstämmas och stadsfullmäk-
tiges beslut samt förvaltningen af kommunens angelägenheter
i öfrigt inom de af lag och rådhusstämma eller stadsfull-
mäktige uppdragna gränserna — alt detta dels med, dels
utan biträde af andra kommunala myndigheter. Men man
tyckes dels hafva skytt att på detta sätt underordna magi-
straten under rådhusstämman och stadsfullmäktige, dels haft
afseende på den omständigheten, att magistraten fungerar
jämväl såsom en statens myndighet, och därför sade man,
att magistraten förblir stadens styrelse (§ 46) äfvensom att
värkställighet af rådhusstämmas och stadsfullmäktiges beslut
samt förvaltning af stadens angelägenheter ankomma, under
magistratens inseende, å drätselkammare och de särskilda
myndigheter, hvilka rådhusstämma eller stadsfullmäktige till-
sätta (§ 4). Men härigenom, genom att man valde ordalag,
som syntes mera hänsynsfulla mot magistraten, har magistra-
tens ställning icke blifvit väsentligen en annan. Jag skall
framdeles (sid. 383) visa, att magistraten väl icke kan an-
ses underlyda stadsfullmäktige eller rådhusstämma, men
att magistraten dock har sig af lag ålagdt att vid handhaf-
vandet af stadens styrelse iakttaga stadsfullmäktiges eller råd-
husstämmas beslut. Också magistraten är således en myn-
dighet, som handhar förvaltningen af stadens angelägenheter,
och vi måste därför vid denna framställning i öfverensstäm-
melse med kommunalförfattningens ordalag göra skilnad mel-
lan de organ, genom hvilka stadskommuns beslutanderätt ut-
öfvas, och stadens förvaltande myndigheter. Att märka är
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blott, att vi måste fästa af seende jämväl vid den omständig-
heten, att stad måste upprätthålla vissa myndigheter, emedan
stad gentemot staten är förpliktad att handhafva vissa sta-
tens angelägenheter.

§ 18-

Om rådhusstämma.

Rådhusstämma är' en församling af stadskommu-
nens till deltagande i beslutandet om dess angelägenheter
berättigade medlemmar, Iwilka för sådant ändamål sam-
mankommit och förhandla i den af lag bestämda ord-
ningen.

I. Om rättigheten att deltaga i öfverläggning och beslut
angående stads angelägenheter å rådhusstämma. Icke alla
stadskommuns medlemmar äro härtill berättigade. Blifva
meningarna mellan de berättigade delade, måste det omrö-
stas. De berättigade hafva rösträtt. Af dem, som äro be-
rättigade att deltaga i öfverläggning och beslut, ega icke alla
samma rätt, i händelse meningarna blifva delade. Emedan
beslutet invärkar på den skatt hvar och en skall betala, har
man rösträtt i förhållande till de utskylder man erlägger.
Utskylderna bero dels af den inkomst man har, dels af den
förmögenhet man besitter, dels af den rörelse man drifver
(såsom i 5 kap. af kommunalförf. bestämmes). I förhållande
till storleken af dessa faktorer påföras stadskommunens med-
lemmar skattören, och därför har man skattören för olika
slag af skatteobjekt. Man kan hafva skattören för fastighet,
för inkomst af näring och rörelse, för inkomst af lön eller
pension eller för andra dylika inkomster, och man har röst-
rätt för de skattören, hvilka blifvit en påförda. Dock gälla
härifrån vissa afvikelser enligt § 12 (sådan denna lyder i
K. F. af d. 15 aug. 1883). — Jfr ofvan sid. 277 ff.

24
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Rösträtt tillkommer enligt § 10 i kommunalförf.:
A. Hvarje medlem af stadskommunen, man eller

kvinna, under förutsättning
1) att han åtnjuter Jlnsk medborgarrätt,
2) att han jämlikt § 53 är skyldig att erlägga skatt

till kommunen,
3) att han ej står under annans husbondevälde och
4) att han icke på grund af laga kraft egande dom

är förlustig medborgerligt förtroende eller i saknad af
god fräjd.

B. Bolag, hvars styrelse Jinnes inom kommunen
(§ 10 mom. 2).

Angående rösträttens utöfvande gäller:
Den kan ej alls utöfvas, om den röstberättigade häf-

tar för flere än nästföregående] års kommunala utskylder (§
10). Man kan icke säga, att en sådan är i saknad af röst-
rätt, utan endast att han för tillfället ej får utöfva densamma.
— Rösträtten får också utöfvas genom befullmäktigadt om-
bud, dock så, att ingen får i grund af fullmakt föra talan
för flere än en röstegande (§ 13). — Rösträtt får icke alls
utöfvas af den röstegande själf, utan måste utöfvas af an-
nan enligt följande grundsatser:

1) Omyndigs rösträtt utöfvas af förmyndare.
2) Rösträtt för samfäld egendom, således också för

oskiftadt bo, utöfvas af den, som delegarne därtill utsett.
3) För bolag röstar den, som dess styrelse utsett till

ombud.
4) För fast egendom, näring eller rörelse, som står

under borgenärers förvaltning, röstas icke.
5) Enligt allmänna grunder utöfvar äkta man rösträtt

för skattören, som tilläfventyrs påföras hustrun.

II. Om de föreskrifter, hvilka böra iakttagas, för att
sammankomst af de vid rådhusstämma röstberättigade skall
vara en giltig rådhusstämma. Bestämningarna härom före-
komma liksom bestämningarna om rösträtt i 2 kap. af för-
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ordn. om kommunalförvaltningen i stad. Till dessa bestäm-
ningar hör, att rådhusstämma skall hållas inför magistraten
under ordförandeskap af borgmästare, att den skall vara
sammankallad inom en viss tid före dess hållande, o. s. v.
Betydelsen af dessa stadganden är den, att, om de icke iakt-
tagits, de beslut, som fattats, ej äro giltiga. Dock bör tillika
observeras, att, med anledning af kommunalförfattningens
bestämningar om besvär öfver rådhusstämmas beslut, giltig-
heten af ett beslut, som ej i laga ordning öfverklagats, icke
vidare kan sättas i fråga, såvida detsamma nämligen rör en
•sådan person, som bort besvära sig öfver beslutet, därest
han velat hafva det häfdt. Således, om också rådhusstämma
förfarit i strid mot bestämningarna angående ordningen, blir
dess beslut giltigt, därest detsamma icke i enlighet med lag
öfverklagats. Vidare är att märka, att, om det kan anses
vara ostridigt, att olaglighet, begången vid rådhusstämma, ej
kan hafva invärkat på beslutet, detta icke behöfver upphäf-
vas. T. ex. om rösterna vid rådhusstämma beräknats i strid
mot lag, behöfver beslutet icke blott och bart på den grun-
den upphäfvas, nämligen om det är klart, att en riktig sum-
mering af rösterna ej skulle hafva gifvit annat resultat.

I alla städer skola rådhusstämmor hållas enligt när-
mare bestämningar i 2 kap. af kommunalförf. Men i vissa
städer, nämligen i städer med öfver tvåtusen invånare, så
ock i de mindre städer, i hvilka stadskommunens beslutande-
rätt af kommunen själf uppdragits åt stadsfullmäktige, kunna
vid rådhusstämma endast vissa slags ärenden upptagas, me-
dan alla öfriga ärenden, såvidt de enligt lag bero af stads-
kommunens beslutanderätt, handläggas af stadsfullmäktige.

De röstande å rådhusstämma utöfva offentlig myndig-
het, men rådhusstämman själf kan ej betraktas såsom en
offentlig myndighet; ty offentlig myndighet, när detta uttryck
betecknar personer, stadda i utöfning af en viss offentlig
makt, förutsätter behörighet att utöfva offentlig makt, altså
en på uppdrag grundad befogenhet. De vid rådhusstämma
röstberättigade utöfva en vidsträktare rätt än blott en behö-
righet; de rösta i kraft af egen rätt. Häraf följer, att straff-
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lagens bestämningar. om dem, som skola vara underkastade
de i strafflagen förekommande stadgandena angående ansvar
för förbrytelser i tjänsten, ej äro tillämpliga på dem, som
rösta å rådhusstämma. Se S. L. 2: 12. För att man skall
kunna anses som tjänsteman i strafflagens mening, fordras,
att man skall hafva ett uppdrag att handlägga andras ange-
lägenheter. Med de på rådhusstämma röstberättigade eger
detta förhållande icke rum, och således gälla icke om dem
de stadganden i strafflagen, som angå tjänstemäns brott i
tjänsten. Men detta hindrar icke, att de äro underkastade
straff, om de vid utöfningen. af sin rätt på rådhusstämma
begå handlingar, som eljes äro belagda med ansvar.

§ 19.

Om stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktige äro ett visst antal af stadskommun
utsedda män, hvilka, sammanträdande och förhandlande
i en af lag bestämd ordning, eg a i egenskap af stads-
kommunens representanter utöfva dess beslutande/ritt i
dess angelägenheter. Stadsfullmäktige finnas, såsom nyss
(sid. 367 f.) sades, icke i hvarje stad. Städer med öfver två-
tusen invånare måste hafva stadsfullmäktige, städer med två-

-tusen invånare eller därunder kunna hafva stadsfullmäktige.
I de sistnämda städerna är således regeln, att stadskommuns
beslutanderätt utöfvas på rådhusstämma af. dess röstberätti-
gade medlemmar; men stadskommun kan på rådhusstämma
besluta att uppdraga sin beslutanderätt åt stadsfullmäktige
(§ 5 mom. 2). Förutsättningen för att beslut om stadsfull-
mäktiginstitutionens införande skall vara giltigt är, att åtmin-
stone två tredjedelar af de på rådhusstämma närvarande,
enligt röstetalet, därom förenat sig (§ 5). Är dylikt beslut
en gång fattadt, kan rådhusstämma besluta att afskaffa stads-
fullmäktiginstitutionen, dock icke förr än fem år förflutit
(§5).
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Vare sig att stadsfullmäktige tillsatts på grund af lagens
bud därom eller emedan kommunen själf velat hafva insti-
tutionen införd, ega de utöfva stadskommunens beslutande-
rätt. Detta är regeln. Den lider några undantag, men för-
såvidt undantagsbestämningar icke finnas, gäller den i hela
sin vidd, och rådhusstämma kan därför icke i städer, där
stadsfullmäktige finnas, förbehålla sig vissa ärenden. Genom
lag äro vissa ärenden undantagna från dem, som kunna hand-
läggas- af stadsfullmäktige, och förbehållna rådhusstämman,
men alla andra ärenden, med afseende å hvilka detta för-
hållande icke eger rum, måste vara uppdragna åt stadsfull-
mäktige. Såsom ärenden, hvilka äro särskildt undantagna
och hvilka således måste företagas på rådhusstämma, må
nämnas: bestämmandet af antalet stadsfullmäktige (§ 24), val
af stadsfullmäktige (§§ 16 o. 26), val af revisorer (§ 16), val
af ledamöter i taxerings- och pröfningsnämderna (§ 16), be-
stämmandet af den inkomst, som skall motsvara ett skattöre
<§ 54), m. fl.

Stadsfullmäktige äro, såsom af det sagda också synes,
stadskommunens representanter, utöfvande i kommunens an-
gelägenheter den beslutanderätt, som enligt lagens grundsat-
ser tillhöra kommunen. Denna rätt ega stadsfullmäktige ut-
öfva efter egen pröfning af hvad de finna stadskommunens
rätt och intressen kräfva. Stadsfullmäktige behöfva vid ut-
öfvandet af denna rätt icke mottaga föreskrifter af någon
annan, vare sig af regeringen eller af rådhusstämman (ty
stadsfullmäktige lyda ej under rådhusstämman). Men det är
också stadsfullmäktiges plikt att vid handhafvandet af kom-
munens angelägenheter göra detta efter sorgfällig pröfning af
hvad kommunens rätt och intressen kräfva, ty stadsfullmäktige
utöfva offentlig myndighet i kommunens angelägenheter, och
med hvarje slag af offentlig makt är förenad förpliktelsen att
utöfva makten i de intressen, för hvilka den finnes till. Stads-
fullmäktige ega utöfva beslutanderätt i alla de stadens ange-
lägenheter, som icke äro rådhusstämman själf förbehållna,
•och hvad stadsfullmäktige i dessa ärenden besluta gäller, all-
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deles såsom om det vore beslutet af kommunen själf, ty
stadsfullmäktige äro kommunens representanter.

Af det sagda följer: stadsfullmäktige bilda själf ve en
offentlig myndighet, nämligen en kommunal myndighet, men
stadsfullmäktige äro icke kommunala tjänstemän. Att stads-
fullmäktige bilda en offentlig myndighet följer däraf, att de
ega utöfva offentlig myndighet och att de göra detta i grund
af ett uppdrag, hvilket lämnats dem genom valet. Att stads-
fullmäktige icke äro kommunala tjänstemän följer däraf, att
de icke stå under rådhusstämmans eller någon stadsstyrelses
lydno. Stadsfullmäktige utöfva själfve stadskommunens be-
slutanderätt i alla de angelägenheter, som icke äro rådhus-
stämman förbehållna. De enskilda stadsfullmäktige äro såle-
des icke tjänstemän, men de bilda en offentlig myndighet,
och häraf följer, att de äro underkastade strafflagens bestäm-
ningar om tjänstemän; ty strafflagen behandlar, såsom af 12
§ 2 kap. synes, såsom tjänstemän icke blott tjänstemän i
egentlig mening, utan alla, som i grund af ett uppdrag ut-
öfva offentlig myndighet.

Åtal mot stadsfullmäktige (samtliga eller enskilda med-
lemmar af stadsfullmäktige) kan utföras t. ex. på förordnande
af guvernör, som är skyldig att se till, att kommunalstyrel-
sen i allmänhet handhafves enligt kommunalförfattningen.
Den allmänna grundsatsen i K. F. ang. införande af allmän
strafflag af d. 19 dec. 1889 är den, att under allmänt åtal
lyda alla de brott, som icke äro särskildt undantagna. Tjän-
stemäns och med dem likstäldes förbrytelser i tjänsten äro
icke undantagna; altså underlyda de allmänt åtal. Det är
således guvernörs både rätt och plikt att förordna till åtal
mot stadsfullmäktige, om han finner dem hafva gjort sig
skyldiga till något fel vid utöfvandet af deras myndighet.
Men icke blott guvernören, utan äfven stadsfullmäktige själfve
kunna besluta därtill. De kunna besluta att anmoda veder-
börande allmänna åklagare att väcka åtal mot en person eller
mot alla dem, som för en tid sedan varit stadsfullmäktige,
förutsatt naturligtvis, att förbrytelsen icke är preskriberad. —
Af strafflagens allmänna bestämningar angående skadestånd
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följer, att, om stadsfullmäktige tillskynda kommunen skada
genom förbrytelse i utöfning af sitt uppdrag, dem kan ådö-
rnas ersättningsskyldighet. —

Till frågan om stadsfullmäktige hör också frågan om
förstärkta stadsfullmäktige. I vissa slags angelägenheter,,
som skola vara uppdragna åt stadsfullmäktige, kunna de van-
liga stadsfullmäktige icke fatta beslut, utan måste deras an-
tal förstärkas, på sätt kommunalförfattningen i § 25 före-
skrifver. Angående förstärkta stadsfullmäktige gäller i till-
lämpliga delar hvad som nyss blifvit sagdt om vanliga stads-
fullmäktige.

Allmänna satser angående städernas råd.

En stads råd benämnes också »borgmästare och
råd». Rådet utgöres af en eller två borgmästare samt ett
antal rådmän, hvarutom såsom rådets biträden äro anstälda
magistratssekreterare, notarier, aktuarier m. fl. tjänstemän,
olika i olika städer.

Såsom den allmänna regeln måste vidhållas, att samt-
liga borgmästare och rådmän äro medlemmar af stadens råd
såsom af en enda myndighet. Men denna regel lider åtskil-
liga modifikationer, hvilka snart skola antydas.

Rådet har, såsom af den förut lämnade framställningen
torde framgå, sig uppdraget:

1) Lagskipningen i justitieärenden. Såsom handläggande
dessa ärenden benämnes rådet rådstugurätt.

2) Lagskipningen i ordnings- och hushållningsmål, exe-
kutionsväsendet samt styrelse- och förvaltningsangelägenheter
(nämligen dels angelägenheter, hörande till stadens styrelse
och förvaltning, dels till statsförvaltningen hörande angelä-
genheter). Såsom handläggande dessa angelägenheter benäm-
nes rådet magistrat.

Vid handläggningen af de åt rådstugurätten och de åt
magistraten uppdragna ärendena betraktas rådstugurätten och
magistraten såsom från hvarandra skilda myndigheter. Detta
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är således en modifikation i den nyss anförda regeln, att
borgmästare och rådmän tillsammans bilda en myndighet.

I mindre städer utgöras radstugurättens och magistratens
ordförande och ledamöter af samma personer. De samman-
träda altså dels som rådstugurätt, delsj som magistrat. 1
några städer finnes en borgmästare, men skilda eller delvis
skilda ledamöter för rådstugurätten och magistraten. Man
gör skilnad mellan justitierådmän och politierådmän. Justi-
tierådmän äro lagfarna ledamöter af stadens råd. [De kallas
också någon gång i författningarna litterata medlemmar, så-
som i ett K. bref af år lSlT^ang. magistrater och rådstugurät-
ter i Viborgs län. f De, som ej behöfva vara lagfarna, benäm-
nas politierådmän, stundom också illitterata ledamöter af rå-
det.*) I några städer finnas två borgmästare, af hvilka den
ena, benämd justitieborgmästare, är ordförande i rådstugu-
rätten, den andra, benämd politieborgmästare, ordförande i
magistraten.

Men emedan den allmänna regeln är, att borgmästare
och rådmän äro att betrakta såsom medlemmar af en och
samma myndighet, stadens råd, har det förekommit, att po-
litieborgmästaren intagit säte och stämma i rådstugurätten,
där justitieborgmästaren fört ordet, och att justitieborgmästa-
ren haft säte och stämma i magistraten, där politieborgmästa-
ren fört ordet, och enahanda har förhållandet varit med råd-
männen. Detta förhållande eger fortfarande rum i alla de
fall, i hvilka den gamla regeln i detta afseende ej blifvit
upphäfd. Sålunda innebär K. Br. af d. 11 okt.j 1869 ang.
rådstuvfurätten och magistraten i ViborgJ att justitieborgmä-
staren i politieborgmästarens frånvara för ordet i magistra-
ten och att politieborgmästaren i justitieborgmästarens från-
vara för ordet i rådstuvfurätten, och det stadgas dessutom ut-
tryckligt, att de vid magistraten tjänstgörande ledamöterna

*) Det torde ock någon gång förekommit, att man såsom politie-
rådmän betecknat dem, som enligt regel sitta i magistraten, och justi-
tierådmän dem, som enligt regel sitta i rådstugurätten. Men i allmän-
het torde dock skilnaden mellan justitierådmän och politierådmän vara
den, som jag nyss anförde.
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äro pliktiga att ifall af behof biträda vid rådstufvurätten och
likaså att de till tjänstgöring vid rådstufvurätten fördelade äro
pliktiga att biträda vid magistraten.

Från den anförda allmänna regeln gifves det, såsom
sades, modifikationer, och dessa äro nu för tiden vanligen så
stora, att den gamla regeln är så godt som undanskymd.
Såsom exempel på modifikationer må anföras: K. Br. af d.
26 april 1870 ang. rådstufvurätten och magistraten i Åbo
säger, att för framtiden upphör skyldigheten för politieborg-
mästaren och politierådmännen att såsom medlemmar af
rådstufvurätten deltaga i behandlingen af där förekommande
ärenden och likaså skyldigheten för justitieborgmästaren och
justitierådmännen att deltaga i ärenden, som förekomma vid
magistraten.

Såsom en konsekvens af den gamla, allmänna regeln
kan åter framhållas, att vissa ärenden kunnat handläggas af
stadens råd i dess helhet. K. Br. af d. 11 okt. 1869 ang.
rådstufvurätten och magistraten i Viborg säger:» • vår-
den om stadens allmänna angelägenheter åligger dock Magi-
straten och Rådstufvurätten samfäldt, som i följd deraf äfven
böra gemensamt handlägga nedannämnde mål och ärender.»

Men också det förhållandet, att rådstufvurätten och ma-
gistraten sammanträda till samfäldt plenum, har upphört i
åtskilliga städer, såsom t. ex. i Helsingfors och Åbo. Såsom
minne af det förra förhållandet kvarstår för Helsingfors, att
samtliga borgmästare och rådmän taga del i bouppteckningar
och arfskiften.

Rådstufvurätten kan arbeta på skilda afdelningar. Hvarje
afdelnings beslut gäller såsom rådstufvurätteiis beslut, men
samtliga afdelningar böra också sammanträda till samfäld
rådstufvurätt. Då utöfva de vanligen icke en lagskipande
myndighet, utan handlägga hvad vi kalla justitieförvaltnings-
ärenden, såsom frågor om de vid rådstufvurätten anstälda
tjänstemännens ledighet, deras vikarier m. m. dyl. *)

*) I de vanliga editionerna af Sjöros-Sulins lagvärk finnas under
1 kap. R. B. anförda de författningar, som innehålla bestämningar an-
gående rådstufvurätteiis och magistratens sammansättning i skilda städer.
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Stadens råd handhar dels statens, dels stadens angelä-
genheter. Såsom handhafvande statens angelägenheter är
rådet skyldigt att ställa sig till efterrättelse, hvad regeringen
och statens behöriga myndigheter föreskrifva, försåvidt sådant
enligt allmänt gällande grundsatser kan komma i fråga. Det
har förut (sid. 166 f.) framhållits, att i lagskipningsärenden
en öfverordnad myndighet har en mycket inskränkt rätt att
meddela underordnade lagskipande myndigheter föreskrifter.
Hvar och en skall i lagskipningsfrågor döma enligt lag.
Därför säger jag, att rådet skall lyda regeringens och behö-
riga myndigheters föreskrifter, försåvidt sådant enligt allmänna
grundsatser kan komma i fråga. Denna skyldighet för rådet
att ställa sig statens myndigheters föreskrifter till efterrättelse
gäller både rådstugurätten och magistraten, ty både rådstu-
gurätten och magistraten handhafva statens angelägenheter.
(Rådet såsom handhafvande stadens angelägenheter är städse
magistrat, ty magistraten handhar förvaltningsärenden och
således också kommunala förvaltningsärenden.)

I magistraten kan guvernören intaga säte och stämma
enligt gamla grundsatser, som finnas observerade i § 30 af
instr. för guvernörerna af d. 29 dec. 1894. Såsom handhaf-
vande stadens angelägenheter är magistraten icke skyldig att
rätta sig efter regeringens eller statens myndigheters före-
skrifter, försåvidt motsatsen icke framgår ur särskilda rätts-
grundsatser.

Hvilka tjänstemän skola finnas i hvarje stads rådstugu-
rätt och magistrat, d. v. s. huru många borgmästare och
rådmän samt hvilka betjänte skola tillsättas, bestämmes af
regeringen, men under något slags medvärkan af stadskom-
munen. Af hvilken beskaffenhet denna medvärkan bör vara
är svårt att säga. Emedan städernas borgmästare och råd-
män äro städernas ämbets- och tjänstemän, kan regeringen
icke anses hafva en rätt att efter godtfmnande bestämma om
dessa myndigheter, utan måste stadskommunens medvärkan
anses erforderlig., Men å andra sidan har regeringen sedan
äldre tider haft en ganska vidsträkt rätt att förordna angå-
ende ifrågavarande slags ämbets- och tjänstemän. Och eme-
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dan det är en stads icke blott rättighet att få lag skipad och
exekution handhafd på stadens område genom stadens myn-
digheter, utan också en motsvarande plikt för stadskommunen
att upprätthålla sådana myndigheter, som behörigen hand-
hafva dessa angelägenheter, ligger det i sakens natur, att
regeringen skall hafva en viss rätt att pröfva, huruvida före-
slagna bestämningar om ifrågavarande myndigheter äro till-
fyllesgörande eller icke. Men att uppdraga gränsen mellan
regeringens och stadskommunens befogenheter i förevarande
af seende är svårt. Jag måste afstå därifrån och tillägger
blott, att de författningar, som för de skilda städerna blifvit
utfärdade i dessa angelägenheter, städse åberopa medvärkan
af stadskommunen.

Angående tillsättandet af borgmästare, rådmän och öf-
riga ämbets- och tjänstemän vid stadens råd gälla följande
grundsatser:

1. Borgmästare Utnämnes af regeringen, efter det ma-
gistraten på förslag uppsatt de tre personer, som vid anstäldt
val i staden erhållit de flesta rösterna. Hufvudförfattningarna
i detta ämne äro Resol. på Städ. besv. af d. 16 okt. 1723
(§ 1), Kgl. Försäkran för städerna och borgerskapet af år
1789 (§ 3) samt K. F. af d. 8 dec. 1873 ang. ändring af 3
o. 6 §§ i nämda försäkran. Dessutom finnes en mängd för-
fattningar, innehållande detaljbestämningar. De viktigaste af
dessa äro följande: Borgmästaretjänster anslås lediga af
magistraten. Efter ansökningstidens utgång anställes val, hvar-
vid hvarje väljande röstar på tre personer. På förslag upp-
för magistraten de tre personer, som erhållit de flesta rösterna,
och detta i den ordning, i hvilken de fått röster (Kgl. Br.
af d. 15 juli 1760).

Valberättigade voro enligt de äldre bestämningarna blott
värkliga borgare, men icke borgareenkor, ej häller kontin-
gentborgare (Kgl. F. af d. 19 jan. 1758 och § 3 i Försäkran
för borgerskapet och städerna af år 1789). Numera hafva
enligt den nyss nämda K. F. af d. 8 dec. 1873 alla stadens
vid rådhusstämma röstberättigade medlemmar rätt att deltaga
i valet. Likväl böra enligt min tanke bolag, änskönt de äro
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röstberättigade å rådhusstämma, icke vara berättigade att
deltaga i val af borgmästare. Ett bolag kan man icke anse
såsom medlem af en stadskommun, och det vore icke öfver-
ensstämmande med de äldre grundsatserna att tillerkänna
bolag rösträtt i detta slags angelägenheter. Såsom af det
följande kommer att synas, hafva också efter utfärdandet af
1873 års kommunalförf. denna författnings bestämningar icke
ansetts tillämpliga å val af borgmästare och råd. Frågan
har varit föremål för olika meningar. Åtminstone inom Ju-
ridiska föreningens centralafdelning stannade man vid den
åsikten, att bolag icke äro röstberättigade vid val af borg-
mästare och rådmän.

En livar egde förr rösträtt i dessa angelägenheter i för-
hållande till de skatter han till staden erlade (Kgl. FF. af d.
12 okt. 1743 o. d. 31 okt. 1766), och detta tillämpades jäm-
väl efter utfärdandet af 1873 års kommunalf örf., så att man
vid borgmästare- och rådmansval röstade efter obegränsad
röstskala, medan i kommunala angelägenheter kommunalför-
fattningens bestämningar om ett visst högsta röstetal måste
iakttagas. Numera gäller K. F. af d. 17 dec. 1888, som
innehåller, att vid borgmästare-, rådmans- och magistrats-
sekreterareval de väljandes röster skola beräknas enligt samma
grunder, som vid utöfvande af val- och rösträtt å allmän
rådhusstämma äro gällande. *)

I öfrigt innehöll Kgl. F. af d. 19 jan. 1758 särskilda
bestämningar angående ordningen vid borgmästare- och råd-
mansval. Numera är genom K. F. af d. 6 aug. 1889 med
upphäfvande af 1758 års förordn. stadgadt, att vid val till
återbesättande af borgmästare-, rådmans- och magistratssek-
reteraretjänster de stadganden, som beträffande sättet och

•) K. F. af d. 8 dec. 1873 ang. ändring af 3 o. 6 §§ i 1789 års
Försäkran likställer icke borgmästare- och rådmansval med andra val,
som förekomma i staden. Det står icke i denna förordning någonting
annat, än att i val deltaga stadens samtliga vid rådhusstämma röstbe-
rättigade medlemmar. Huru vid valet skall tillgå o. s. v., det lämnades
vid det gamla, till dess att efteråt åtskilliga författningar tillkommit,
hvilka likställa borgmästare och rådmansval med öfriga val.



381

ordningen vid utöfvande af val- och rösträtt å allmän råd-
husstämma äro gällande, skola lända till efterrättelse.

Vid valet kunna äfven andra komma i fråga än de,
som sökt den lediga tjänsten (Kgl. Resol. af d. 18 dec. 1794
o. Kgl. Br. af d. 4 aug. 1796). Men med anledning däraf,
att de olika stånden i äldre tider ansågos hafva olika intres-
sen, hvilka kräfde, att det ena ståndets medlemmar ej skulle
få taga befattning med det andra ståndets angelägenheter,
kunde frälsemän ej komma i fråga vid borgmästareval (Kgl.
resolutionerna af d. 3 dec. 1680, § 3, och d. 13 juli 1719
§ 24). På.det förhållandet, att frälsemän ej kunde bekläda
ämbeten i stadens råd, syftar 4 § i F. o. S. A., då den sä-
ger: »Men tå en ofrelse Embetsman blifver uphögd til adelig
värdighet, kan han ej längre behålla thet Embete han såsom
ofrelse, för ofrelse Ståndens säkerhet, förut fått och innehaft.»
Men genom en K. F. af d. 17 dec. 1888 ang. frälsemans rätt
att bekläda borgmästare-, rådmans- och magistratssekreterare-
tjänster stadgades, att bestämningarna om förbud för frälseman
att bekläda dessa tjänster skola upphöra att vara gällande.

Utnämningen af borgmästare ankom förut å K. o. S.
själf. Enligt 1896 års bestämningar är utnämningen af borg-
mästare uppdragen åt justitiedepartementet. Att märka är,
att detta gäller äfven politieborgmästare, liksom det också är
hofrätt, som har att tillförordna vikarier för politieborgmästare.

2. Angående rådmans tillsättande gäller: Vid ledighet
skall rådmansbefattning till ansökning kungöras. Efter an-
sökningstidens utgång anställes rådmansval enligt samma
författningar, som gälla angående borgmästareval. Skilnaden
är blott den, att vid rådmansval hvarje röstande röstar på
en person. Den, som erhållit de flesta rösterna, skall af
guvernören förses med fullmakt å tjänsten, därest guvernören
icke finner något laga jäf mot honom, d. v. s. därest guver-
nören ej finner sådan omständighet förekomma, som gör den
valde oberättigad att bekläda tjänsten.

3. Angående magistratssekreterares tillsättande gäller
detsamma som om rådmans tillsättande; se § 1 i 1723 års
Resol. på Städ. besv. och § 6 i 1789 års Försäkran.
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4. Öfriga vid stadens råd anstälda tjänstemän och be-
tjänte utnämnas af borgmästare och råd i enlighet med sär-
skilda bestämningar i de författningar, som angå hvarje stads
rådstugurätts och magistrats sammansättning, — detta för
öfrigt i öfverensstämmelse med § 3 i 1789 års Försäkran,
som bl. a. innehåller, att konungen tillförsäkrar städerna och
borgerskapet ett orubbadt bibehållande af deras rätt att föreslå
borgmästare och välja rådmän samt att antaga mindre betjä-
ning. Denna städernas rätt att antaga mindre betjäning har
utöfvats genom magistraten, och därvid har det fått förblifva.
Om denna sak se § 49 i 1873 års kommunalf orf.

Om ordningsrätter. Vid anläggning af städer har i se-
nare tider bestämts, att staden väl komme att till rättvisans
skipande samt handhafvande af god ordning och polis förses
med rådstugurätt och magistrat, men att likväl tils vidare
stadens styrelse komme att uppdragas åt en ordningsrätt,
bestående af ordningsman såsom ordförande samt nödiga bi-
sittare. En sådan stad lyder i judicielt hänseende under ve-
derbörande häradsrätt, men den har, såsom städerna i all-
mänhet, sin kommunalförvaltning ordnad enligt bestämnin-
garna i K. F. af d. 8 dec. 1873. På grund af § 50 i denna
författning skola de åligganden, hvilka enligt författningen
tillkomma magistraten, vara uppdragna åt ordningsrätten.

§ 21.

Om m a g i s t r a t e n s å s o m h a n d h a f v a n d e
s t a d s k o m m u n s a n g e l ä g e n h e t e r .

Magistratens ställning såsom handhafvare af stadskom-
munens angelägenheter karaktäriseras af det i § 46 ingående
stadgandet, att magistraten är stadens styrelse. Huru skola
vi uppfatta denna grundsats äfvensom sammanställa den-
samma med de i § 4 förekommande bestämningarna, att
»stadskommuns beslutanderätt utöfvas af kommunens dertill
berättigade medlemmar antingen vid rådhusstämma eller ge-
nom valde stadsfullmäktige» och att »verkställighet och för-
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valtning tillkomma, under Magistratens inseende, drätselkam-
mare och de särskilda nämnder, styrelser eller personer,
som af rådhusstämma eller stadsfullmäktige för sådant ända-
mål utses»?

Förut tillkom det magistraten att i egenskap af stadens
styrelse handhafva alla stadens angelägenheter, således att
efter pröfning af hvad stadens intressen och rätt kräfde vid-
taga erforderliga åtgärder, dock med iakttagande af att ma-
gistraten i regel kunde vidtaga sina åtgärder först efter öfver-
läggning med stadskommunens representanter, stadens älste,
eller efter öfverläggning med borgerskapet och gårdsegarne,
hvarvid magistraten egde beslutanderätten och endast där
frågan gälde disposition af stadens jord och inkomstgifvande
rättigheter ej kunde vidtaga åtgärder i strid mot stadens
älstes beslut. 1873 sades det, såsom antyddes: beslutande-
rätten tillkommer rådhusstämman eller stadsfullmäktige; ma-
gistraten är stadens styrelse. Vi måste låta bägge bestäm-
ningarna gälla, så länge de icke komma i kollision med
hvarandra. Af dem synes: stadsfullmäktige och rådhusstäm-
man lyda icke under magistraten, ty stadsfullmäktige eller
rådhusstämman hafva beslutanderätt. Å andra sidan: magi-
straten står ej under rådhusstämmans eller stadsfullmäktiges
lydno, ty magistraten är stadens styrelse, och stiliseringen af
§ 4 i kommunalförf. gifver tydligt vid handen, att man icke
ville tillerkänna stadsfullmäktige eller rådhusstämman makt
och myndighet öfver magistraten. Vidare hafva vi att beakta,
att den omständigheten, att magistraten är stadens styrelse,
innebär, att magistraten skall hafva omsorg om att i stads-
kommunens intresse vidtagas erforderliga åtgärder, att magi-
straten har att meddela de nödiga föreskrifterna stadens
invånare och myndigheter till efterrättelse. Häraf följer:
magistraten bör pröfva, hvad stadens uppgifter och intressen
kräfva, och vidtaga de åtgärder, som stadens intressen kräfva,
med iakttagande af kommunalförfattningens bestämningar och
stadsfullmäktiges eller rådhusstämmans beslut. Ur dessa
grundsatser låta följande, i kommunalförfattningen delvis ut-
tryckligen faststälda satser härleda sig:
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a) Det tillhör magistraten att vårda sig om att alla de
många olikartade åtgärder varda vidtagna, som stadens rätt
och intressen kräfva. Man kan icke uppräkna alla de olika
slag af åtgärder magistraten såsom stadens styrelse har att
vidtaga. Den skall vårda sig om alla stadens angelägenheter
och hafva omsorg om att alla de åtgärder varda vidtagna,
som äro erforderliga. Men emedan beslutanderätten i kom-
munens angelägenheter tillkommer rådhusstämman eller stads-
fullmäktige, och magistraten således, där lag icke gifvit ma-
gistraten rätt därtill, ej kan själf besluta i sådana angelägen-
heter, som höra under stadsfullmäktiges eller rådhusstämmas
beslutanderätt, tillhör det magistraten att hos rådhusstämman
eller stadsfullmäktige framställa de förslag, som stadens in-
tressen påkalla. (Det gifves åtgärder, som magistraten enligt
lag kan vidtaga, utan att stadsfullmäktiges eller rådhusstämmas
beslut utvärkats. Magistraten kan t. ex. bestämma, huru
debiterings- och uppbördslängderna skola vara inrättade (§ 61).
Magistraten förelägger stadens revisorer viss tid, inom hvilken
de skola granska stadens räkenskaper (§ 67). Men där lag
ej sålunda gifvit magistraten rätt att själf ständigt vidtaga
åtgärder, där skall magistraten, om åtgärderna pröfvas nö-
diga, göra framställning i saken hos stadsfullmäktige eller
rådhusstämma.) Att magistraten eger väcka förslag hos råd-
husstämma eller stadsfullmäktige är stadgadt i § 47. I vissa-
hänseenden har lag till och med uttryckligen ålagt magistra-
ten att utarbeta förslag, som skola till stadsfullmäktiges eller
rådhusstämmas pröfning öfverlämnas. Se §§ 51 och 58.

b) I öfverensstämmelse härmed är magistraten berätti-
gad att äska stadsfullmäktiges sammankallande (§ 33). An-
gående rådhusstämmas sammankallande är det stadgadt i
slutet af mom. 1 af § 16, att »rådhusstämma hålles, utom
å ofvan bestämda tider, jemväl då Magistraten det nödigt
finner, eller Guvernören dertill förordnar».

c) Likaledes står härmed i öfverensstämmelse, att en-
ligt § 46 magistraten skall hafva öfverinseendet öfver stadens-
gemensamma egendom, inkomster och förmåner.
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d) Härmed är icke sagdt, att stadsfullmäktige eller
rådhusstämma själfva skola sakna initiativ i stadens angelä-
genheter. Meningen var ju att gifva stadskommunens med-
lemmar rätt till själfstyrelse. Detta kräfver, att stadskommu-
nens medlemmar eller deras representanter skola kunna väcka
förslag i stadens angelägenheter. I öfverensstämmelse härmed
är i § 36 uttryckligen sagdt, att en livar bland stadsfull-
mäktige är berättigad att väcka förslag rörande stadens ge-
mensamma angelägenheter. Af § 1 8 , som handlar om råd-
husstämma, vill dock synas, såsom skulle å rådhusstämma
ej kunna väckas förslag af kommunens medlemmar. Det
heter nämligen: »Vid rådhusstämma må ej ärende till be-
handling företagas, innan detsamma blifvit af Magistraten
förberedt.» Jag vet dock icke, hvarför man ej skulle kunna
tillvägagå så, att ett förslag väckes vid rådhusstämma, hvar-
efter magistraten, innan ärendet till afgörande företages,
bereder detsamma.

e) Emedan stadsfullmäktige och rådhusstämma endast
hafva rätt att besluta om de åtgärder, som skola vidtagas,
men icke rätt att själfva vidtaga de nödiga åtgärderna (§ 4),
är det stadgadt, att stadsfullmäktiges beslut skola skriftligt
delgifvas magistraten, och tillhör det därefter magistraten
antingen att själf vidtaga erforderliga åtgärder eller att öfver-
lämna beslutet till den kommunala myndighet, hvilken värk-
ställigheten åligger, samt att vaka öfver att beslutet bringas
till värkställighet — detta enligt §§ 4 o. 42. (Att det icke
stadgas, det rådhusstämmas beslut skall skriftligt delgifvas
magistraten, beror därpå, att rådhusstämma hålles inför ma-
gistraten.) I regel värkställer magistraten icke själf besluten.
Man ville icke göra magistraten till en, stadsfullmäktige eller
rådhusstämman underordnad myndighet. Därför sades det,
att värkställighet och förvaltning tillkomma, under magistra-
tens inseende, drätselkammare eller särskilda nämder, styrel-
ser eller personer, och magistraten såsom stadens styrelse
ålades endast att öfverlämna beslutet till värkställighet och
att vaka öfver värkställigheten. I vissa fall åligger det dock
magistraten att själf vidtaga värkställighetsatgärderna. Sålunda
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tillhör det magistraten att på grund af stadsfullmäktiges beslut
uppgöra det definitiva inkomst- och utgiftsförslaget för året
samt att därefter öfverstyra detsamma till drätselkammaren
för värkställighet. Också i de fall, då magistraten värkställer
stadsfullmäktiges beslut, utöfva stadsfullmäktige ej en offentlig
myndighet öfver magistraten. Magistraten står ej under stads-
fullmäktiges lydno, utan lag har ålagt magistraten att hand-
lägga vissa angelägenheter i enlighet med beslut, som stads-
fullmäktige fattat. — Principen, att stadsfullmäktige själfve
icke vidtaga några åtgärder, är genomförd i den utsträck-
ningen, att i § 48 stadgas, att »framställningar och utlåtan-
den, som ifrån stadsfullmäktige eller för särskildt ändamål
tillsatt bestyrelse till högre myndighet afgifvas, skola genom
Magistraten insändas». Alt det sagda gäller i än högre grad
i städer, där stadsfullmäktige icke finnas, ty, såsom sades,
rådhusstämma hålles inför magistraten (§ 8).

f) En konsekvens däraf, att magistraten, ehuru af lag
förpliktad att handla enligt stadsfullmäktiges eller rådhus-
stämmas beslut, icke är en dessa underlydande myndighet,
utan stadens styrelse, är, att magistraten, om den finner ett
af stadsfullmäktige eller rådhusstämma fattadt beslut vara
stridande mot lag, är pliktig att vägra att öfverlämna beslutet
till värkställighet (§ 46). Härmed har jag icke sagt, att un-
derordnad skall lyda alt, hvad öfverordnad påbjuder, men i
förevarande fall är det nyss nämda stadgandet, uttryck för
principen, att magistraten ej är stadsfullmäktige eller råd-
husstämman underlydande.

g) En vidare följd af de anförda grundsatserna är, att
man ej kan hos stadsfullmäktige anföra besvär öfver magi-
stratens utslag i något stadskommunen rörande ärende, ej
häller hos stadsfullmäktige anföra besvär öfver någon magi-
stratens åtgärd. Däremot är det t. ex. stadsfullmäktige
öppet lämnadt att, i händelse magistraten skulle vägra värk-
ställighet af stadsfullmäktiges beslut, öfver magistratens väg-
ran anföra besvär hos guvernören (§ 46). Det är dock icke
blott stadsfullmäktige, som det är obetaget att anföra besvär;
också en enskild medlem af stadskommunen kan göra det.
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h) En följd af att magistraten är stadens styrelse är,
att stadens öfriga, för handhafvande af dess egna angelä-
genheter tillsatta myndigheter lyda under magistraten och
äro förpliktade att, försåvidt lag ej annat förmår, ställa sig
till efterrättelse, hvad magistraten i stadens angelägenheter
föreskrifver. Detta är på sätt och vis också stadgadt i § 81.
Det säges om de bestyrelser och direktioner, som kunna fin-
nas i stad, att fle tillsättas af stadsfullmäktige, där sådana
finnas, men eljes af rådhusstämma, samt att de i afseende
å sin förvaltning närmast stå under magistratens inseende. —
Jag sade, att de ifrågavarande myndigheterna äro magistraten
lydnad skyldiga, försåvidt lag ej annat förmår, och detta
innebär, 1) att magistratens föreskrift ej är bindande, om
lag ålagt myndigheterna ett annat handlingssätt, och 2) att
magistraten ej kan ålägga dessa myndigheter att handla i
strid mot stadsfullmäktiges eller rådhusstämmas beslut.

i) Magistraten har ganska vidsträkta befogenheter i
stadens angelägenheter, hvilka utöfvas enligt lagens bestäm-
ningar, utan att stadsfullmäktiges eller rådhusstämmas beslut
erfordras. Se i synnerhet 5 kap. af kommunalförf. —

Såsom handhafvande stadens angelägenheter handlar
magistraten efter egen pröfning af hvad stadens rätt och
intressen kräfva samt med iakttagande, såsom sagdt, af lag,
stadsfullmäktiges och rådhusstämmas beslut. Detta innebär,
att magistraten vid handhafvandet af stadens angelägenheter
icke lyder under regeringen eller guvernören; ty magistraten
såsom handhafvande stadens angelägenheter är ett kommu-
nalt själfstyrelseorgan. Det hör till kommunens rätt att
handla efter egen pröfning af hvad kommunens rätt och in-
tressen kräfva, och häraf följer, att också alla kommunala
myndigheter såsom handhafvande kommunens angelägenheter
ega handla efter egen pröfning af hvad kommunens intressen
kräfva (förutsatt, att icke rådhusstämmas eller stadsfullmäk-
tiges beslut ålagt dem ett visst handlingssätt). Annat är för-
hållandet, när magistraten fungerar såsom handhafvande sta-
tens angelägenheter. Härom har förut (sid. 378) varit fråga.
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§ 22.

Andra, städernas myndigheter, ämbets-
och tjänstemän.

Principen beträffande städernas öfriga myndigheter, för-
såvidt de hafva att handlägga städernas egna angelägenheter,
finnes uttalad i mom. 2 af § 4. •

Drätselkammaren. I hvarje stad skall finnas en drät-
selkammare, som icke allenast har att förvalta stadens fa-
stigheter samt handhafva uppbörden och förvaltningen af
stadens inkomster, utan också att ombesörja de allmänna
uppdrag för stadens räkning, hvilka enligt för drätselkam-
maren utfärdadt reglemente till dess befattning höra, — detta
enligt § 51. Förut stodo alla stadens drätsel rörande ange-
lägenheter i regel under magistratens omedelbara förvaltning,
dock att magistraten naturligtvis hade tjänstemän sig till bi-
träde. Nu bestämde kommunalförfattningen, att en särskild
drätselkammare skall finnas för hvar stad. Men till denna
myndighets uppgifter höra icke blott finansförvaltning, utan
också andra stadens angelägenheter, såsom af § 51 synes.
Att drätselkammaren kan hafva ett allmänt uppdrag att
handhafva kommunala angelägenheter af olika slag framgår
också af § 36, där det bl. a. stadgas, att förslag, som hos
stadsfullmäktige väckes rörande stadens gemensamma ange-
lägenheter, ej får till omedelbart af görande företagas, »utan
skall ärendet för utrednings vinnande öfverlemnas till drät-
selkammaren eller annan af stadskommunen tillsatt besty-
relse».

Beskaffenheten af drätselkammarens uppdrag beror af
det reglemente, som är gällande för kammaren. Angående
detsamma ega stadsfullmäktige eller rådhusstämman beslu-
tanderätt, sedan förslag uppgjorts af magistraten, men regle-
mentet tarfvar stadfästelse af senatens ekonomiedepartement
(§ 51). — Drätselkammaren är en kollegial myndighet liksom
magistraten och rådstufvurätten. Ledamöterna utses af stads-
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fullmäktige eller, där stadsfullmäktige ej finnas, af rådhus-
stämman bland stadens röstberättigade medlemmar (§ 52).
Drätselkammaren måste, såsom nyss sades, anses lyda under
magistraten. Detta följer däraf, att magistraten är stadens
styrelse. Men magistraten är förpliktad att gifva drätsel-
kammaren föreskrifter i enlighet med stadsfullmäktiges och
rådhusstämmans beslut. — Drätselkammaren har, såvidt jag
kan förstå, endast kommunala angelägenheter sig uppdragna.
Altså kunna statens myndigheter icke gifva drätselkammaren
föreskrifter. —

Huruvida andra kommunala myndigheter för den egent-
liga kommunalförvaltningen skola finnas beror enligt regel,
och där lag icke någonting särskildt bestämt, af stadsfull-
mäktige eller rådhusstämma, såsom framgår af §§ 4 o. 81 i
kommunalförf.

Det gifves emellertid några kommunala myndigheter
eller ämbets- och tjänstemän, hvilka jämlikt lag skola af
rådhusstämma eller stadsfullmäktige tillsättas. Till dem hör
fattigvårdsstyrelsen. Se § 11 i K. F. af d. 17 mars 1879 ang.
fattigvården. Den skall bestå af ordförande och minst fem leda-
möter, hvilka utses af stadsfullmäktige eller rådhusstämma.
Vidare skall det finnas en hälsovårdsnämd. Denna är också
en kommunal myndighet, som jämlikt K. F. af d. 22 dec.
1879 ang. hälsovården skall finnas i hvar stad och bestå af
vissa själfskrifna ledamöter, nämligen polismästaren eller den
medlem af magistraten, som förestår stadens polis, stadsar-
kitekten, stadsingeniören och stadsläkaren, där sådana finnas
anstälda, samt minst tre, högst sex andra af stadsfullmäktige
eller rådhusstämma genom val tillsatta ledamöter. Enligt
K. F. af d. 17 dec. 1883 ang. vaccinationen i Finland skall
i stad finnas antingen en vaccindepot med föreståndare och
vaccinatörer såsom biträde eller också blott en eller flere
vaccinatörer eller vaccinatriser, antagna af rådhusstämma
eller stadsfullmäktige. Vidare skola i staden enligt folkskole-
författningarna finnas folkskoledirektioner och folkskolor.
Men alla dessa funktionärer och myndigheter, fattigvårdssty-
relse, hälsovårdsnämd, folkskoledirektioner m. m., anser jag
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mig kunna förbigå utan att utförligare uppehålla mig vid dem.
I själfva värket torde det kanske vara riktigast att icke i
förvaltningsrättens allmänna del afhandla sådana funktionärer,
som hafva speciella förvaltningsuppgifter sig förelagda. Det
riktigaste torde vara att i den allmänna delen afhandla blott
sådana funktionärer, som hafva flere olika slags förvaltnings-
uppgifter sig anförtrodda. Men emedan det hör till stads-
kommuns förpliktelser att upprätthålla vissa myndigheter, de
där handhafva också statens angelägenheter, skall jag beröra
de funktionärer, hvilka stadskommun med anledning häraf
är förpliktad att upprätthålla, och kommer då främst till

Poliskammare. Enligt allmänna grunder tillkommer det
magistraten att handhafva polisen i stad. Men genom sär-
skilda författningar har bestämts om inrättande af skilda
poliskamrar i landets större städer, såsom skedde genom en
författning af d. 17 dec. 1816 om poliskammaren i Åbo, af
d. 21 febr. 1826 om poliskammaren i Helsingfors och af d.
7 juni 1836 om poliskammaren i Viborg.

Det synes före Finlands skilsmässa från Sverige hafva
varit praxis, att magistraten handhaft såväl polisen som ock
domsrätt i polismål, ehuru tvifvelaktigt är, huruvida denna
praxis haft tillräckligt stöd af lag. I en del städer, såsom
t. ex. i Uppsala, handhades domsrätten i sistsagda slags mål
af kämnersrätten. Men denna sed har icke i alla städer
vidhållits, utan magistraten har dömt i sådana ärenden. Den
enligt landshöfdingeinstruktionerna och andra författningar
konungens befallningshafvande och magistraten tillkommande
rätten att besluta till politiordningar för städerna synes hafva
utsträkts jämväl till upptagande och bedömande af åtal för
öfverträdelser af politiordningar. Mot slutet af 1700-talet till-
kommo i några städer ett slags poliskamrar, ehuru (åtmin-
stone i Göteborg) poliskammaren var blott en afdelning af
magistraten. Sammanhanget mellan magistraterna och polis-
kamrarna framgår ur de första författningarna i ämnet. Det
heter, att landshöfdingen skulle föra. ordet i poliskammaren
och i hans frånvara polismästaren. Bisittare skulle vara
tvänne af stadens rådmän, årligen utsedda af landshöfdingen
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och magistraten. Ändring i poliskammarens utslag söktes
hos landshöfdingen, där han icke i utslaget deltagit, o. s. v.
Och i K. stadgan af d. 21 febr. 1826 säges, att de arfvoden,
som från Helsingfors stad utgått till de för polisens hand-
hafvande särskildt antagna tjänstemännen, jämväl framdeles
skulle från stadskassan utbetalas.

Polisinrättningen i Helsingfors skulle enligt K. F. af d.
6 maj 1861 och K. K. af d. 29 juni 1876 bestå af polis-
mästaren och underpolismästaren samt två ledamöter, utsedda
af guvernören i samråd med magistraten för ett år i sänder,
den ena bland stadens justitierådmän, den andra bland sta-
dens öfriga tjänstemän, gårdsegare eller borgerskap. Till
poliskammaren skulle naturligtvis höra kanslibiträden m. fl.
Dessutom skulle polisen utgöras af kommissarier, öfverkon-
staplar och konstaplar. Polismästaren och underpolismästa-
ren skulle utnämnas af K. o. S., kommissarierna af gu-
vernören på anmälan af polismästaren, öfverkonstaplarna och
konstaplarna af polismästaren. Aflöningen skulle utgå en-
ligt stat, som regeringen faststälde.

I hufvudsak öfverensstämmande äro de polisförfatt-
ningar, som utfärdats att gälla för öfriga städer, där polis-
kamrar funnits. Genom K. K. af d. 5 nov. 1866 bestämdes,
att polismästare skulle tillsättas och entledigas af general-
guvernören. K. F. af d. 4 aug. 1869 stadgade, att polis-
kamrarna icke vidare skulle ega upptaga och afdöma några
mindre brottmål, som dittils hört under deras domsrätt, och
regeln har varit, att inga egentliga, i några författningar så
kallade lagbrott skulle höra under poliskammaren. Polisför-
seelser hafva däremot fortfarande afdömts i poliskammaren.

En omorganisation har polisväsendet erhållit genom
särskilda, den 15 dec. 1897 utfärdade polisförfattningar
för Helsingfors, Åbo, Viborg och Tammerfors. Enligt dessa
upphörde helt och hållet poliskamrarnas domsrätt, och polis-
kamrarna kommo att bestå af en polismästare, en polis-
inspektör, en sekreterare, en kriminalkommissarie, notarier,
kanslister, kommissarier, öfverkonstaplar och konstaplar, nå-
got olika i de olika städerna. Såsom regel gäller, att polis-
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mästaren tillsättes af generalguvernören. Han lyder under
guvernören och generalguvernören. Poliskammaren har sig
uppdraget handhafvandet af polisen i staden, såväl den polis,
hvilken skulle ankomma å staden själf såsom ett kommunalt
samhälle, som den, hvilken anses vara en statsangelägenhet.
I grund häraf, och då poliskamrarna jämväl hafva sig upp-
dragen den s. k. kriminalpolisen, hafva poliskamrarna och
deras tjänstemän att utöfva funktioner på flere olika delar
af förvaltningsrättens område. — Poliskamrarna intaga i
många afseenden en egendomlig ställning i städerna. Jag
skall under följande paragraf nämna några ord härom (se
sid. 896 il).

Stadsfiskaler. Desse utnämnas af prokuratorn, sedan
magistraten och guvernören hos prokuratorn anmält de per-
soner, som sysslan ansökt, samt tillika afgifvit yttrande om
hvad vid desses fräjd, skicklighet och förtjänst kan vara att
påminna; se instr. för prokuratorn af d. 12 febr. 1812 § 17
och regi. för senaten af d. 13 sept. 1892 § 64. Stadsfiska-
lerna äro allmänna åklagare, och detta är deras hufvudsak-
liga funktion; men de måste likväl anses såsom städernas
tjänstemän. Städerna äro pliktiga att upprätthålla sådana
tjänster.

Stadsfogdar. Enligt den nya utsökningslagen 1 kap. 2'
§ är stadsfogde utmätningsman i stad, därest icke för sär-
skild stad genom öfverhetlig författning blifvit bestämdt, att
magistraten tils vidare skall vara utmätningsman (3 §). I
städer, där stadsfogde är utmätningsman, är magistrat öfver-
exekutor. Ifall af behof kunna flere stadsfogdar för en stad
tillsättas.

Stadsfogden handhar, såsom sades, utmätningar. Ut-
mätningarna äro statens, ej kommunens angelägenheter. Men
stadsfogden måste anses såsom en stadens tjänsteman, ty
det har varit en städernas rättighet att på sina områden
handhafva exekutionsväsendet, och denna rättighet har mot-
svarats af stadens plikt att upprätthålla myndigheter för
ändamålet. Änskönt det icke står någonting i utsöknings-
lagen därom, att stad är pliktig att aflöna stadsfogde, följer
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dock af det sagda, att en sådan skyldighet existerar. Stads-
fogden lyder under magistraten, och magistraten såsom utöf-
vande en öfverexekutors funktioner utöfvar funktioner för
staten.

§ 23.

Om rättigheter och skyldigheter, som till-
komma städernas ämbets- och tjänstemän.

Man har att skilja mellan de städernas ämbets- och
tjänstemän, hvilka handhafva funktioner jämväl för statens
räkning, och dem, som blott hafva kommunala angelägenhe-
ter sig uppdragna eller hvilkas uppdrag hufvudsakligen in-
skränker sig till kommunala angelägenheter. Exempel på
ämbets- och tjänstemän, hvilka fungera jämväl för statens
räkning, hafva vi framför alt i borgmästarne och rådmännen,
stadsfiskalerna och stadsfogdarna. Exempel på dem, som
hafva uteslutande eller hufvudsakligen kommunala uppdrag,
hafva vi i ordföranden och ledamöterna af drätselkam-
maren.

!. Sådana s tädernas ämbets- och t j än s t emän ,
t i l l hvilkas ämbeten det väsentligen hör att hand-
hafva funktioner för s ta tens räkning. Desse äro stä-
dernas ämbets- och tjänstemän, men under tidernas lopp har
deras egenskap af städernas tjänstemän i mångt skymts un-
dan, ja till den grad, att det kunnat sättas i fråga, om de
icke vore att anses såsom statens ämbets- och tjänstemän.
I följd häraf hafva de också i många afseenden behandlats
såsom statens ämbets- och tjänstemän. De hafva (åtmin-
stone en del af dem) upptagits i rangordningen och i rese-
reglementena, och för några torde till och med uniform vara
föreskrifven. Då de icke dess mindre äro städernas tjänste-
män, uppstå många svårigheter, när det gäller att bedöma
deras rättsliga ställning.
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Angående deras förpliktelser gälla i hufvudsak samma
grundsatser som angående statens ämbets- och tjänstemäns.
Då jag förut (sid. 154 ff.) föreläst härom, inskränker jag mig
nu till att i korthet nämna följande:

Borgmästare och råd samt med dem likstälde böra an-
ses skyldiga att aflägga tro- och huldhets- samt tjänstemanna-
ed; att själfve förrätta sina tjänster; att göra det med nit
och trohet; att i och utom tjänsten iakttaga ett aktningsvärdt
förhållande; att vara bosatta inom tjänstgöringsområdet; att
afhålla sig från handlingar, som kunna utgöra hinder för
tjänstens behöriga skötande; att icke uppenbara, hvad hem-
ligt hållas bör; äfvensom att hörsamma förmäns föreskrifter.
I sistnämda afseende är att märka: vid handhafvandet af
kommunala angelägenheter äro dessa ämbets- och tjänstemän
icke förpliktade att lyda statens myndigheter, såvida icke lag
annat bestämmer, utan de äro förpliktade att ställa sig öfver-
ordnade kommunala organs föreskrifter till efterrättelse.

Hvad ifrågavarande ämbets- och tjänstemäns rättigheter
beträffar, så är att märka:

De hafva rätt till skydd i tjänstens utöfning på samma
sätt som statens ämbets- och tjänstemän. Hvad strafflagen i
16 kap. stadgar om brott mot offentlig myndighet gäller na-
turligtvis också i de fall, då brott är riktadt mot städernas
tjänstemän. Desse hafva rätt till titel och rang, en viss rätt
till befrielse från allmänna uppdrag i enlighet med de grund-
satser, som beträffande statens ämbets- och tjänstemän förut
(sid. 178) framhållits, och rätt till de enligt faststäld stat med
tjänsterna förenade inkomster.

Angående dessa inkomster är att märka: Deras aflö-
ningar bestämmas genom en stat, som fastställes af regerin-
gen: då dessa tjänstemän handhafva viktiga funktioner för
statens räkning, har monarken uppenbarligen ansetts hafva
en rätt att se till, att de varda försedda med tillräckliga aflö
ningsförmåner. Den historiska anledningen till uppkomsten
af den omständigheten, att städernas aflöningsstater för vissa
slags tjänstemän faststälts af regeringen under samvärkan af
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stadsmyndigheterna, har jag förut (sid. 333 f.) framhållit. Men
detta gäller — det är väl att märka — endast sådana stä-
dernas ämbets- och tjänstemän, hvilka ej fungera blott för
städernas räkning. Det gäller icke t. ex. om distriktsläkare,
som en stad antager, icke häller om folkskoledirektioner och
drätselkammare o. s. v. Den aflöning, som tillerkänts såda-
na, behöfver icke fastställas af monarken eller regeringen.

Ifrågavarande tjänstemän hafva icke rätt till tjänste-
spänne, och följaktligen kunna icke häller deras enkor och
barn göra anspråk på sådan gratifikation, som är tillförsäk-
rad enkor och barn efter statens ämbets- och tjänstemän.
Åt några af ifrågavarande tjänstemän är genom särskilda
bestämningar tillerkänd rätt till delaktighet i finska civilsta-
tens enke- och pupillkassa. Men de ämbets- och tjänstemän,
som icke särskildt fått sig sådan rätt tillerkänd, hafva icke
häller delaktighet i denna kassa, bevisande också denna om-
ständighet, huru här är fråga om städernas och icke om sta-
tens tjänstemän.

Man torde böra anse, att ifrågavarande ämbets- och
tjänstemän äro enligt de allmänna grunderna berättigade att
varda bibehållna vid innehafvande ämbeten och tjänster.
De kunna visserligen ej anses som statens ämbets- och tjän-
stemän, men den omständigheten, att de i så hög grad fun-
gera för statens räkning, har värkat, att de i många afseen-
den inför rättsuppfattningen likstälts med statens ämbets- och
tjänstemän, och för min del skulle jag anse, att samtliga till
ifrågavarande kategori hörande ämbets- och tjänstemän böra
i förevarande afseende åtnjuta samma förmåner som statens
ämbets- och tjänstemän. Härmed är dock icke afgjordt, hu-
ruvida K. F. af d. 3 febr. 1868 ang. ämbets- och tjänstemän,
hvilkas tjänster indragas, skall kunna tillämpas på städernas
ifrågavarande ämbets- och tjänstemän. Denna författning
handlar nämligen blott om dem, som äro uppförda på all-
män civilstat, dem, som äro uppförda på militärstat, och
dem, som tillhöra läroståndet. Till ingen af dessa katego-
rier höra borgmästare och rådmän m. fl. Men då grundla-
garnas bestämningar om att ämbets- och tjänstemän böra
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bibehållas vid dem tillförsäkrade rättigheter dock torde, i
enlighet med hvad jag nyss sade, böra tillämpas jämväl på
desse, har man att välja mellan följande utvägar: antingen
skola dessa ämbets- och tjänstemän, i händelse deras tjän-
ster indragas, oafkortadt åtnjuta sina löneförmåner, eller
också äro de att bedömas enligt 1868 års förordn.; men i
ingen händelse kunna de komma i en sämre ställning. Hvil-
kendera åsikten är den riktiga vågar jag för närvarande icke
afgöra.

Författningarna angående pension för ur tjänsten gångna
ämbets- och tjänstemän gälla icke städernas ämbets- och
tjänstemän. Dessa författningar innehålla bestämningar om
huru ämbets- och tjänstemän få pension ur statsmedel. De
tjänstemän, hvilka nu äro i fråga, äro icke tjänstemän, som
aflönas af staten, utan sådana, som aflönas af staden, och
försåvidt städerna icke sörjt för att ifrågavarande ämbets-
och tjänstemän få pension, kunna de icke erhålla sådan, om
de få afsked.

En egendomlig ställning intaga, såsom nyss (sid. 392)
antyddes, polismästarne samt de vid poliskamrarna anstälda
ämbets- och tjänstemännen. Man bör väl anse dem såsom
städernas tjänstemän, men denna grundsats lider så många
och viktiga modifikationer, att deras egenskap af städernas
tjänstemän så godt som försvunnit. Det är icke alldeles lätt
att säga, huru man rätteligen skall uppfatta dessa myndig-
heters och tjänstemäns ställning. Jag tror, att man till led-
ning vid bedömandet bör taga följande omständigheter: Det
har i allmänhet varit städernas rättighet att få äfven statens
angelägenheter, såvidt de böra handhafvas på städernas om-
råden, handhafda genom städernas egna myndigheter. Ur-
sprungligen voro väl också polisangelägenheterna städernas
egna angelägenheter, men ju mer förhållandena utvecklats,
dess mer har behof af en statspolis — om jag så får säga
— gjort sig gällande. Denna polis, som på statens vägnar
behöft handhafvas i stad, har handhafts af magistraten, hvil-
ken ju också handhaft andra funktioner för statens räkning
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på stadens område. Men omständigheterna hafva ansetts
kräfva, att polisen i stad uppdragits åt en särskild myndig-
het, och med anledning häraf hafva i åtskilliga städer i Sve-
rige, redan förrän Finland skildes från Sverige, skilda'polis-
kamrar inrättats och magistraterna i dessa städer befriats
från de göromål, som uppdragits åt poliskamrarna. På grund
häraf och med anledning af den gamla grundsatsen, att sta-
tens angelägenheter på städernas områden handhafts af stä-
dernas myndigheter, torde poliskamrarnas ämbets- och tjän-
stemän böra anses för städernas tjänstemän. Men till följd
af det stora intresse, som staten har i ett ordentligt hand-
hafvande af polisen i de större städerna, hafva statens organ
företagit sig att bestämma angående poliskamrarna till den
grad, att deras tjänstemäns egenskap af städernas ämbets-
och tjänstemän så godt som försvunnit.

Det är dessa synpunkter, som vore egnade att förklara
de många besynnerligheter, som förekomma äfven i de se-
naste för Helsingfors, Åbo, Viborg och Tammerfors d. 15
dec. 1897 utfärdade författningarna angående poliskamrarna.
Att ämbets- och tjänstemännen vid poliskamrarna i nämda
städer fortfarande principielt böra anses vara städernas äm-
bets- och tjänstemän oclrpoliskamrarna städernas inrättningar
framgår ur följande omständigheter: 1) hafva skilda förord-
ningar angående organisationen af polisen utfärdats för hvarje
stad, alldeles såsom man i äldre tider utfärdade privilegier
och särskilda författningar för hvar stad; 2) äro dessa för-
fattningar tillkomna under en viss medvärkan af städernas
fullmäktige; 3) åtnjuta de vid poliskamrarna anstälda äm-
bets- och tjänstemännen sin aflöning af städerna, änskönt
städerna till aflöningen erhålla bidrag af staten; 4) är det i
författningarna stadgadt, att ifrågavarande städer skola upp-
låta lokaler med värme och upplysning för poliskamrarna
samt bekosta polisens beväpning samt erforderliga hästar och
ridtyg. Men emedan polisen i städerna i så öfvervägande
grad fungerar för statens räkning, utnämnas polismästaren
och åtskilliga andra ämbets- och tjänstemän vid polisen af
statens myndigheter (generalguvernören och guvernören). De
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lyda helt och hållet under generalguvernören och guvernören.
Dem är tillerkänd rang enligt rangordningen för statens äm-
bets- och tjänstemän äfvensom delaktighet i civilstatens enke-
och pupillkassa, och det är stadgadt, att de skola vid af-
skedstagandet erhålla pension af statsmedel, hvarutom i för-
fattningarna tillika bestämmes, med hvilka belopp staten skall
bidraga till polisens aflönande. För närvarande är det för
samtliga fyra städer, som hafva poliskammare, stadgadt, att
den större delen af utgifterna för polisen bekostas af staten.
Staden bär upp en viss summa af staten, men staden värk-
ställer utbetalningarna. I följd häraf skulle också för de vid
poliskamrarna anstälda ämbets- och tjänstemännen i afseende
å inamovibilitet gälla samma grundsatser som angående sta-
tens tjänstemän, nämligen att de vore oafsättliga enligt de
allmänna grunderna. Men författningarna hafva gjort de vid
polisen anstälde afsättliga. Hvad deras rättighet till gratifi-
kation beträffar, så är det svårt att säga, huruvida en sådan
bör anses tillkomma vid poliskamrarna anstälde.

II. Sådana städernas myndigheter, ämbets- och
tjänstemän, hvilkas uppdrag uteslutande eller hufvud-
sakligen består i att handhafva kommunens angelä-
genheter. § 81 i 1873 års författning innehåller, att de
myndigheter, bestyrelser och direktioner, som på grund af
allmänna författningar eller i följd af skilda stadgar för en
eller annan stad handhafva angelägenheter på kommunalför-
valtningens område, skola fortfara med sin sålunda bestämda
värksamhet, till dess att nödiga förändringar tillvägabringas
i behörig ordning. Enligt § 4 ega stadsfullmäktige eller råd-
husstämma besluta angående de förvaltande myndigheter,
som i stad skola fmnas. Emellertid skola också de på grund
af äldre bestämningar fungerande bestyrelser och direktioner
enligt § 81 tillsättas af stadsfullmäktige, där sådana finnas,
men eljes af rådhusstämma.

Hvad öfriga tjänstemän äfvensom betjäningen vid de
kommu-nala myndigheterna beträffar, så var den gamla regeln
den, att magistraten tillsatte dem (§ 3 i Försäkran för bor-
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gerskapet och städerna af år 1789). Enligt grundsatsen i §
81 fortfar detta förhållande, till dess af stadsfullmäktige eller
rådhusstämma i behörig ordning blifvit annorlunda förordnadt,
dock så, att, där särskild författning annat bestämmer, en
sådan bestämning naturligtvis blir gällande. Sålunda är det
t. ex. fallet, att folkskoledirektionerna i städerna antaga folk-
skolelärare och -lärarinnor.

En del af de ämbets- och tjänstemän, om hvilka nu är
fråga, tillsättes genom val, utan att någon ansökning egt
rum, andra åter efter det tjänsterna anslagits lediga. Såsom
regel måste vi här fasthålla detsamma, som framhölls be-
träffande statens ämbets- och tjänstemän och som måste
anses gälla också beträffande de städernas ämbets- och tjän-
stemän, om hvilka nyss (sid. 393 ff.) var fråga, nämligen att
ingen är innehafvare af ett ämbete eller en tjänst, om han
icke mottagit ämbetet eller tjänsten. För vissa funktionärer
gäller det såsom en plikt enligt lag att mottaga uppdraget,
men förrän man värkligen gjort det, har man icke egenskapen
af kommunal ämbets- eller tjänsteman. Det är en annan
sak, att man kan vara ansvar underkastad, för att man icke
mottagit uppdraget.

Hvad de funktionärers rättigheter och skyldigheter
beträffar, om hvilka nu varit fråga, så kunna vi icke säga,
att de äro att bedömas efter de för statens ämbets- och tjän-
stemän gällande grundsatserna. Deras löneförmåner bero
af stadsfullmäktiges eller rådhusstämmans beslut. Staten för
dessa funktionärer fastställes icke af regeringen, på sätt för-
hållandet är med aflöningsförmånerna för de städernas äm-
bets- och tjänstemän, hvilkas hufvudsakliga uppdrag är att
handhafva funktioner för statens räkning. Huruvida dessa
ämbets- och tjänstemän, där ingenting är bestämdt angående
den tid, för hvilken de äro anstälda, skola kunna mot sin
vilja skiljas från sina befattningar är ytterst svårt att säga.
Jag tilltror mig icke att kunna besvara frågan, men praxis
lär vara, åtminstone i en del städer, att man för att undgå
denna svårighet tillsätter ämbets- och tjänstemän på uppsäg-
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ning. Detta behöfver naturligtvis icke vara fallet, när kom-
munala uppdrag tilldelas en person på ett år eller blott ett
visst antal år.

§ 24.

Om den tillsyn, som genom statens organ
utöfvas öfver kommunalförvalt-

ningen i stad. *)

Stadskommunerna hafva rätt att utöfva offentlig myn-
dighet. Med all offentlig myndighet är förenad förpliktelse
att utöfva den efter prof ning af hvad de offentliga intressen
kräfva, hvilka man har att bevaka. Kommunerna hafva en
egen rätt att utöfva offentlig myndighet, altså att handla efter
egen pröfning af hvad deras intressen kräfva. Men därmed
är icke upphäfdt det förhållandet, att de äro pliktiga — och,
det är att märka, gentemot staten — att värkligen utöfva
den offentliga myndighet, som blifvit åt dem tillerkänd, efter
hvad de pröfva kommunens intressen och uppgifter kräfva.
Härtill kommer, att staten, då den tillerkänt kommunen så-
dan myndighet som den anförda, aktat nödigt att bestämma
vissa former, i hvilka kommunens organ skola handla, när
de handla på kommunens vägnar, samt att kommunens rätt
att utöfva offentlig makt är begränsad af rättssatser. Vare
sig kommunen helt och hållet uraktlåter att utöfva offentlig
myndighet (efter egen pröfning af hvad kommunens uppgifter
kräfva) eller att kommunen icke iakttager laga former eller
att kommunen öfverskrider sin befogenhet, måste det anses
vara en statens behöriga myndigheters rätt och plikt att tillse,
att kommunens organ i alla dessa afseenden icke handla lag-
stridigt; med andra ord: kommunerna stå under statens or-
gans uppsikt.

I följd häraf stadgas i guvernörsinstr. af d. 29 dec.
1894 § 5, att det tillkommer guvernör att hafva tillsyn öfver

*) Jfr sid. 302 ff.
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att de kommunala angelägenheterna författningsenligt hand-
hafvas, och i § 28 mom. 25 säges, att guvernör skall egna
nödig uppmärksamhet däråt, att god hushållning med och
ändamålsenligt användande af stads- och landskommunernas
medel, anslag och donationsjord iakttages. — På sätt jag
förut (sid. 304 f.) anfört, har guvernör med anledning häraf
rätt att taga kännedom om det sätt, på hvilket kommunal-
förvaltningen handhafves. — Ifall kommunala myndigheter
eller kommunens organ göra sig skyldiga till något mot lag
stridande, eger guvernör förordna till deras åtalande. De
kommunala myndigheterna betraktas af § 12 kap. 2 S. L.
såsom tjänstemän, hvarför strafflagens bestämningar om an-
svar för förbrytelser i tjänsten äro på dem tillämpliga. På
kommunens på rådhusstämma röstberättigade medlemmar äro
bestämningarna angående tjänstemäns förbrytelser i tjänsten
icke tillämpliga, ty rådhusstämman är icke en offentlig myn-
dighet, änskönt den eger utöfva offentlig myndighet. Men
härmed är icke sagdt, att icke äfven röstberättigade medlem-
mar å rådhusstämma skulle kunna dragas till ansvar för ett
lagstridigt handlingssätt. Såframt i strafflagen finnas andra
tillämpliga bestämningar, skola de användas. — Alldeles på
samma sätt som guvernör måste anses hafva en viss rätt att
tvinga landskommun att uppfylla sina skyldigheter, måste
guvernör anses hafva enahanda rätt gentemot stadskommun.
Jag har förut (sid. 307) anfört, att frågan är dunkel och att
olika meningar däri kunna hysas. Men åtminstone i de fall,
om hvilka uttryckligt stadgande finnes, behöfver man icke
hysa någon tvekan. Sålunda är guvernören t. ex. enligt fat-
tigvårdsförordningen berättigad att genom vite tillhålla kom-
mun, äfven stadskommun, att uppfylla de skyldigheter, som
kommunen enligt fattigvårdsförordningen åligger.

Guvernör eger med anledning af besvär öfver rådhus-
stämmas, stadsfullmäktiges eller annan stadsmyndighets be-
slut antingen helt och hållet eller delvis upphäfva beslutet
och förbjuda dess värkställighet. — Enligt § 78 i förordn.
ang. kommunalförvaltning i stad tillkommer medlem af stads-
kommun rättighet att anföra besvär öfver rådhusstämmas

26
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eller stadsfullmäktiges beslut i stadens gemensamma ange-
lägenheter, där han tilltror sig kunna visa, att beslutet krän-
ker hans enskilda rätt eller att det icke tillkommit i laga
ordning eller att det eljes står i strid med allmän lag eller
författning eller annorledes öfverskrider deras befogenhet,
som beslutet fattat. Således, medlem af stadskommun är
berättigad att anföra besvär, där han anser olaglighet i ett
eller annat af seende hafva egt rum; men han eger icke rätt
att besvära sig på grund däraf, att olämplig åtgärd vore vid-
tagen. Detta framgår ur § 78. Besvärar sig medlem af
stadskommun icke inom den i § 78 bestämda tiden, går be-
slutet i värkställighet. Rättigheten att besvära sig tillkommer
dock icke blott medlem af stadskommun, utan hvar och en,
som anser sin rätt genom stadskommuns beslutand*e eller
värkställande organs åtgärder hafva blifvit förnärmad. Vis-
serligen säges det icke i förordn. ang. kommunalförvalt-
ning i stad om andra än medlemmar af stadskommun, att
de ega besvära sig, men det är på allmänna grunder
alldeles klart, att man eger rätt att klaga, där ens rätt blifvit
kränkt. En skilnad finnes dock mellan medlemmar af kom-
mun och utanför kommunen stående personer. För de sist-
nämde kan det icke anses gälla, att, om de ej besvärat sig
inom den i kommunalförfattningen bestämda tiden, beslutet
mot dem vunnit laga kraft.

Hvad de åtgärder beträffar, som guvernör kan vidtaga
med anledning af gjorda besvär, så eger guvernör, i händelse
han finner, att beslutet icke är i laga ordning tillkommet eller
att detsamma står i strid med allmän lag eller författning
eller annorledes öfverskrider deras befogenhet, som beslutet
fattat, förbjuda värkställigheten af beslutet (§ 79 mom. 1).
Man kan icke anse, att guvernören alltid är ovilkorligen tvun-
gen att förbjuda värkställigheten; ty om vid sammanräknande
af rösterna på rådhusstämma oriktighet insmugit sig, men
oriktigheten är af sådan beskaffenhet, att den ej invärkar på
beslutet, så är guvernören ingalunda skyldig att upphäfva
beslutet eller förbjuda dess värkställighet. Men eljes, där
det icke är uppenbart, att oriktigheten ej under något för-
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hållande kunnat vara egnad att invärka på beslutet, är guver-
nören pliktig att förbjuda dess värkställighet. Har däremot
guvernör vid pröfning af besvären funnit, att enskild rätt
blifvit kränkt, då rättas beslutet till förmån för den, som
besvärat sig däröfver. I öfrigt skall beslutet stå fast, såframt
det icke visar sig, att det är stridande mot allmän lag eller
författning (§ 79 mom. 2). — Af det sagda framgår, att gu-
vernör icke är berättigad att ändra beslutet blott och bart
på den grund, att han finner detsamma olämpligt. Vidare
följer häraf (alldeles på samma sätt som förhållandet är med
landskommunerna), att guvernören ej kan, utan att besvär
anförts, upphäfva stadskommuns beslut. —

Statens myndigheters tillsyn öfver kommunalförvaltnin-
gen i stad utöfvas slutligen på grund af de bestämningar
därom, att vissa en stadskommuns beslut måste underställas
statens organs pröfning och fastställelse. Lagen har visser-
ligen gifvit stadskommun en vidsträkt rätt att besluta i dess
egna angelägenheter, men vissa angelägenheter hafva dock
ansetts vara af den vikt, att man förbehållit statens myn-
digheter rättighet att pröfva besluten, innan de gå i värk-
ställighet.

Enligt förordn. ang. kommunalförvaltningen i stad och
särskilda andra författningar skola stadskommuns beslut un-
derställas dels guvernörens, dels senatens ekonomiedeparte-
ments pröfning och fastställelse. I § 76 anföras de ärenden,
i hvilka besluten måste underställas guvernörens pröfning.
Men att märka är, att det gifves äfven andra bestämningar,
innebärande, att kommuns beslut skall underställas guvernö-
rens fastställelse. En sådan bestämning förekommer t. ex.
i § 26 af kommunalförf. Fattigvårdsförordningen innehåller
också bestämningar, enligt hvilka fattigvårdsreglementen, som
stadskommun antagit, måste underställas guvernörens pröf-
ning och fastställelse. — Senatens ekonomiedepartements
pröfning skola åter de i § 74 anförda ärendena underställas.
§ 74 är emellertid icke den enda paragraf, som innehåller,
att beslut skola underställas ekonomiedepartementets pröfning.
Se t. ex. 8 51.
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Beslut af stadskommun, hvilka skola underställas pröf-
ning af statens organ, måste af dessa antingen oförändradt
fastställas eller helt och hållet ogillas. Men kommunens be-
slut kan ej ändras. Detta står visserligen i kommunalför-
fattningen sagdt blott om beslut, som skola underställas
guvernörens prof ning (§ 77). Det låter tänka sig, att författ-
ningens mening vore, att en annan regel skulle gälla beträf-
fande senatens myndighet, och det vore möjligt, att uteläm-
nandet af en motsvarande bestämning skulle bero på den
omständigheten, att senatens fastställelse skola underställas
»förslag till nya eller förhöjda af gifter å den allmänna rörelsen».
Möjligen har författningen velat tillerkänna senaten rättighet
att sänka de afgifter, som stadskommun beslutit. Däremot
kan man icke gärna antaga, att senaten skulle vara berätti-
gad att i stället för stadskommunens beslut t. ex. angående
dess fastighet sätta någon annan bestämning. Emellertid
skulle jag, ehuru efter mycken tvekan, tro, att meningen är
beträffande kommunalförvaltningen i stad, att senaten ej kan
ändra kommunens beslut, utan måste inskränka sig till att
antingen oförändradt fastställa beslutet eller ogilla detsamma.
§ 74 öfverensstämmer nämligen nästan ordagrant med mot-
svarande paragraf i det af en komité i Sverige uppgjorda
förslaget till förordning ang. kommunalförvaltningen i stad,
och i motiverna till detta förslag säger komitén uttryckligen
såväl beträffande de ärenden, hvilka skola underställas Kgl.
M:ts pröfning, som dem, hvilka skola underställas konungens
befallningshafvandes pröfning och stadfästelse, att de ej böra
kunna ändras.
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Kap. VI.

Om de åtgärder, genom hvilka förvaltningen handhafves.

§ i.

Allmänna satser om särskilda slag af
förvaltningsåtgärder.

Här är fråga om de allmänna grundsatser, som i vår
rätt kunna anses gälla angående förvaltningsåtgärder, hvilka
vidtagas på förvaltningens olika områden. Läran härom är
alldeles outvecklad. Också den utländska förvaltningsrätten,
som emellertid i våra dagar tagit ett alldeles oväntadt upp-
sving, är i denna del alt annat än klar och redig. Hvad
vår förvaltningsrätt beträffar, som nästan alls icke är bear-
betad, så är den naturligtvis ännu mer outvecklad. Om jag
under den föregående framställningen mången gång nödgats
lämna endast ofullständiga redogörelser för innehållet af gäl-
lande rätt, så måste jag särskildt nu betona, att min fram-
ställning af denna del af förvaltningsrätten ej kan vara annat
än fragmentarisk.

Alla förvaltningsåtgärder äro rättsärenden. Dessa äro
af två slag, tvåsidiga eller ensidiga.

De tvåsidiga rä t t särendena äro fördrag eller aftal.
Såvidt fråga är om fördrag, dem monarken eger afsluta, har
förvaltningsrätten därmed ingenting att göra. Förvaltnings-
rätten har att skaffa blott med sådana fördrag eller aftal,
som afslutas af offentliga myndigheter. Dessa aftal kunna
vara af två slag: privaträttsliga och offentligt-rättsliga. Privat-
rättsliga aftal, som af förvaltande myndigheter afslutas, be-
dömas enligt privaträttens allmänna grundsatser, således en-
ligt allmän lag, försåvidt särskilda förhållanden icke föranleda
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undantag. Exempel på aftal af förevarande beskaffenhet
hafva vi i leveranskontrakt, genom hvilka någon förpliktar
sig att åt kronan prestera varor, äfvensom i de aftal, som
afslutas med järnvägsförvaltningen, när man lämnar in gods
att befordras på järnväg eller köper biljett för en järnvägs-
resa (man köper sig då ett »innehafvarepapper»). Alla dessa
och flere andra slag af aftal bedömas i rättsligt afseende
enligt den allmänna lagens bestämningar angående aftal.

Modifikationer i denna grundsats ega rum i följande
afseenden: Behörigheten för myndigheterna att afsluta kon-
trakt eller aftal bedömes enligt grundsatserna i offentlig rätt.
Den offentliga förvaltningen blir icke bunden, om man kon-
traherat med obehörig person. Om man t. ex. aflämnat gods
åt en stationskarl, har icke ett aftal, som förpliktar järnvägs-
förvaltningen, kommit till stånd. — Behörigheten af dem,
som afsluta ett fördrag, beror 1) af den omständigheten,
huruvida den, som afslutat aftalet, varit berättigad att utöfva
det ämbete, i kraft hvaraf han kontraherat, och 2) däraf,
huruvida afslutandet af det beträffande aftalet hör till hans
ämbete. — En modifikation i den allmänna grundsatsen, en-
ligt hvilken aftal bedömas enligt den allmänna lagens grund-
satser, kommer vidare till stånd såtillvida, som innehållet af
aftalet kan vara på förhand bestämdt genom lag eller för-
fattning. Sålunda har trafikreglementet för järnvägarna be-
stämt de vilkor, på hvilka järnvägsförvaltningen kan afsluta
kontrakt om befordran af gods och passagerare. Hvar och
en, som infinner sig för att köpa en biljett eller för att
aflämna gods, vet på förhand, att aftalet kan afslutas blott
på de i trafikreglementet bestämda vilkor (jfr sid. 25).

Hvad åter de ensidiga rä t tsärenden beträffar, genom
hvilka förvaltningsangelägenheter handhafvas, så kunna de
vara af många slag.

Främst är att observera påbud eller förbud och be-
fallningar. (Befallningar föreligga, då buden äro riktade
till flere eller färre bestämda personer, således då man icke
kan tala om abstrakta påbud.) De kunna gälla antingen
enskilda personer eller dem, som äro anstälda i offentlig tjänst.
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Om påbud eller föreskrifter af myndigheter, utfär-
dade att gälla enskilde, är att märka, att de i anseende till
sitt innehåll måste vara på lag grundade, d. v. s. det måste
vara innehållet af en rättssats, att åtgärder af förevarande
beskaffenhet få vidtagas; annars äro de icke lagligen bin-
dande. Vidare: För giltigheten af sådana påbud fordras,
att de skola vara utfärdade af behörig myndighet, således
att myndigheten, som utfärdat påbudet, öfver hufvud är be-
rättigad att vidtaga sådana åtgärder och att den vidtagit åt-
gärden inom det område eller distrikt, som utgör området
för dess värksamhet. Föreskrifter, genom hvilka en befo-
genhet materielt öfverskrides, äro således ogiltiga, och lika-
ledes äro de föreskrifter ogiltiga, som en myndighet med-
delat utom sitt distrikt. Vidare är en föreskrift ogiltig, om
den står i strid mot öfverordnad myndighets ännu giltiga
föreskrift. (Exempel: En föreskrift, som guvernör utfärdat
inom sitt län, är ogiltig, om den står i strid med föreskrift,
som senaten utfärdat, och detta äfven om guvernören i och
för sig vore berättigad att utfärda en sådan föreskrift.) Vi-
dare : Föreskriften måste vara meddelad på ett sådant sätt,
att man tillförlitligen och tydligt får kunskap om dess inne-
håll. Vår rätt innehåller däremot icke någon allmän bestäm-
ning därom, att föreskrift af ifrågavarande beskaffenhet skall
vara meddelad skriftligen. En polisbetjänt, som förbjuder
beträdandet af en allmän plats, kan meddela föreskriften
muntligen. En tullbetjänt, som anmodar resande att öppna
kappsäck, gör det också muntligen. Ordningsmaktens repre-
sentanter, som enligt strafflagen befalla församlad folkhop
att skingras, göra det också muntligt på ett giltigt sätt. Till
och med genom tecken kan befallning på giltigt sätt medde-
las. Så t. ex. kan polisförbud mot passerande af gata med-
delas genom att gatan spärras eller genom att ordet »för-
bjudet» målas på en tafla. Hufvudsaken är, att ett sådant
tecken meddelas, som allmänt uppfattas såsom innebärande
ett ordningsmaktens påbud eller förbud. Ofta meddelas
myndigheternas förbud och påbud skriftligen, men någon
särskild form för sådan skrift är i allmänhet icke hos oss
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föreskrifven. Enligt regel bör dock skrift vara försedd med
underskrift. För särskilda ämbetsvärk finnas särskilda före-
skrifter. Sålunda kan t. ex. guvernör ej utfärda någon före-
skrift utan kontrasignation af vederbörande föredragande.

En föreskrift måste meddelas den, som föreskriften
gäller; eljes är den icke förpliktande. Detta sker vanligen
genom att en skriftlig urkund tillställes den beträffande per-
sonen, såsom sker vid skriftlig stämning. Men allmänna fö-
reskrifter torde saknas hos oss. Annorlunda förhåller det
sig, när föreskriften icke gäller vissa personer, utan i all-
mänhet hvar och en, som befinner sig i en viss belägenhet.
En sådan föreskrift kan naturligtvis icke tillställas hvar och
en. Emellertid kan giltigheten af allmänt påbud ej göras
beroende af hvars och ens eget behag att taga reda på före-
skriften, utan man vidtager sådana åtgärder, att hvar och en
kommer i tillfälle att göra sig underkunnig om påbudet.
Sådana åtgärder äro »publikationsåtgärder». Sådan publi-
kation sker hos oss genom påbudets uppläsande från predik-
stolarna. Enligt häfd bör detta publikationssätt iakttagas,
där icke någonting annat är särskildt stadgadt. När denna
åtgärd är vidtagen, kan ingen undskylla sig med obekantskap
om påbudet. (Allmänna kallelser till uppbördsstämmor, mi-
litäruppbåd o. s. v. kungöras från predikstolarna.)

Angående föreskrifter af myndigheter, afsedda att
gälla offentliga myndigheter och funktionärer (således så-
dana påbud och föreskrifter, som meddelas af öfverordnad
åt underordnad), är att märka: Alla administrativa myndig-
heter hafva att handla i det allmännas intresse. Men icke
hvarje tjänsteman har en befogenhet att handla blott efter
egen pröfning af hvad det allmännas intressen kräfva. Öf-
verordnade myndigheter tillkommer en större frihet i detta
hänseende. De hafva dessutom att leda de underordnades
handlingar och att gifva dem anvisningar, föreskrifter o. s. v.
Dessa föreskrifter kunna vara af tvänne olika slag: de kunna
hänföra sig till ett konkret fall eller också hafva ett allmänt
innehåll. Exempel på förstnämda slag af föreskrifter hafva
vi i de anordningar, genom hvilka en kassaförvaltare anbefalles
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att utbetala en summa. Hvad åter beträffar öfverordnades
föreskrifter, som hafva ett allmänt innehåll, så äro de sådana,
som bestämma, hvad i hvarje förekommande fall af viss be-
skaffenhet skall iakttagas. Dessa föreskrifter kunna vara
instruktioner för vissa slags ämbets- och tjänstemän i all-
mänhet och reglera således en tjänstemans hela ämbetsvärk-
samhet, eller också kunna de angå blott vissa slag af de
angelägenheter, som äro åt honom uppdragna. — Angående
föreskrifter, som öfverordnade hafva att meddela underord-
nade, gäller naturligtvis den allmänna regeln, att de böra
bekantgöras för den underordnade. Hos oss meddelas så-
dana föreskrifter vanligen genom ämbetsskrifvelser. Men
egendomligt i vår rätt synes vara, att, så snart en föreskrift,
afsedd att äfven framdeles iakttagas, en gång meddelats un-
derordnad myndighet, den ansetts bindande äfven för efter-
trädarne, om den icke inskränker sig till att reglera en kon-
kret angelägenhet, utan innehåller bestämningar om huru
vissa slags angelägenheter i allmänhet skola behandlas. Det
har således ansetts vara en tjänstemans skyldighet att taga
reda på hvad sådana ämbetsskrifvelser innehålla. Det kan
ofta blifva ganska svårt för honom att hafva reda på, hvad
företrädaren blifvit anbefaldt, men i alla fall synes den re-
geln hos oss vara gällande. Sannolikt är det med anledning
häraf, som i äldre tider utfärdats t rykta bref, cirkulär, uni-
versal m. m. När sådana föreskrifter nu för tiden meddelas
af senaten, pläga de införas i Finlands författningssamling,
hvilken utdelas åt tjänstemännen, och man torde kunna anse
det vara regel hos oss, att tjänsteman i hvarje fall är plik-
tig att taga kännedom om de föreskrifter, hvilka ingå i sagda
författningssamling. — Allmänna föreskrifter åt offentliga myn-
digheter behöfva enligt regeln hos oss ej publiceras i den
form, som måste iakttagas, då det gäller föreskrifternas med-
delande åt de enskilde. —

Andra slag af ensidiga rättsärenden, innebärande för-
valtningsåtgärder, äro de s. k. koncessionerna. En konces-
sion är en förvaltningsåtgärd, hvarigenom meddelas en själf-
ständig rättighet, af offentligt-rättslig natur, att företaga hand-
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lingar, som annars ej kunde företagas. Förutsättningen för
att en koncession skall kunna komma i fråga är, att före-
tagandet af handlingar af viss beskaffenhet icke är medgif-
vet åt hvem som hälst. De handlingar, för hvilka koncession
erfordras, kallas koncessionspliktiga. Koncession kan för-
läna rätt att företaga en personlig värksamhet, t. ex. att idka
en näring. I sådant fall talar man om koncessionspliktig
näring. I andra fall meddelar koncession rättighet att upp-
rätta någon inrättning eller anstalt.

Koncessionsplikt förstås aldrig af sig själf, utan förut-
sätter, såsom sades, att ett lagligt förbud existerar. — Kon-
cession kan meddelas enligt fri pröfning af den myndighet,
som eger meddela densamma, eller också måste den medde-
las, om vissa lagliga förutsättningar finnas, detta beroende
naturligtvis af hvad lag för hvarje särskildt fall bestämmer.
— Förutsättningarna för att en koncession måste meddelas
kunna vara personliga egenskaper eller faktiska förhållanden.
Där personliga egenskaper utgöra förutsättning för att kon-
cession bör meddelas, talar man om approbation, hos oss
stundom också om legitimation. Man säger, att en person
t. ex. är legitimerad läkare. Då får han utöfva läkareyrket,
hvilket han eljes icke skulle få göra.

Genom koncession erhåller man en själfständig rättig-
het, som således enligt lag ej kan en beröfvas annorlunda
än på lagliga grunder. Härigenom skiljer sig koncessionen
från tillåtelser, sådana som polistillåtelser, hvilka innebära
endast en af annans vilja beroende rätt att företaga hand-
lingar, som annars vore förbjudna. Om det i allmänhet är
förbjudet att beträda en viss plats, men tillåtelse för tillfäl-
let lämnas af offentlig myndighet, t. ex. polis, har man där-
igenom icke fått en själfständig rätt, utan denna tillåtelse
kan när som hälst återtagas.

På förvaltningsrättens område förekomma vidare fast-
ställelser å stadgar, utfärdande af urkunder, som intyga
någonting, m. m. —

Några allmänna grundsatser, som skulle gälla angående
dessa olika slag af förvaltningsåtgärder, kan jag åtminstone
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för närvarande icke uppgifva. Jag har förut (sid. 405) fram-
hållit, att denna lära är högst outvecklad och att framställ-
ningen därför blir endast fragmentarisk. Jag bör tillägga, att
man väl härvid har mycken ledning af de tyska författarne
i förvaltningsrätt, men att vi i alla fall måste vara ytterst
försiktiga och se till, att vi icke, om vi också finna de ty-
ska författarne framhålla vissa satser såsom otvifvelaktiga,
utan vidare tillämpa dem i vår rätt, ty denna, i synnerhet
vår offentliga rätt, har i många afseenden utvecklat sig på
ett annat sätt än den tyska.

Om politi och polis.

Ordet »politi» kommer från grekiskan och syftar i detta
språk på statsväsendet i dess helhet. Under medeltiden om-
fattade detsamma, hvad som i statslifvet i allmänhet till det
världsliga regementet hörde i motsats till hvad som angick
det kyrkliga lifvet. Med tiden började man från begreppet
»politi» afskilja icke blott det, som hörde till det kyrkliga
området, utan också de angelägenheter, hvilka angingo stats-
makten i dess förhållande till främmande makter, således
utrikespolitiken. Efter hand afskildes härifrån äfven angelä-
genheter, hvilka hade afseende på lagskipningen samt på
krigs- och finanssaker. Politi kom sålunda att afse alla för-
valtningsangelägenheter, hvilka omedelbart hade allmänt väl
till syftemål, i motsats till icke blott lagskipningen, som
alls icke innebär förvaltning, utan ock till de förvaltnings-
grenar, hvilka hade till uppgift att sörja för upprätthållande
af statsväsendet och medlen härtill. Sålunda omfattade poli-
tin all statlig värksamhet för upprätthållande af anstalter,
sådana som undervisningsanstalter och kommunikationsan-
stalter, för ordnande och befrämjande af näringarna, för all-
männa sundhetens vårdande och skyddande o. s. v.

Också i Sverige har en sådan uppfattning af politin
förekommit. I § 7 af landshöfdingeinstr. af den 8 jan. 1635
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säges, att konungen hela riksens världsliga stat bredvid den
andliga staten regerar genom fem kollegier, och det stadgas,
att landshöfdingen såsom »Konungens vicarius» och kolle-
giernas »executor» skall uti det, som angår rättegångar, »se
på» hofrätten, i sjösaker på amiralitetet, i krigshandlingar på
krigskollegiet, i räntorna (således i det, som angick kronans
inkomster) på räkningekammaren och i politiväsendet på
kansliet. Häraf ser man, huru politiväsendet omfattade hela
den inre förvaltningen med undantag af det, som angick mi-
litärväsendet och finansförvaltningen. I denna mening talar
man ännu hos oss om »kameral- och politilagtarenheU, och
syftas då med politilagfarenhet på den del af den gällande
rättsordningen, som har afseende på hela den inre förvalt-
ningen, hvilken har till omedelbar uppgift befrämjande af
allmänt väl, i motsats till finansförvaltningen, som har att
anskaffa de materiella medlen till upprätthållande af ett stats-
väsende i allmänhet, och militärförvaltningen. — I denna me-
ning tager också den bekanta tyska författaren von Mohl
uttrycket »Polizei» i sitt berömda arbete »Die Polizei-Wis-
senschaft».

De, som taga uttrycket »politi» i denna bemärkelse,
hafva gjort skilnad mellan välfärdspoliti och säkerhetspolis.
Säkerhetspolisen inbegriper enligt denna uppfattning de åt-
gärder, som i utöfning af den offentliga makten vidtagas till
afvärjande af faror för allmänt väl, således, med andra ord,
till förebyggande af skador. Välfärdspolitin omfattar åter
de åtgärder, hvilka i utöfning af den offentliga makten vid-
tagas till positift befrämjande af allmänt vä!, altså de posi-
tiva åtgärder, som afse att öka bestående förmåner och för-
bättra det bestående tillståndet, t. ex. genom inrättande af
undervisningsanstalter, sjukvårdsanstalter, fattigvårdsanstalter
o. s. v.

Andra hafva framhållit, att man till politi eller polis
rätteligen kan räkna endast den värksamhet för allmänt väl,
som sker genom utöfvande af statsmaktens tvång på de en-
skilde, altså genom bud och förbud, riktade till de enskilde.
Med anledning häraf har den inre förvaltningen kommit att
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omfatta två olika slags förvaltningsgrenar — om jag så får
säga —: vård å ena sidan och polis (eller politi) å den
andra. På hvarje förvaltningsgrens område skulle man så-'
ledes hafva att skilja mellan vård af vissa slags offentliga
angelägenheter och det, som har afseende på polis i dessa
angelägenheter; och polis skulle då vara den värksamhet,
som sker genom utöfvande af statsmaktens tvång på de en-
skilde i form af bud och förbud.

För min del skulle jag vilja göra en skilnad mellan
politilagar å ena sidan och polis å den andra. Politilagar
innehålla påbud, som inskränka den enskildes eljes naturliga
handlingsfrihet utan afseende på den värkan ett motsatt
handlingssätt är egnadt att hafva. Härigenom utmärka sig
politilagarna från alla andra slags lagar, såsom från civilla-
gar, kriminallagar, processlagar, skattelagar och de lagar, som
bilda statsförfattningen. — Uttrycket »polis» tager man åter
i två bemärkelser. I den ena omfattar det vissa slags an-
gelägenheter, i den andra syftar uttrycket på vissa slags
myndigheter. Polis i den förra meningen betecknar de an-
gelägenheter, hvilka offentliga myndigheter handhafva genom
att till förebyggande af skada vidtaga tvång innebärande åt-
gärder, som inskränka de enskildes handlingsfrihet, och
polis såsom syftande på vissa myndigheter betecknar de
myndigheter, hvilka handhafva förenämda angelägenheter.

Polis i denna mening förekommer på så godt som alla
områden af förvaltningsrätten. Om vi tänka på rättsvården,
som har att göra med de förvaltningsangelägenheter, hvilka
åsyfta den gällande rättsordningens upprätthållande, så har
denna del af förvaltningsrätten att göra å ena sidan med
upprätthållande af anstalter, som skola tjäna rättsvården, följ-
aktligen med sådana inrättningar som domstolar, fängelser
o. s. v. Å andra sidan har denna del af förvaltningsrätten
att göra med säkerhetspolisen, d. v. s. med de förvaltnings-
angelägenheter, som afse att genom bud och förbud skydda
rättsordningen mot störingar. I den del af förvaltningsrätten,
som handlar om fattigvårdslagstiftningen, hafva vi å ena si-
dan att göra med den egentliga fattigvården, d. v. s. med de
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rättssatser, i enlighet med hvilka hjälp skall anskaffas åt
nödlidande, å andra sidan med fattigpolisen, d. v. s. de bud
och förbud, som afse att aflägsna vådor, som för det all-
männa uppstå af andras nödstälda belägenhet. I den del af
förvaltningsrätten, som angår hälso- och sjukvården, hafva
vi att å ena sidan göra med de anstalter, som vidtagas till
upprätthållande af hälso- och sjukvård, såsom med läkares
anställande, sjukvårdsanstalters och apoteks inrättande o. s. v.,
å andra sidan med hälso- och sundhetspolisen, d. v. s. med
bud och förbud, gällande de enskilde och afseende att af-
värja vådor för sundheten af sådana handlingar, som i och
för sig icke vore olofliga. På detta sätt hafva vi på de fle-
sta förvaltningsrättens områden att göra med både vård
och polis.

Det skulle i förvaltningsrättens allmänna del gälla att
göra reda för de allmänna grundsatser, hvilka hos oss till-
lämpas i fråga om polis och dess handhafvande. Ytterst
svårt är att säga, hvilka dessa allmänna grundsatser äro.
Till förvaltningsrätten hör nämligen icke frågan om monar-
kens rätt att utfärda politistadgar. Här hafva vi blott att
göra med politi och polis såsom handhafda genom dem,
hvilka ega utöfva offentlig myndighet, således genom statens
ämbets- och tjänstemän, kommunerna samt deras ämbets-
och tjänstemän.

Guvernör eger rätt att till efterrättelse inom länet utfärda
polisstadganden, d. v. s. stadganden, som afse förebyggande af
skada. Något uttryckligt, allmänt stadgande om denna gu-
vernör tillkommande befogenhet gifves det icke. Men att ko-
nungens befallningshafvande, landshöfdingen, ansetts ega denna
rätt, att häfden således tillägger kronans befallningshafvande
en sådan, därom har man vittnesbörd i åtskilliga författningar,
bland hvilka jag må nämna Kgl. Br. af d. 14 dec. 1781,
Kgl. Förkl. af d. 23 mars 1807 p. 7 samt K. Br. af d. 26
april 1817. Kgl. Br. af d. 14 dec. 1781 innehåller bl. a.,
att de uti ekonomi- och politimål af landshöfding, med stöd
af lag och förordningar, utsatta viten ej få af domaren efter-
gifvas, utan då den åklagade lagligen är förvunnen till den
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emot honom angifna förbrytelsen, bör han, utom den i lag
och förordningar stadgade plikt, äfven fällas till det af lands-
höfding utsatta vitet. 7 punkten i Förkl. af år 1807 inne-
håller åter, att enär det händer, att landshöfdingens författ-
ning, hvarigenom något vite är menighet eller allmoge före-
lagdt och kungjordt, blir, i anledning af besvär eller förd
klagan utaf en eller flere, i högre rätt ogillad och upphäfven,
på den grund att densamma är olämplig, så bör landshöf-
dingen, som alltid skall få del af högre rätts så beskaffade
beslut, låta genast kungörelse utgå till alla dem, som vitet
angår, hvarigenom nämda vite varder till kraft och värkan
återkalladt. Och K. Br. af d. 26 april 1817 stadgar, att gu-
vernör bör meddela hvarje underdomstol i länet ett exem-
plar af alla sådana kungörelser i ekonomi- och politimål,
som enligt Kgl. Br. af d. 14 dec. 1781 uti förekommande fall
skola tjäna berörda domstolar till iakttagande. Alla dessa
författningar hvila på den förutsättningen, att guvernör har
rätt att utfärda polisstadgar. Också § 8 i 1894 års instr.
för guvernörerna gifver uttryckligen vid handen, att guver-
nör ansetts ega en sådan rätt. För städerna gäller dessutom,
att guvernör eger i samråd med magistraten utfärda de po-
lisförfattningar, som anses nödiga, äfvensom för öfverträdelse
af dem utsätta viten. Denna grundsats härrör från äldre
tider, och den har tillämpats i åtskilliga i Finland utfärdade
författningar angående inrättande af poliskamrar, t. ex. i K.
stadgan angående polisinrättningen i Åbo af d. 17 dec. 1816
(§ 13) och i stadgan ang. polisinrättningen i Helsingfors af
d 21 febr. 1826 (§ 13). Huru vidsträkt denna guvernörs
allmänna befogenhet att utfärda polisstadgar är, det är ytterst
svårt att säga. — Af det sagda följer, att guvernörs rätt icke
är en godtycklig rätt att bjuda, påbjuda och förbjuda vissa
handlingar, utan att han har rätt att göra det, blott när så-
dant befinnes nödigt till afvärjande af vådor.

Vidare ega såväl lands- som stadskommunerna rätt att
antaga ordningsstadgar med utsättande af viten för deras
öfverträdande, dock att guvernörs stadfästelse å beslutet
fordras. Har landskommun ansett nödigt att utsätta högre
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än fyratio marks vite, bör stadfästelse sökas hos domstol.
Härom finnes stadgadt i § 8 af K. F. af d. 6 febr. 1865
ang. kommunalförvaltningen på landet. Ett motsvarande
stadgande finnes icke i förordn. ang. kommunalförvaltningen
i stad. Men § 76 visar, att det ansetts själffallet — troligen
på grund af § 1 i kommunalförf. —, att stadskommun har
enahanda rätt. Ty § 76 säger, att stadskommuns beslut an-
gående förevarande slags ärenden skola underställas guver-
nörens pröfning. *)

Vare sig det gäller polisstadgar, utfärdade af guvernör,
eller dylika stadganden, antagna af en kommun och fast-
stälda af guvernör, måste beträffande desamma anses gälla,
att de ej få stå i strid mot gällande lag. Således få de icke
förbjuda handlingar, som det enligt lag bör stå de enskilde
öppet att företaga. T. ex. guvernör eller kommun kan icke
fastställa en ordningsstadga, innehållande, att landthandel ej
får inom kommunen bedrifvas. Ty enligt näringslagen af d.
31 mars 1879 är hvar finsk medborgare, som råder öfver
sig och sitt gods samt har god fräjd (med vissa inskränk-
ningar), berättigad att utan andra omgångar än de i närings-
lagen stadgade utöfva det näringsyrke han för godt finner.
Men det är att märka: jag säger icke, att guvernör eller
kommun ej får förbjuda sådant, som icke enligt lag är för-
bjudet — polisstadganden förbjuda tvärtom i allmänhet så-
dant, som i lag i öfrigt ej är förbjudet —; jag säger blott:
en polisförfattning får icke förbjuda sådant, som enligt lag
bör stå de enskilde öppet. Vidare: En polisförfattning eger
icke utsätta viten för sådana handlingar, för hvilka ansvar
finnes i lag eller författningar faststäldt. Förut kunde myn-

*) 8 § i den författning angående kommunalförvaltningen på
landet, som ständerna vid 1897 års landtdag antogo, innehåller en be-
stämning, som hvad ordalagen beträffar i hufvudsak öfverensstämmer
med § 76 i 1873 års kommunalförf. Det kunde synas, såsom om § 8
i 1865 års kommunalförf. skulle vara mindre omfattande. Andra stad-
ganden i denna författning gifva vid handen, att landskommun i själfva
värket har en lika vidsträkt rätt som stadskommun, och ett sakenli-
gare uttryck åt detta förhållande har den nya författningen sökt gifva.
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digheterna utsätta viten utöfver det ansvar, som i lag fans
stadgadt. Se t. ex. 1781 års nyssnämda bref. Och t. o. m.
allmänna lagen ger i 10:5 B. B. domstol rätt att utsätta
vite utöfver det i lag faststälda ansvaret. I enlighet med
denna bestämning stod det på anslagstaflor i äldre tider
ofta, att den, som utöfvade ohägn på en viss plats, vore
förfallen till ett så och så stort vite utom laga bot och
skadestånd. 1886 års skogslag (§ 56) har emellertid för-
bjudit utsättande af sådana viten, och förordn. om infö-
rande af ny strafflag af d. 19 dec. 1889 (§ 1 mom. 2)
måste anses hafva helt och hållet gjort slut på det förut
bestående förhållandet, att myndighet kunde utsätta vite för
handlingar, som voro i lag belagda med ansvar. Också är
det ju ett oting, att myndigheterna skola kunna öka påföljden
af en förbrytelse utöfver det, som lagen har bestämt. Det
innebär i själfva värket en lagändring. Men denna möjlighet,
hvilken förut bestod, måste nu, som sagdt, anses vara
undanröjd, och därför säges det också i § 8 af 1894 års
guvernörsinstr., att guvernör eger, »der ansvar icke Jinnes
i lag bestämdt, stadga erforderliga viten».

Däremot kan man ej anse, att det tillkommer senaten
eller generalguvernören att utfärda polisförfattningar. Besvär*
öfver åtgärder, hvilka guvernör i detta afseende vidtagit,
anföras väl hos senaten. Men hos oss kan icke anses gälla
såsom allmän regel, att senaten eger utfärda ordnings- eller
polisstadgar. Senaten handhar den allmänna styrelsen och
eger i denna egenskap utan hemställan besluta i sådana
saker, som förut voro uppdragna åt kollegierna, och dess-
utom i de angelägenheter, hvilka efter 1809 särskildt upp-
dragits åt senaten (jfr sid. 90 f.). Till de angelägenheter, i
hvilka kollegierna egde besluta utan hemställan hos konun-
gen, hörde icke polisförfattningars utfärdande. Genom senare
författningar har väl uppdragits åt senaten att fastställa vissa
slag af ordningsstadgar, men en allmän grundsats, enligt
hvilken senaten skulle kunna utfärda ordnings och polis-
stadgar, gifves det icke. — Åt generalguvernören är icke

27
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häller uppdragen någon rätt att utfärda allmänna polisför-
fattningar. Därom talas icke i 1812 års instr.

Själfva polisens handhafvande enligt lag och för-
fattningar, till hvilka också böra räknas polisförfattningar,
tillhör på landsbygden kronofogde och länsman med biträde
af underlydande betjäning och i stad magistrat med biträde
af fiskaler och underordnade tjänstemän. •— På landsbygden
funnos förut bro- och skallfogdar, fjärdingsman, skjutsrättare
m. fl. Desse afskaffades genom K. F. af d. 10 febr. 1891,
och i stället skulle en eller flere poliskonstaplar tillsättas i
hvarje länsmansdistrikt. Hvad städerna beträffar, så har
redan förut (sid. 390) framhållits, att magistraterna hand-
hafva polis. Men i några städer, nämligen Helsingfors, Åbo,
Viborg och Tammerfors, finnas poliskamrar med en särskild
poliskår, stående under en polismästare. Guvernören utöfvar
i länet högsta polismyndigheten. Detta är en allmän grund-
sats, som bestått sedan gammalt, och den finnes uttryckligen
uttalad i § 8 af 1894 års guvernörsinstr. Den högsta polis-
myndigheten i hela landet är åter uppdragen åt generalgu-
vernören genom §§ 26 o. 27 i 1812 års instr. Härmed är
likväl ej sagdt, att senaten är utesluten från all befattning
med polisväsendet på de områden, angående hvilka icke
något särskildt uppdrag lämnats åt senaten. Ty genom in-
gressen till 1809 års reglemente för regeringskonseljen be-
stämdes senatens ställning genom följande ord: »Statens all-
männa bästa fordrade, att den särskildta Embetsmanna verk-
nings kretsen i Provincerne skulle ernå en Förenings-punkt,
eller en Öfver-Styrelse, som hade att leda dem, att bibehålla
sammanstämmelse i grundsatser, gifva Lagarne styrka och
verksamhet, vaka öfver rättvisans skipande, och meddela en
förmånlig rörelsekraft till främjande af allmän upplysning
och idoghet.» Alla myndigheter i landet äro således stälda
under senaten. Genom 1 § af samma reglemente och § 1
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af 1892 års regi. för senaten är också åt senaten uppdraget
handhafvandet af landets allmänna styrelse, och detta inne-
bär, att alla myndigheter stå under senaten. Därför kan
senaten, såvida annat icke framgår ur särskild rättsgrund,
meddela myndigheterna i landet, således också polismyndig-
heterna, föreskrifter. Också förutsätter regi. för senaten af
år 1892 § 104, att senaten eger taga befattning med ifråga-
varande slags angelägenheter. Det säges nämligen, att till
civilexpeditionens handläggning höra de mål och ärenden,
som angå vården om allmänna ordningen och säkerheten.
Jag tror icke, att de bestämningar i de nya polisförfattnin-
garna, hvilka säga, att polisen står under guvernören och
generalguvernören, velat undandraga senaten all befattning
härmed. I dessa angelägenheter äro att märka de allmänna
grundsatser, hvilka framhöllos, då fråga var om senatens
ställning till generalguvernören (se sid. 103 ff.).

o

Expropriation.

Expropriation är ett institut, som behandlas också på
civilrättens område, och med anledning häraf skall jag endast
i korthet föredraga detta ämne. Själfva expropriationen är
dock en förvaltningsåtgärd, och det är på denna grund, som
frågan härom ej kan förbigås i förvaltningsrätten.

Det finnes en skild författning, som innehåller special-
bestämningar om expropriation för järnvägsanläggningar, för-
ordn. af år 1889 om enskilda järnvägar för allmän sam-
färdsel. Vidare finnes det skilda stadganden om expro-
priation af mark för landsväg och byaväg. Dessa frågor
höra till den del af förvaltningsrätten, som handlar om kom-
munikationsväsendet. Förordn. af år 1868 ang. vattenled-
ningar och vattenvärk innehåller också bestämningar om
expropriation. Men äfven detta hör till förvaltningsrättens
speciella del. I förvaltningsrättens allmänna del hafva vi
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att göra blott med de grundsatser, hvilka gälla, försåvidt icke
för särskilda fall någonting skildt är stadgadt.

Expropriation är en förvaltningsåtyärd, hvarigenom
någon sakrätt afhändes dess innehaf&aré, då allmänt
behof sådant fordrar. Några hafva ansett, att expropriation
är ett tvångsköp, hvilket skulle innebära, att den enskilde
är tvungen att sälja sin egendom. Men detta är icke riktigt,
ty, såsom expropriationsförfattningen hos oss, i öfverensstäm-
melse med expropriationslagarna annanstädes, visar, är det
alls icke fråga om att den enskilde skulle, därtill tvungen,
sälja sin egendom, utan egendomen afhändes honom. Andra
säga: eganderätten öfvergår i följd af lagens bestämningar.
Men härtill är att genmäla, att, när eganderätt öfvergår, detta
alltid sker i kraft af lagens bestämningar. Också när jag
köper en sak, öfvergår eganderätten i kraft af lagens be-
stämningar, emedan lag vid det rättsärende, som benämnes
köp, förknippar eganderättens öfvergång.

Expropriaticnen är egentligen ett för vår rätt främ-
mande institut. § 2 i R. F. innehåller bl. a., att konungen
icke får någon »afhända eller afhända låta något gods, löst
eller fast, utan laga Dom och Ransakning». Emellertid var
detta institut icke fullkomligt okändt för den äldre tiden.
Bestämningar angående expropriation förekommo, ehuru en-
dast såsom undantag, och Regeringsformens mening var icke
att upphäfva dessa undantag. Sålunda innehålla 1 o. 12 §§
i 25 kap. B. B. stadganden, som berättiga till expropriation.

Sedermera fingo vi en expropriationsförfattning genom
K. F. af d. 12 dec. 1864. Denna kan dock icke anses hafva
ändrat 25 :1 o. 12 B. B. Visserligen talar 1864 års förordn.
också om skyldighet att upplåta mark till väg, när sådant
är nödigt för menighets eller kommuns behof. Men väg,
rivarom i 1864 års författning talas, är icke sådan landsväg,
som allmänna lagen afser, utan väg, hvars anläggande kom-
mun besluter. Till en sådan vägs anläggande tagas icke
jordegarne i anspråk enligt den allmänna lagens bestäm-
ningar, utan den bygges med kommunens medel. Först 1883
års författning ang. vägar och broar stadgade, att mark skall
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upplåtas till anläggande af landsväg i öfverensstämmelse med
grundsatserna i 1864 års förordning. Utom denna förord-
ning* hafva vi, som sagdt, också andra bestämningar an-
gående expropriation. Men 1864 års förordnings bestämnin-
gar äro att tillämpas i alla de fall, beträffande hvilka, spe-
cialstadganden ej förekomma.

Expropriation kan ega rum med afseende å rättighet
såväl till fast egendom som till lösören. *) För närvarande
hafva vi hos oss blott expropriation af sakrätt i fastighet.
Någon författning, s#m skulle tillåta expropriation af lös-
egendom finnes icke. Således gäller angående lösegendom
oinskränkt hvad § 2 i R. F. stadgar.

Det är icke blott eganderätt till fastighet, som enligt
vår lag kan exproprieras, utan också andra sakrätter, såsom
jag äfven i definitionen antydde. Detta framgår ur §§ 1 o.
5 i K. F. af d. 12 dec. 1864. Expropriation kan också be-
stå däri, att inskränkning i fastighetens begagnande måste
tålas. Äfven detta förutsätter 1864 års författning. Det
heter i § 3: »Jordegare, öfver hvars mark telegraftrådar fram-
ledas, varde skäligen ersatt för den skada, honom genom
stolparnes uppställande och anstaltens vidmakthållande till-
skyndas.» Jordegaren måste således tåla, att en inskränk-
ning i hans dispositionsrätt öfver marken eger rum, i ty att
han icke får aflägsna telegrafstolparna. Man kunde säga,
att genom expropriation också en servitutartad inskränkning
i egarens rätt kan bringas till stånd. Ty K. F. ang. fäst-
ningsesplanader af d. 30 maj 1896 innebär, att egare af
mark inom det område, som benämnes fästningsesplanad,
är inskränkt i sin fria dispositionsrätt öfver marken. Och
då mark till landsväg upplåtes, måste i själfva värket en
servitutsrätt anses vara begrundad. Egaren har icke behöft
afstå eganderätten. Om vägen lägges igen, faller marken
utan vidare till den lägenhet, som den tillhörde.

Detta afhändande af sakrätt eller af i sakrätt till fa-

•) Några vilja inskränka begreppet »expropriation» till afhän-
dande af sakrätt i fastighet.
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stighet liggande befogenheter kan ske, när allmänt behof
sådant kräfver. Ett offentligt eller allmänt behof, föranle-
dande till expropriation, föreligger, då ett allmänt intresse
kräfver, att ett visst ting användes på ett sådant sätt, att
det ej kan ske, utan att en innehafvarens rätt frånhändes
honom. Ett sådant allmänt intresse kan vara ett allmänt
statsintresse, men det kan också utgöras af andra intressen,
blott de få karaktären af allmänna eller offentliga. § 6 i
1864 års förordn. talar om expropriation för allmänt stats-
ändamål, och § 7 visar, att expropriation kan ega rum för
stads, sockens eller annan menighets behof. De i § 7 an-
förda fallen, för hvilka expropriation kan ega rum, måste
anses vara blott exempelvis anförda, och enahanda är för-
hållandet med de i § 6 anförda fallen.

Expropriation kan föreligga, äfven när afhändande af
mark eger rum till förmån för annan än staten, kommun
eller annan menighet. Sålunda innefattar åt enskild med-
delad koncession å järnvägsbyggnad, jämlikt K. F. af d. 15
april 1889 ang. enskilda järnvägar för allmän samfärdsel,
äfven rätt för den enskilde att inlösa behöflig mark. Han
får göra det, enär järnvägen anses vara af sådan beskaffen-
het, att det ligger i allmänt intresse, att densamma kommer
till stånd. Också i de fall, för hvilka § 22 i K. F. af d.
23 mars 1868 ang. vattenledningar och vattenvärk bestämmer,
att de, som hafva värkstält sjöfällning, skola få lösa in mark
af andra, som ej varit med därom, synes en expropriation
ega rum. Den kommer enskilde till godo, emedan det anses
ligga i allmänt intresse, att ett sådant företag värkställes. —
De stadganden, hvilka senast anförts, äro specialstadganden,
hvilka höra till skilda delar af förvaltningsrätten. Men de
visa, huru expropriation kan ske också till förmån för en-
skild, när allmänt intresse sådant kräfver.

Principen i vår rätt, liksom i öfriga moderna lagar, är,
att expropriation eger rum blott mot full ersättning för den
skada, som genom afhändandet förorsakas. Häraf följer:
till ersättning berättigad är hvar och en, som lider skada
genom expropriationen. Således är först och främst egaren,
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som nödgas afstå sin jord, berättigad till ersättning. Härom
stadgas i §§ 1 o. 2 af 1864 års förordn. Vidare är krono-
hemmans åbo, som nödgas afstå sin besittningsrätt, berät-
tigad till ersättning (§ 5) och likaså arrendator, hvilken nödgas
afstå sin nytjanderätt (§ 5), äfvensom den, som genom syt-
ningsaftal har nytjanderätt (§ 5).

Angående beloppet af ersättningen stadgar § 2, att
ersättning skall bestämmas efter det afträddas gångbara pris
och vidare med afseende å de inkomster och fördelar egaren
kunnat af det afträdda i dess dåvarande skick hafva. Här-
förutom finnes en tredje princip, som kan komma till an-
vändning. Det heter: »Yrkas godtgörelse efter annan be-
räkningsgrund, må ock dera billigt afseende göras.» Således,
främst skall afseende fästas å det gångbara priset. Då det
säges, att afseende skall fästas jämväl å de inkomster och
fördelar egaren kunnat hafva, innebär det, att, om ett jord-
stycke medför en speciell nytta för innehafvaren, hvilken
nytta icke ersattes med det gångbara priset, äfven denna
nytta bör uppskattas. T. ex. ett tegelbruk tager lera från
en mark, som skall exproprieras: bruket måste då få ersätt-
ning för den förlust, som det lider genom att nödgas taga
lera på längre håll, således ersättning icke blott efter jord-
styckets gångbara pris, utan dessutom för den förlust, som
uppkommer därigenom, att lera måste tagas annanstädes.

I enlighet med den anförda grundsatsen, att full er-
sättning skall lämnas, bör sådan också utgifvas för byggnader
å mark, som afträdes, dock med rätt för innehafvaren att
behålla dem, om han vill flytta byggnaderna. I sistnämda
fall tillkommer honom ersättning för byggnadernas nedta-
gande och uppförande på annat ställe (§ 2). — Grundsatsen,
att full ersättning bör lämnas, fordrar i vissa slags fall, att
den enskilde, som nödgas afstå från sin rätt, skall kunna
yrka, att ett större jordstycke inlöses än det, som egentligen
behöfves för det allmänna ändamålet. Det kan hända, att
genom expropriation af en del af en lägenhet bebrukandet
af den återstående delen varder i märklig mån försvåradt
Principen fordrar då, att äfven förlusten, som härigenom
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uppstår, skall ersättas. Det kan emellertid ibland vara svårt
alt fastställa denna förlust, och därför tillerkänner lagen jor-
dens egare eller innehafvare rätt att fordra, att en sådan
lott i sin helhet skall inlösas efter anförda grundsatser, där
innehafvaren icke själf nöjes med ersättning för ökade bruk-
ningskostnader (§ 3). Däremot får ersättning ej komma i
fråga för kostnader, hvilka egare eller innehafvare af jord,
sedan fråga om jordens afträdande vakts och sådant honom
bevisligen meddelats, å jorden nedlagt i ändamål att öka
lösesumman (§ 4). Å andra sidan får afdrag från ersätt-
ningsbeloppet icke ske på den grund, att lägenheten, från
hvilken mark exproprieras, kommer att erhålla ökadt värde
genom det företag, för hvilket expropriation eger rum (§ 4).

Såsom nyss sades, skall ersättning lämnas ej blott
åt egare, utan också åt andra, hvilka i följd af expro-
priation gå miste om någon rättighet. Till dessa andra höra
sådana, som hafva nytjanderätt till fast egendom på landet
eller ständig besittningsrätt eller rätt att i grund af hyres-
aftal begagna byggnader, äfvensom pantinnehafvare. Ersätt-
ningen kan i dessa fall antingen utgå ur den egaren tiller-
kända lösesumman eller bestämmas skildt. Enligt § 5 i 1864
års författning skall den, som har nytjanderätt i grund af
arrende-, hyres- eller sytningsaftal eller ständig besittnings-
rätt, såsom fallet är med kronohemmans åbo, få skild er-
sättning för sin förlust, oberoende af den, som tilläfventyrs
kan tillerkännas egaren. Kronohemmans åbo är också be-
rättigad till ersättning för å lägenheten nedlagda odlings- och
byggnadskostnader. Panthafvare tillkommande ersättning skall
utgå ur den summa, som tillkommer egaren (§ 11).

Hvad förfarandet i expropriationsärenden beträffar,
så hafva vi att skilja mellan följande olika slag af åtgärder:

1) bestämmande, att expropriation skall få ega rum,
eller meddelande af tillstånd att expropriera,

2) bestämmande af det område, som skall exproprieras,
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3) fastställande af ersättningens belopp och
4) markens afhändande.
Nämda åtgärder tillkomma enligt vår lag i allmänhet

monarken eller ock administrativ myndighet, icke domstol;
ty expropriation är en förvaltningsåtgärd. Endast ersättnin-
gens bestämmande ankommer på domstol, emedan detta kan
anses vara en rättsfråga. — Till expropriationsförfarandet i
egentlig mening hör dock icke den först anförda åtgärden
eller meddelande af tillstånd att expropriera. Jag skall emel-
lertid föredraga frågan om alla dessa åtgärder i ett samman-
hang, emedan de så nära beröra hvarandra.

I. Bes tämmande , a t t e x p r o p r i a t i o n skall få
ega rum, eller medde lande af t i l l s tånd att expro-
priera. Denna åtgärd kan vidtagas, utan att det område
bestämmes, som skall exproprieras. Om det t. ex. är. fråga
om en järnvägsanläggning för statens räkning, kan det icke
gärna blifva tal om att genast i början bestämma de en-
skilda jordstycken, hvilka böra exproprieras, utan det beslutes,
att järnvägen skall anläggas och att behöfligt område skall
exproprieras. Men medgifvande af tillstånd att expropriera
kan ock ske i sammanhang med bestämmande af det om-
råde, som får exproprieras. Åfven i detta fall måste man
dock göra skilnad mellan pröfningen af frågan, huruvida ett
företag, för hvilket expropriation begäres, är ett sådant, att
offentligt intresse kräfver medgifvande af expropriation, och
pröfningen af frågan om det område, som skall afstås. En-
ligt 1864 års förordn. ankommer pröfningen af frågan, huru-
vida ett företag är af sådan beskaffenhet, att expropriation
för dess möjliggörande bör tillåtas, dels på K. o. S. själf,
dels på guvernören, dock så, att guvernörens beslut i saken
måste hemställas senatens ekonomiedepartement. På K. o. S.
ankommer denna pröfning, när det gäller expropriation för
ett viktigt allmänt statsändamål (§ 6). Är expropriation åter
nödig för stads, sockens eller annan menighets behof, an-
kommer pröfningen af frågan om expropriationens berätti-
gande på guvernör enligt § 7, dock att guvernörs utslag,
såsom sades, enligt § 10 bör hemställas.
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§ 6 stadgar likväl, att, innan beslut fattas angående
expropriation, genom guvernörs åtgärd de, som i saken äro
intresserade, böra sättas i tillfälle att yttra sig angående den
tilltänkta expropriationen. I många fall kan detta dock fak-
tiskt icke ske. Gäller det att besluta till en allmän järnvägs
byggande, är det nästan omöjligt och t. o. m. onödigt att på
förhand höra alla, som ega jord och hvilka blifva tvungna
att afstå mark. Hvad åter beträffar expropriation af mark
för sockens, kommuns eller annan menighets behof, så stad-
gar § 7, att ansökning om expropriation skall inlämnas till
guvernören och därvid företagets syfte och plan framställas.
Med anledning häraf skall en undersökning i saken anställas
på guvernörens föranstaltande. Men denna undersökning
står i sammanhang med den, som har afseende på områdets
bestämmande.

II. Områdets bestämmande. Principen är, att sak-
egarne, framför alt jordegarne, skola få tillfälle att yttra sig
både om det område, på hvilket anspråk göres, och om det
område, som tilläfventyrs dessutom bör lösas. Här gäller
det i hög grad jordegarens intresse. Vi böra dock också
här skilja mellan de fall, då till expropriation förordnas af
K. o. S. själf, och de fall, i hvilka utslag meddelas af gu-
vernören.

I förstnämda fall skola genom guvernörens åtgärd sak-
egarne sättas i tillfälle att yttra sig om området, och syn
på marken ega rum samt på grund af synen det område
utstakas, hvilket skall afträdas. Visserligen innehåller vår
lag en bestämning, som synes innebära, att sakegarne skola
hafva blifvit hörda i fråga om områdets bestämmande, förrän
beslut om expropriation fattas. Ty det heter, att, om fråga
uppstår om expropriation för allmänt statsändamål, »må
derom af Senaten framställning hos Hans Kejserliga Majestät
göras, sedan genom Guvernörens åtgärd jordegaren eller in-
nehafvaren och öfrige vederbörande blifvit hörde och nödiga
upplysningar inhemtats samt den undersökning å marken
föregått, hvartill sakens beskaffenhet föranleder». Och sedan
stadgas det, att, om H. M:t till framställningen bifallit, gu-
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vernören skall vidtaga åtgärd om bl. a. markens noggranna
bestämmande genom utstakning. Författningen är bygd på
den förutsättningen, att området blifvit hufvudsakligen be-
stämdt, redan då tillstånd till expropriation meddelas, och
att endast en närmare bestämning af området återstår. Men,
som sagdt, denna grundsats har ej kunnat tillämpas, utan
till expropriation har ofta förordnats, utan att jordegarne
kunnat höras. Med lagens stadgande mest förenligt vore, att
åtminstone efteråt vid den förrättning, som har till ändamål
att få marken utstakad, jordegarne eller innehafvarne skulle
få tillfälle att yttra sig såväl om det område, som är be-
höfligt, som angående det, som dessutom bör lösas.

Hvad åter beträffar de fall, då det ankommer på gu-
vernören att bestämma om expropriation och om området, så
stadgas i § 7, att i den ansökning, genom hvilken anhålles
om rätt till expropriation, skall lämnas upplysning jämväl
om det område, som äskas. Ifall sådant blir nödigt, skall
guvernören föranstalta syn å stället, och synemännen skola
utlåta sig icke blott öfver företagets nytta, utan också om
vidden af det erforderliga området, cch detta bör på karta
affattas. Syn är dock icke alltid nödig. Om t. ex. den,
som är skyldig att afträda mark, utan vidare bifaller därtill,
behöfver naturligtvis syn icke komma i fråga. Men eljes
skall syn anställas, och detta skall ske i närvara af sakegarne,
på det att de må få tillfälle att göra sina påståenden. Se-
dan synemännens utlåtande inkommit till guvernören, gifver
han utslag och utlåter sig däri både om företagets förenlig-
het med allmän nytta och om det område, hvilket bör af-
stås, och detta utslag hemställes senatens ekonomiedeparte-
ments pröfning.

I hvartdera fallet pröfvas således i administrativ väg,
hvilket område det är, hvars afträdande allmänt behof kräfver.
Men afträdaren är berättigad att fordra, att mer skall lösas,
såsom förut (sid. 423 f.) blifvit sagdt. Också denna fordran
pröfvas i administrativ väg, men blott preliminärt. Ty om
jordegaren anser sig berättigad att enligt lag fordra, att mer
skall lösas, så föreligger här en rättsfråga, och den skall
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hänskjutas till domstol, därest jordegarens yrkande icke god-
kännes vid den preliminära pröfningen (§§ 6 o. 12).

III. Ersättningens bestämmande. Detta är en rätts-
fråga, men preliminärt fastställes ersättningen utan anlitande
af domstol. I de fall, i hvilka expropriation värkställes på
grund af H. M:ts eget beslut, skall, på samma gång området
bestämmes eller utstakas, värdering af området ega rum och
jämväl ersättning för all annan förlust bestämmas. 1 de fall
åter, då saken ankommer på guvernörens samt ekonomie-
departementets pröfning, skall värdering värkställas i sam-
manhang med den syn, om hvilken nyss talades (§ 9). Men
om den till ersättning berättigade är missnöjd med värde-
ringen, eger han draga saken under domstol, som fastställer
ersättningsbeloppet; likaså den, som skall betala ersättningen,
om han är missnöjd med värderingen. Dock kunna sakegarne
också förena sig om att låta beloppet fastställas af gode
män (§§ 6 o. 13).

IV. Den åtgärd, hvarigenom marken afhändes
dess innehafvare. Denna åtgärd ankommer i huarje fall
på guvernören (§§ 6 o. 11). Det heter, att guvernören skall
sätta den, som vederbör, i besittning af det till afträdande
bestämda området. Förutsättning för, att guvernör skall
kunna göra det, är således, att området redan blifvit bestämdt
vare sig på det sätt, som sagts i § 6, eller på det sätt, som
stadgats i §§ 8 o. 9, och vidare enligt regel att den bestämda
ersättningssumman blifvit erlagd. Ty enligt § 1 är egare
eller innehafvare af jord skyldig att af stå sin rätt till egen-
domen mot full ersättning. Att ersättning först skall pre-
steras är också uttryckligen stadgadt i §§ 6 o. 11. Men
tvist om ersättningens belopp utgör ej hinder för områdets
af händande (§§ 6 o. 11). Eljes skulle enskild person kunna
obehörigen draga ut på tiden och förhindra ett allmänt före-
tags kommande till stånd. Vill den till ersättning berättigade
ej lyfta beloppet, får detta nedsättas i ränteri eller annan
säker ansta-lt. Är egendomen intecknad, skall så stort belopp,
som motsvarar inteckningen, i hvarje fall deponeras. Då
pröfningen af expropriationsfrågan ankommer på guvernör
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och ekonomiedepartementet, fordras naturligtvis, för att gu-
vernören skall kunna sätta vederbörande i besittning af det
till afträdandet bestämda området, jämväl, att guvernörens
utslag angående afträdandet faststälts af ekonomiedeparte-
mentet.

Slutligen må nämnas, att § 28 i 1864 års förordning
stadgar, att, om inrättning, för hvars skull jord blifvit från
hemman afskild, nedlägges, jordens förra egare är berättigad
att efter dess dåvarande värde den till sitt hemman återlösa. —

Jag bör tillägga, att vid 1897 års landtdag på regerin-
gens proposition antogs en ny författning angående expro-
priation. *) Denna är betydligt vidlyftigare än 1864 års för-
ordning, men med ledning af de anförda grundsatserna torde
dess bestämningar kunna studeras.

§ 4.

Om de tvångsåtgärder, som offentliga myndig-
heter äro berättigade att vidtaga gentemot

enskilde, som ej fullgöra, hvad i utöf-
ning af administrativ myndighet

föreskrifvits. **)

Här är fråga om de allmänna grundsatserna beträffande
förevarande slag af tvångsåtgärder. (Dessa åtgärder komma
nämligen ständigt till tals på förvaltningsrättens skilda om-
råden.) Men denna fråga måste anses vara så godt som
outredd hos oss. Myndigheterna följa nog rättsprinciper, men
det är icke lätt att formulera dem.

Om en privat person icke fullgör, hvad han gentemot
annan enskild är skyldig, har den senare utvägen att in-
stämma honom till domstol för att på detta sätt komma till

*) Denna författning har numera utfärdats den 14 juli 1898.
Utg.

•*) Också hvad detta ämne beträffar måste jag ytterligare betona,
att framställningen kan blifva endast fragmentarisk.
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sin rätt. En så beskaffad åtgärd behöfver offentlig myndig-
het hos oss ej vidtaga, när den enskilde tredskas att fullgöraT

hvad honom enligt offentlig rätt åligger. Jag tror man kan
säga regeln hos oss vara denna. Naturligtvis förhåller sig saken
annorlunda, i händelse på kronans vägnar afslutats kontrakt
med enskild. I sådana fall har kronan stält sig under de
allmänna, privat-rättsliga grundsatserna. Men försåvidt kro-
nan eller öfver hufvud taget en, som handlar i utöfning af
offentlig myndighet, ej aftalat med den enskilde under för-
utsättning, att privaträttens grundsatser skola komma till
användning, måste vi anse den grundsatsen hos oss gälla,
att det offentligas funktionärer ej behöfva vända sig till dom-
stol för att tvinga den enskilde att fullgöra sina skyldigheter;
utan kunna de skrida till tvångsåtgärder. De medel, som
härvid få användas, kunna vara af följande olika slag:

1) När prestationer i penningar eller varor, som enligt
lag utkräfvas, ej fullgöras, uttages det, som skall presteras,
genom utmätning, utan att lagsökning eller rättegång behöfver
ega rum. T. ex. om kronoutskylder ej betalas, sedan upp-
bördsterminen blifvit i behörig tid kungjord, sedan vederbö-
rande således blifvit uppfordrade att afbörda sig sina utskyl-
der, utskrifver kronofogden en restlängd och uttager i enlig-
het med denna utskylderna, eller uppdrager han åt länsman
att göra det. Enahanda är förhållandet, om kommunala ut-
skylder ej betalas. Se § 66 i K. F. af d. 6 febr. 1865 ang.
kommunalförvaltningen på landet och § 66 i K. F. af d. 8
dec. 1873 ang. kommunalförvaltningen i stad. K. F. ang.
expeditionslösen af d. 15 jan. 1883 § 14 förutsätter tydligt,
att slik lösen uttages utan dom eller utslag. I paragrafen
säges endast, att ogulden expeditionslösen ej må utmätas,
förrän den betalningsskyldige blifvit, antingen särskildt eller
genom offentligen afkunnad kungörelse, uppmanad att mot
erhållande af expeditionen den resterande lösen erlägga, och
försummat att uppmaningen efterkomma. Det bör märkas,
att den anförda regeln kommer till användning också i så-
dana fall, beträffande hvilka detta icke är särskildt stadgadt.
Detta bör blott icke missförstås därhän, att hvilken exekutor
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som hälst skulle kunna utan föreskrift af öfverexekutor uttaga
rester, om hvilka nu varit fråga. Regeln torde vara, att
öfverexekutors ordres böra begäras, där lag eller häfd icke
särskildt förmår, att vederbörande utmätningsman kan utan
vidare uttaga resterna. Sålunda kunna t. ex. prästarättig-
heter uttagas på det sättet, att vederbörande löntagare in-
lämnar restlängd till guvernören såsom öfverexekutor, hvarpå
denne meddelar förordnande om resternas indrifvande. Men
äfven där öfverexekutors ordres sålunda måste begäras, är
detta något annat än utsökning af klara skuldbref, förskrif-
ningar o. dyl. Ty i sistnämda fall skall svaranden höras.
Sådant kommer ej i fråga, när det gäller indrifning af offent-
liga prestationer af fprmögenhetsvärde. En annan sak är,
att vederbörande skola hafva blifvit uppfordrade genom kun-
görelse eller annorledes att betala.

Dessa grundsatser gälde före den nya utsökningslagens
tillkomst, och K. F. af d. 3 dec. 1895 ang. införande af ny
utsökningslag (26 o. 27 §§) har bibehållit de förra grund-
satserna vid deras kraft och värkan. Härvid gäller dock den
särskilda regeln, att stadgandena i 2 mom. 5 § 4 kap. i
utsökningslagen om det, som vid utmätning bör undantagas,
samt nämda lags stadganden om borgenärs skyldighet att
förskjuta kostnad ej ega tillämpning i förevarande slags fall
(27 § i förordn. om införande af ny utsökningslag). — I
2 mom. 5 § 4 kap. U. L. stadgas om utmätning i allmänhet:
»Saknas utväg till nödtorftigt uppehälle; då må ytterligare
undantagas af det förråd, som i huset finnes, hvad till under-
håll för en månad tarfvas, så ock oumbärliga arbetsredskap
eller andra lösören, de sistnämnda dock ej öfver ett värde
af trettio mark eller, om gäldenären har familj att försörja,
sjuttiofem mark. Stiger arbetsredskapens värde ej till nämnda
belopp, må skilnaden ur annan lösegendom fyllas.» Detta,
som i allmänhet får undantagas vid utmätning, får ej undan-
tagas, när det gäller utmätning för utskylder, allmänna af-
gifter, expeditionslösen eller annat dylikt. Orsaken härtill
framgår af följande uttalande i lagberedningens motivering
af förslaget till ny utsökningslag: »Utskylder, allmänna af-
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gifter, expeditionslösen och dylikt, hvarför utmätning utan
dom eller utslag får ega rum, uppgå i allmänhet ej ens för
personer i små omständigheter till mera kännbara belopp.
Med afseende härå och då en rättighet att äfven vid utmät-
ning för sådana afgifter undantaga mat- och andra förråder
för en hel månad samt arbetsredskap och andra lösören till
ett värde af trettio, resp. sjuttiofem mark skulle erbjuda den
mindre bemedlade delen af befolkningen — hos hvilken med-
vetandet om den enskilde medborgarens skyldigheter gent
emot det allmänna ännu ej torde få anses hafva nått den
utveckling, som först vid en högre folkbildning kan påräknas,
— tillfälle att undandraga kronan och kommunen m. fl ifråga-
varande bidrag, har beredningen i 27 § föreslagit, att vid
utmätning för omförmälda afgifter icke de i 4 kap. 5 § 2
mom. medgifna undantagen finge ifrågakomma.» — (Det är
att märka, att hvad i 1 mom. 5 § 4 kap. U. L. är stadgadt
angående rätt att undantaga vissa saker från utmätning också
gäller, då utmätning eger rum för utskylder, expeditions-
lösen o. dyl.)

2) Om den enskilde vägrar att fullgöra något annat
åliggande, och det, som han vägrar, kan fullgöras genom
annan person, eger behörig myndighet låta på den tredskan-
des bekostnad utföra det försummade samt sedan utan lag-
sökning eller dom uttaga kostnaderna. Denna regel kommer
oftast till användning, när enskild person vägrar att fullgöra
honom åliggande tjänstebesvär, onera publica. Sålunda är
ifrågavarande grundsats tillämpad i 25: 11 B. B. Stadgan-
dena i denna paragraf äro delvis ändrade genom K. F. af
d. 15 jan. 1883 ang. väg- och brobyggnad, men principen är
bibehållen. Se §§ 10 och 16. Samma grundsats finnes
tillämpad i § 17 af K. F. af d. 12 nov. 1883 ang. skjuts-
hållningen, sådan denna paragraf lyder i K. F. af d. 20 dec.
1888. Denna regel bör tillämpas äfven i de fall, då uttryck-
liga stadganden ej finnas. Ty den måste anses vara allmänt
gällande. — Kostnaderna uttagas med tillämpning af utsök-
ningslagens nyss anförda bestämningar.
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3) Fall gitvas, då en skyldighet åligger en person och
man icke lagligen eller lämpligen kan uppdraga åt annan att
i stället för den tredskande fullgöra åliggandet. I sådana
fall kan offentlig myndighet förelägga tredskande vite och
ifall af fortfarande tredska fälla den försumlige till vitet och
förelägga höjdt vite. Vitet är således ett tredje slag af tvångs-
medel, som enligt vår lag får användas.

Med vite har man i allmänhet att förstå en penninge-
summa, hvilkens förvärkande är utsatt såsom påföljd af enkel
ohörsamhet mot ett påbud af offentlig myndighet. Ett sådant
vite kan vara af två olika slag. Det kan vara en penninge-
summa, hvilken är förvärkad såsom påföljd af en handling,
stridande mot en allmän politiföreskrift. Ett sådant vite
föreligger, t. ex. då guvernör utfärdat ett allmänt förbud
mot beträdandet af järnvägs område vid vite af så och så
många mark. Här är vitet ett straff. Men vite kan också
vara ett penningebelopp, hvars förvärkande vid meddelandet
af föreskrift i ett konkret fall utsattes såsom påföljd af
ohörsamhet. T. ex. magistrat ålägger en gårdsegare vid vite
af hundra mark att inom viss tid hafva omlagt den till går-
den hörande gatan. Här föreligger icke ett allmänt stad-
gande, utan en föreskrift i en konkret angelägenhet åt en
enskild person. Detta vite är ett tvångsmedel, och det är
med sådana viten, som vi nu hafva att skaffa.:!:)

Hvilka de allmänna grundsatserna äro beträffande ut-
sättande och ådömande af viten är svårt att säga. Såsom
en grundsats kan dock anföras den i § 43 af K. F. ang.
införande af ny strafflag af d. 19 dec. 1889 förekommande.

*) För fullständighetens skull skall jag nämna, att man talar
om viten också i en tredje mening, nämligen när det är fråga om en
penningesumma, angående hvilken kontrahenter öfverenskommit, att
den skall vara förfallen att betalas, därest ett aftal ej fullgöres. T. ex.
A. och B. hafva ingått ett aftal, genom hvilket B. förpliktat sig att
till A. inom tre månader leverera ettusen tunnor råg, och de hafva
tillika öfverenskommit, att, om B. icke fullgör denna prestation, han
skall för hvart dygn, som han dröjer därmed, i vite erlägga hundra
mark. Detta vite är att bedömas enligt privaträttens regler.

28
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Där säges: »Ej må vite, som i afseende å förbud utsattes,
bestämmas högre, än fyrahundra mark.» Jag tror, att denna
grundsats bör anses vara alldeles allmän, så att myndighe-
terna, när de utfärda allmänna politiförbud, aldrig få utsätta
högre viten än fyrahundra mark. Däremot kan det ingalunda
anses förbjudet att utsätta högre vite, när en person i ett
konkret fall ålägges att utföra en viss handling. Det kan
emellanåt hända, att ett vite af fyrahundra mark vore alt-
för lågt.

Viten, som äro tvångsmedel, behöfva icke ovilkorligen
ådömas, ehuru tiden skulle försuttits, nämligen icke i det
fallet, att förpliktelsen efteråt fullgöres utan tvång. Vi skola
antaga, att magistrat ålagt en gårdsegare att hafva gatan
omlagd före den 1 juni. Han har nu fått arbetet färdigt
först till den 6 och därför blifvit uppstämd till magistraten
till den 7. Då kan magistraten mycket väl säga, att vitet
icke mer behöfver komma i fråga. Annat vore det, om i en
allmän författning eller i ett allmänt påbud skulle vara stad-
gadt: det och det skall ske eller det och det får icke ske.
Då har den, som en gång gjort sig skyldig till ett häremot
stridande handlande, utan vidare gjort sig förfallen till vitet.
Men i sådana fall, där vitet spelar rollen af ett tvångsmedel,
kan det bortfalla, när handlingen i alla fall företages. Här-
igenom skiljer sig vitet såsom tvångsmedel från det vite,
som är straff.

Ådömdt vite uttages såsom om böter är stadgadt och
förvandlas enligt allmän lag. Viten måste tillfalla kronan,
detta i grund af § 47 i 1889 års promulgationsförfattning.

Från den regeln, att ådömdt vite uttages såsom om
böters uttagande är stadgadt, eger ett undantag rum, när
viten förelagts kommuner eller andra korporationer. Det
förekommer nog, att lag gifvit myndigheterna rätt att ålägga
kommuner och korporationer vissa handlingar vid äfven-
tyr af vite. T. ex. i fattigvårdslagen är det stadgadt, att
guvernör eger hålla tillsyn öfver att kommun fullgör de
skyldigheter med afseende å fattigvård, som lag i all-
mänhet fordrar af kommun. Behagar kommun icke ställa
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sig lagens stadganden till efterrättelse, kan guvernör före-
lägga kommunen att inom viss tid göra det och därvid ut-
sätta vite. Fullgör kommun icke, hvad guvernör föreskrifvit,
kan guvernören fälla kommunen till vitet. Men angående
sådana vitens uttagande kunna strafflagens bestämningar icke
tjäna till efterrättelse, utan skulle jag tro, att vitet skall ut-
tagas ur kommunens tillgångar. Exekutor kan således, för
den händelse att vitet icke godvilligt betalas, infinna sig hos
den, som har kommunens kassa om händer, och ur denna
uttaga vitet. I nödfall, och om icke andra utvägar finnas,
kan vederbörande exekutor fördela vitet på kommunens be-
talningsskyldiga medlemmar enligt de grunder, efter hvilka de
erlägga betalning till kommunens kassa.

4) Offentliga myndigheter kunna använda fysiskt tvång
eller omedelbart våld mot person, eller ock våld, som har
till föremål ett ting. Mot person utöfvas våld, när den, som
tredskas att infinna sig inför offentlig myndighet, inställes.
Omedelbart våld användes också vid häktning, som är en
åtgärd, hvarigenom den yttre friheten beröfvas en person.

Angående häktning gäller den allmänna grundsatsen i
R. F. § 2, att konungen icke får någon fördärfva i anseende
till dess välfärd utan laga ransakning och dom. Dessutom
finnes i § 15 R. F. ett stadgande, som innehåller, att ingen,
eho det vara må, får länge hållas i arrest utan att ställas
under ransakning och dom. Dessa stadganden kunde synas
innebära, å ena sidan att häktning får ega rum, för att en
för brott misstänkt person må hindras att rymma (i hvilket
fall han inom kort skall ställas inför domstol), men å andra
sidan att häktning i andra fall ej får ega rum. Likväl har
häktning förut ansetts tillåten också i några andra slag af
fall, nämligen då häktning enligt allmän eller speciell lag
varit berättigad, och grundlagens mening kan icke anses hafva
varit att förbjuda häktning i sådana fall. — I fråga om häkt-
ning finnas några allmänna stadganden också i adl. priv. af
år 1723 § 5, prästapriv. § 24 och allmogens priv. § 1.

Huru häktning af förbrytare är tillåten, därom afhandlas
i kriminalprocessen, och promulgationslagen af d. 19 dec. 1889



436

innehåller bestämningar i ämnet i 20 o. följ. §§. Huru häkt-
ning eller våld å person till afstyrande af hotande störingar
i rättsordningen får ega rum utredes i den del af förvalt-
ningsrättens speciella del, som handlar om rättsvården och
säkerhetspolisen. Stadgande härom förekommer dessutom i
§ 21 af 1889 års promulgationslag. Huru tiggare kunna
gripas hör till den del af förvaltningsrätten, som afhandlar
frågan om fattigvård och fattigpolis, o. s. v.

Här skulle det gälla att utreda de allmänna grund-
satserna angående användandet af häktning såsom medel till
att till lydnad tvinga dem, som äro myndigheterna ohörsam-
ma, och hvad vid häktning i allmänhet skall iakttagas. Med
afseende å grundlagens nyss anförda stadganden skulle jag
för min del hålla före, att regeln hos oss bör anses
vara den, att häktning ej får användas i andra fall än de,
i hvilka sådant är tillåtet enligt lag eller häfd. Altså, för-
såvidt lag eller häfd icke särskildt tillåter häktning, får häkt-
ning ej användas såsom medel i administrativa myndigheters
hand att tvinga tredskande till fullgörande af dem åliggande
förbindelser. I hvilka fall häfd sålunda kan anses tillåta en
afvikelse från de allmänna grundsatserna är mycket svårt
att säga. Jag tror mig hafva hört, att hofrätter ansett sig
berättigade att vid häktningsäfventyr tillhålla domare, som
uraktlåter att insända ransakning angående häktad person,
att göra det. Huruvida detta är riktigt, kan jag icke säga. —

Omedelbart fysiskt våld mot person kan vidare bestå
i användande af vapenmakt. Såsom regel måste vi emeller-
tid fasthålla stadgandet i R. F. § 2, att konungen icke får
någon fördärfva till lif, ära, lem eller välfärd utan laga ran-
sakning och dom, och häraf följer, att användande af vapen-
makt till framtvingande af lydnad mot myndigheterna ej får
ega rum i andra fall än de, för hvilka sådant är särskildt
stadgadt, eller för hvilka häfden sådant tillåter. Lag tillåter
användande af vapenmakt till afstyrande af upplopp och upp-
ror enligt 16 kap. i allmänna strafflagen. Vidare äro vissa
funktionärer försedda med vapen och måste följaktligen också
anses berättigade att använda dem, såsom fallet är t. ex.
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med fångknektar. Naturligtvis är nödvärn städse berättigadt
enligt allmänna grundsatser.

Våld, som har sak till föremål, kan användas vid bort-
tagande af ting, t. ex. vid konfiskation, vid husransakning,
vid en anläggnings stängande o. s. v. Huruvida i dessa
fall några allmänna grundsatser kunna anses gälla hos oss,
kan jag icke säga. Jag skulle tro, att vi måste såsom all-
män grundsats fasthalla grundlagens stadgande, att konungen
icke får låta afhända någon något gods, löst eller fast, utan
laga dom och ransakning, och att ifrågavarande slags tvång
således endast undantagsvis får användas, där lag eller häfd
sådant skildt tillåter.

Om förfarandet i förvaltningsärenden.

Här skulle det gälla att göra reda för de allmänna
grundsatserna beträffande det förfarande, som utöfvare af
offentlig myndighet böra iakttaga, då de vidtaga förvaltnings-
åtgärder. Men också denna lära är hos oss så godt som
outredd. Jag kan för närvarande icke säga annat, än att våra
myndigheter, när ett skriftligt förfarande ifrågakommer och
vid fattande af beslut, pläga iakttaga former, som af dom-
stolar iakttagas. De gifva utslag och resolutioner äfven i de
fall, då ingen tvist äger rum. — Ehuru jag sålunda ej kan
göra reda för de gällande grundsatserna, har jag emellertid
genom upptagande af en paragraf härom velat antyda, att
ifrågavarande lära bör afhandlas i denna del af förvaltnings-
rätten.
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Kap.

Om rättsskyddet på förvaltningsrättens område.

Inledande satser.

Här är fråga om de allmänna satser, i enlighet med
hvilka enskilde, som blifvit lidande i följd af oriktig tillämp-
ning af lagens stadganden, i grund af hvilka administrativ
myndighet kan utöfvas, ega söka sig rätt. För att gifva en
inblick i betydelsen af detta ämne skall jag anföra exempel
på olika slag af fall, som härvid kunna förekomma. — En
myndighet kan bafva gjort ett sådant bruk af sin befogen-
het, som icke är lagstridigt, men ändamålsvidrigt. Här kom-
mer egentligen icke i fråga att söka rättsskydd. Men i alla
fall erbjuder lagstiftningen de enskilde, hvilkas intressen
kunna vara berörda, utväg att söka ändring. Vidare: En
myndighet kan hafva öfverskridit sin befogenhet till skada
för enskild. I detta fall föreligger en rättskränkning. Vi-
dare: En innehafvare af offentlig myndighet kan hafva vid-
tagit åtgärder, som ligga inom myndighetens kompetens, men
som vidtagits efter ett förfarande, som varit lagstridigt.
Exempel: Guvernör är enligt gällande lag befogad att pröfva
och afgöra frågan, huruvida en allmän landsväg skall byg-
gas. Men om han icke, förrän han vidtagit sin åtgärd, låtit
undersöka saken vid häradsrätt och hört kommunalstämma,
har han icke iakttagit det förfarande, som bör iakttagas,
och äfven här har en rättsvidrighet förekommit. Vidare:
Enskilde, som ega tillgodonjuta offentligt-rättsliga förmåner,
kunna göra gällande sådana anspråk mot andra, som icke
äro i lag grundade. T. ex. rusthållare kan (under den
tid, då rusthållsinstitutionen bestod) hafva gjort anspråk på
högre räntor af augmentsinnehafvaren, än han enligt lag var
berättigad till. Intressenterna i en och samma infanterirote
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hafva kunnat råka i tvist om hvad den ena eller andra va-
rit skyldig att prestera åt knekten.

I de fall, då en enskilds rätt kränkts af enskild, kan
han enligt regel vända sig till vanliga domstolar, och rätte-
gång uppstår. Också staten kan ställa sig på den enskildes
ståndpunkt, och staten gör det, när den underkastat sig pri-
vaträttens grundsatser, såsom när staten ingår privat-rättsliga
aftal med de enskilde. Men när offentliga myndigheter upp-
träda, utöfvande myndighet öfver enskilde, har staten icke
plägat åt de vanliga domstolarna öfverlämna att slita tvister
angående hvad de offentliga myndigheterna äro berättigade
att göra, utan de enskilde, hvilka ansett sig ega anledning
till missnöje med myndigheternas åtgärder, hafva enligt vår
rätt fått vända sig till vederbörande öfverordnade myndighet.
Likväl är det ingalunda någonting mot statens värdighet
stridande, att den låter oberoende och opartiska domstolar
pröfva, huruvida dess myndigheter iakttagit lag. Ty frågan
gäller ej, huruvida statsmakten kan utöfvas eller icke till
vidtagande åf en åtgärd, som det offentliga intresset kräfver.
Statsmakten kan utöfvas till alt, som statens uppgifter fordra.
Lägger bestående lag hinder i vägen, kan lagen ändras i
laglig väg. Frågan är nu, huruvida offentlig myndighet enligt
lag varit berättigad att vidtaga en viss åtgärd.

Många hafva yrkat, att alla ärenden, i hvilka fråga blir
därom, huruvida offentlig myndighet varit lagligen befogad
eller ej att vidtaga en viss åtgärd, som den enskilde anser
olaglig, borde, på samma sätt som vanliga tvistemål och brott-
mål, afgöras af de vanliga domstolarna. Grundtanken i detta
yrkande är följande: Också på detta område bör det rätta
opartiskt upprätthållas. Domstolarna hafva i allmänhet till
uppgift att göra detta, oberoende af hvad som kan synas
ändamålsenligt. De äro därför mest egnade att också här
skipa lag och rätt samt afgöra, huruvida en administrativ
myndighet skall vara befogad eller icke att vidtaga en åtgärd,
med hvilken den enskilde anser sig ega skäl att vara miss-
nöjd. De äro det också därför, att de hafva ställningen af
oberoende myndigheter, hvilka icke taga ledning af öfver-
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ordnades föreskrifter. — Andra hafva motsatt sig ett sådant
yrkande af bl. a. det skälet, att en altför civilistisk uppfatt-
ning skulle göra sig gällande, ifall de vanliga domstolarna
egde bedöma, huruvida förvaltande myndigheter riktigt utöfvat
sin befogenhet eller ej. Man har menat, att civildomaren ej
kan vara så hemma i förvaltningens detaljer, som nödigt
vore, för att han skulle kunna riktigt pröfva ärenden af
denna beskaffenhet.

Det gifves en statsrättslig doktrin, enligt hvilken de
olika yttringarna eller funktionerna af statsmakten, såsom
lagskipningen och förvaltningen, böra vara uppdragna åt
skilda organ, hvilka äro oberoende af hvarandra, detta i den
medborgerliga frihetens intresse. Denna uppfattning har hyl-
lats i synnerhet i Frankrike. Man har där upprätthållit en
bestämd skilnad mellan domaremaktens och värkställande
maktens organ samt velat göra deras fulla oberoende af hvar-
andra gällande, och gått så långt, att man yrkat, att, om en
domstol under en vanlig rättegång skulle nödgas pröfva,
huruvida administrativ myndighet handlat rätt. eller icke, dom-
stolen ej får göra detta, utan att denna omständighet borde
pröfvas af skilda myndigheter. — Andra gilla ej denna upp-
fattning. Men i alla fall har man framhållit nödvändigheten
af att, när den enskilde anser sig vara befogad att draga i
tvifvelsmål, huruvida offentlig myndighet varit berättigad att
föreskrifva honom ett visst handlingssätt eller icke, den en-
skilde ^kall få underställa en opartisk domstols pröfning
frågan om myndighetens befogenhet. I enlighet härmed hafva
i åtskilliga länder inrättats särskilda domstolar, till hvilka
enskild, som anser sig kränkt i sin rätt genom administrativ
myndighet, kan draga frågan, huruvida myndigheten varit
berättigad eller ej att vidtaga en öfverklagad åtgärd. I all-
mänhet nekar ingen, att den enskilde får vända sig till myn-
dighetens förman för att hos honom söka ändring i åtgärden,
vare sig att den är olämplig eller olaglig. Men man har
dessutom velat lämna de enskilde rätt att få sådana saker
som dessa dragna under en värklig domstol, hvilken förfar,,
såsom vid rättegångar förfares, och som på grund häraf fäller



441

utslag, hvilket antingen upphäfver den administrativa åtgärden
såsom lagstridig eller låter vid densamma bero. Men dessa
domstolar höra ej till de allmänna domstolarna, utan äro
särskildt för dessa slags ärenden organiserade. Härigenom
har man, som sagdt, icke hindrat den enskilde att vända sig
till myndighetens förman. Man säger, att i sistnämda fall
besvär eger rum och i det förstnämda en lagskipning i för-
valtningsärenden.

§ 2.

Den hos oss intill 1809 gällande rätten.

Kollegierna voro, såsom förut (sid. 72 ff.) framhållits,
egentligen förvaltande myndigheter och stodo i spetsen för
livar sin gren af förvaltningen. De hade följaktligen också
uppsikt öfver underordnade. Häraf var följden, att man hos
kollegierna sökte rättelse i underordnades åtgärder. Men
kollegierna utöfvade konungens befogenheter, och häraf följde,
att man öfver kollegiernas åtgärder egde besvära sig hos
konungen. De voro dock icke blott och bart administrativa
myndigheter, hvilka handhade förvaltningen. Det blef allmän
regel, att kollegierna handhade alt slags lagskipning i ärenden,
som reglerades af den ekonomiska lagstiftningen, och härtill
kom, att underordnade myndigheter inrättades, hvilka i första
instans handhade lagskipningen i sådana ärenden.

När hofrätten inrättades, torde den till en början hand-
lagt rättegångar äfven i kammarsaker, och anledningen här-
till var väl den, att sådana saker förut behandlats på räfste-
tinget. Häri inträdde ganska snart en förändring, ehuru det
ej med bestämdhet kan sägas när. Det har uppgifvits, att
kammarsakerna år 1624 undandrogos hofrätterna. Emellertid
omtalar redan 1618, års kammarordning en domsrätt, som
utöfvades af kammarrådet och de fyra älsta till rådet hö-
rande kamrerarne i ärenden angående uppbördsmäns redo-
visningar, hvarvid dock sex kamrerare förklarades böra del-
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taga, om målet gick å lif och lefverne eller om saken var
tvifvelaktig eller yrkandet bestreds af fogden; och skulle
desse »hafwa lijka macht, som någon annan domare, att
dömma öfwer Lijf, ähra och godz, och stånde fast det de
görandes warde; Doch den anklagade förbehållit, Kongl.
M:ttz egen revision efter Sweriges Lagh». Naturligtvis kvar-
stod denna domsrätt, efter det 1634 års R. F. utfärdats.
Man ser sådant bl. a. däraf, att kammarrådets arbetsordning
af år 1635 förklarade rättegångssaker (om sådana vore för
handen) böra företagas om fredagen och lördagen, och af
det förhållandet, att assessorer förordnades att biträda i kam-
maren, samt däraf, att kammarkollegiet år 1679 förklarades
böra, såframt målen det medgåfve, ställa sig den vid hof-
rätten brukliga processen till efterrättelse. — Krigskollegiet
var åter ursprungligen en krigsdomstol. Under de sista åren
af Gustaf II Adolfs regering fungerade detsamma säkert så-
som en dömande myndighet, men sannolikt också såsom en
förvaltningsmyndighet. Och ehuru 1634 års R. F. ej omtalar,
att krigskollegiet skulle egt utöfva någon jurisdiktion, vet
man likväl, att en sådan tillkommit detsamma. Ty hand-
lingar angående den examen, som år 1636 värkstäldes med
kollegiet, gifva vid handen, att dess jurisdiktion varit före-
mål för granskning. Ar 1635 förmanade kanslern kollegiet
att göra administrationen och icke jurisdiktionen till hufvud-
sak. — Att äfven amiralitetet uppkommit ur en domstol, den
s. k. holmrätten, hvilken varit en krigsrätt för flottan och
af dömt jämväl sjörättsmål, är icke osannolikt, och att rätte-
gångsmål, efter det amiralitetet i 1634 års R. F. fått en lag-
bestämd organisation, af kollegiet handlagts, framgår ur
handlingar från 1636. — Då vidare generalbärgsamtet eller
bärgskollegiet fick sin instruktion år 1637, sades om rätte-
gångssaker, som bärgvärken angå: » them skal General
Bergsamtet hafwa makt at företaga, och efter Lag och Bergs
Articlarne, the anten nu giorde äre, eller framdeles göras
kunna, at åtskilja, och ther öfwer straffa låta; Men är och
saken så wigtig, at then för Kongl. Maj:t sielf eller Riksens
Regering är werd at komma, tå skal Bergsamtet then samma
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med alla sina omständigheter tidigt referera, och förwänta
så resolutionen, then ther uti kan tagen blifwa.» — Att den
jurisdiktion, som i förra hälften af 1600-talet sålunda af
kollegierna utöfvades, icke var af någon ringa betydenhet,
därtill kan man sluta jämväl af det af lagkommissionen den
17 mars 1643 aflämnade betänkande öfver några punkter i
justitieväsendet. Där yrkas nämligen bl. a., att hofrätterna
måtte bibehållas vid sin jurisdiktion utan intrång däri af
andra kollegier.

Under tidernas lopp kommo alt flere slag af mål att
höra under kollegiernas kompetens. I Sverige hafva nämli-
gen närings- och drätselförvaltningen, i synnerhet tidigare,
varit med hvarandra förknippade, och det har legat nära till
hands, att åt den myndighet, som fått i uppdrag att hafva
omsorg om efterlefnaden af utfärdade författningar rörande
drätsel och näringar, också uppdragits jurisdiktionen i dithö-
rande mål. Sålunda utbildade sig den i 10: 26 K. 15. utta-
lade grundsatsen, att »the mål, som then almänna hushåll-
ningen i Riket, Kronones hvarjehanda ingälder, så ock the,
som någons embete och tienst, högre eller ringare, och fel
ther i röra, pröfves och dömes af them, som Konungen vård
och inseende ther öfver betrodt hafver, efter thy, som i sär-
skilta stadgar therom sägs».

Den omständigheten, att administrationen, således för-
valtningett, af vissa angelägenheter varit åt ett kollegium an-
förtrodt, har altså haft med sig, att, såsom man uttrykte sig,
också jurisdiktionen i dithörande ärenden kommit under
kollegiet. Af sådan anledning har lagskipningen i alt, som
varit af den beskaffenhet, att det, såsom det någonstädes he-
ter, »härrör af Kgl. Maj:ts räntor och ingälder samt deras ad-
ministration», lämnats åt kammarkollegiet och kammarrevisio-
nen samt alla tvistigheter, som efter handelsordinantien, segla-
tions-, skrå- och aksisordningarna samt flere handeln, manu-
fakturerna och tulltäkten angående förordningar borde afgöras,
lämnats åt kommerskollegiet. Härtill har kommit, att, såsom
redan antyddes, åt myndigheter, hvilka haft att skaffa med
drätselförvaltning, uppdragits jämväl näringsförvaltning, och
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har en ny ekonomisk författning tillkommit, så har också
lagskipningen i de med anledning af sådan författning upp-
komna stridigheter kommit att anförtros åt de myndigheter,
åt hvilka, såsom det säges i lagen, »Konungen vård och in-
seende ther öfver betrodt hafver». Dessutom ligger det i
sakens natur, att, i och med detsamma som inseendet öfver
och ledningen af en gren af statsförvaltningen uppdragits åt
en viss myndighet, åt samma myndighet också uppdragits en
viss befogenhet att pröfva besvär öfver underordnades åt-
gärder. Vare sig att grunden till missnöje med en tjänste-
mans åtgärd ligger däri, att den strider mot lag, eller att
anledningen till att man önskar få åtgärden ändrad är den,
att åtgärden, om också icke olaglig, dock synes mindre nödig
eller ändamålsenlig, så är det alldeles naturligt, att man an-
håller om rättelse hos den myndighet, under hvars »omvård-
nad, försorg och åhuga» •— för att begagna Regeringsformens
ordalag — ett sådant ärende står, och att den myndighet,
af hvilken vederbörande underordnade tjänstemän hafva att,
såsom det heter, »anamma befallning» och inför hvilken de
skola göra besked, också skaffar rätt och ändrar olämpliga
åtgärder. Härmed är likväl icke sagdt, att domstolsvägen
skall vara utesluten för den skull, att den, som tror sig hafva
lidit orätt, vänder sig till den felandes förman med anhållan
om rättelse. Men gå besvären icke därpå ut, att en åtgärd
varit lagstridig, utan därpå, att den varit mindre ändamåls-
enlig, onödig eller mer betungande än nödigt vore, då ligger
det i sakens natur, att den administrativa myndigheten, där
lag icke annat bestämt, är den enda kompetenta.

Bland de ärenden, hvilka jämlikt 10 : 26 R. B. upptogos
af kollegierna, vare sig dessa fungerade såsom första dom-
stol eller att de afgjorde besvärsmål, har man att särskilja två
olika slag, justitieärenden å ena sidan samt ekonomi- och po-
litimål å den andra. Angående justitieärenden gälde, att,
när man ville söka ändring i kollegiernas domslut, saken
drogs under justitierevisionens, sedermera den s. k. högsta
domstolens, pröfning, hvaremot öfriga mål föredrogos blott
för konungen. * Det gafs således vissa ärenden, som, ehuru
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de handlades af de egentligen förvaltande kollegierna, dock
ansågos såsom domstolsmål, och i dessa fungerade kollegierna
altså såsom domstolar. Hvilka dessa mål voro kan icke ari-
gifvas med några allmänna satser. Häfden hade tillagt vissa
af de af kollegierna handlagda målen egenskapen af justitie-
ärenden.

§ 3-

Förändringar efter Finlands skilsmässa från
Sverige.

Genom skilsmässan från Sverige befann sig Finland i
saknad af sådana myndigheter som de administrativa kolle-
gierna. Såsom bekant inrättades en regeringskonselj, seder-
mera benämd kejs. senat för Finland, och åt dess ekonomie-
departement uppdrogos genom 41 § i 1809 års regi. alla de
mål angående den allmänna hushållningen, hvilka under
den svenska tiden handlagts af kollegierna. Af kollegierna
hade emellertid handlagts äfven andra än rena hushåll-
ningsmål. Angående dessa andra ärenden stadgades i 33 §
af regi. för regeringskonseljen, att hofrätterna skulle be-
träffande dem träda i kollegiernas ställe, och i hofrätternas
utslag och domar i slika ärenden egde man, antingen i revi-
sions- eller i besvärsväg, söka ändring i justitiedepartements!.
Detta gäller de bland de af kollegierna handlagda ärenden,
som vi benämde justitieärenden; dem ville man naturligtvis
icke öfverlämna åt ekonomiedepartementet. Justitieärenden
skulle nämligen enligt § 8 i R. F. nödvändigt i sista instans
afdömas af den myndighet, åt hvilken konungens högsta doms-
rätt var uppdragen. Redan denna omständighet skulle i och
för sig hafva varit tillräcklig anledning att icke uppdraga
dessa ärenden åt ekonomiedepartementet; ty man hade då
bort från ekonomiedepartementet få draga dem under den
myndighets pröfning, som har monarkens högsta domsrätt i
justitieärenden sig uppdragen. Hvilka dessa justitieärenden äro,
finner man ur 33 § i regi. för regeringskonseljen. Men det
är att märka, att 33 § ej uppräknar alla de slag af ärenden,
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hvilka under de nya förhållandena skulle gå till hofrätterna,.
utan dessa mål måste i berörda paragraf anses vara endast
exempelvis anförda. På^frågan, huru man skall veta, om ett
ärende är af den beskaffenhet, att det skall handläggas i dom-
stolsväg eller af de administrativa myndigheterna, gifves det
mig veterligen icke något annat svar än det, att man måste
tillse, huruvida ärendet under den svenska tiden skulle hafva
från kollegierna dragits under högsta domstolens pröfning
eller ej.

Såsom ytterligare ändringar är att märka, att åtskilliga
specialdomstolar, hvilka existerade under den svenska tiden,
och från hvilka ärendena drogos under kollegierna, efter
1809 blifvit upphäfda. Sådant är fallet med sjötull-, aksis-,
bärgstings-, post-, hallrätterna o. s. v. De mål, hvilka af
berörda myndigheter handlagts, hafva blifvit uppdragna dels
åt de allmänna domstolarna, dels åt magistraterna. Men
också andra slag af ärenden hafva öfverflyttats på de all-
männa domstolarna, t. ex. tvister om besittningsrätt till krono-
hemman.

Slutligen är att märka, att i administrativa författnin-
gar, innefattande reglementen och instruktioner för admini-
strativa myndigheter, meddelats bestämningar om huru äm-
bets- och tjänstemän, underlydande administrativa myndig-
heter, skola för fel i ämbetet dels tilltalas vid domstol, dels
disciplinariter näpsas af den myndighet, under hvilken de lyda.

Den nu gällande rätten.*)

I händelse en enskild anser, att administrativ myndig-
het vidtagit en åtgärd, som är olämplig eller onödig, eger
han anföra besvär hos myndighetens öfverordnade. Den öfver-

*) Också här måste jag i anseende till ämnets svåra beskaffenhet
och till den ringa utredning, som ännu blifvit presterad, förutskicka
den anmärkningen, att min framställning blir endast fragmentarisk.
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ordnade är icke alltid ovilkorligen skyldig att ändra eller
rätta åtgärden, om han också skulle finna densamma olämp-
lig. Det är möjligt, att ett sådant tillstånd blifvit skapadt,
att det är bättre att låta förblifva vid den åtgärd, som vid-
tagits, än att ändra den. Men såvida icke någon särskild
anledning till ett så beskaffadt förfarande föranleder, bör na-
turligtvis den öfverordnade ändra åtgärden, om den är olämp-
lig eller onödigtvis pålägger den enskilde en tunga. Den
bör ändras, änskönt ingen olaglighet skulle varit begången.
Besvären äro för den öfverordnade en anledning att taga den
underordnades åtgärd under pröfning. Den öfverordnade,
som fått kännedom om att en underordnad vidtagit en viss
åtgärd* hvilken icke kan anses riktig, skulle, åtminstone un-
der vissa omständigheter, varit pliktig att, äfven utan att be-
svär egt rum, vidtaga en ändring, om skäl därtill förekom-
mit. (När den enskilde anför besvär, har han en rätt att
fordra, att åtgärden pröfvas.)

Den öfverordnades utslag är en ren förvaltningsåtgärd,
ehuru den hos oss vidtages under iakttagande af former,
som tillhöra lagskipningen. I sådana ärenden kan man icke
tala om att den öfverordnades utslag skulle vinna laga kraft,
utan då här är fråga endast om lämplighetsåtgärder, kan den
öfverordnade också efteråt, om så nödigt finnes, ändra åt-
gärden. Men den enskilde, som vill påkalla pröfning af un-
derordnad myndighets åtgärd, måste göra det inom en i lag
faststäld tid.

Hvad beträffar åtgärder af administrativa myndigheter,
hvilka kunna anses lagstridiga, så är att märka, att, vare sig
lagstridigheten består däri, att myndigheten öfverskridit sin
kompetens och vidtagit en åtgärd, hvartill den ej varit be-
rättigad, eller däri, att myndigheten icke iakttagit det förfa-
rande, som är enligt med lag, den enskilde, hvilken träffats
af en sådan åtgärd, naturligtvis under alla omständigheter
eger rätt att besvära sig hos den öfverordnade myndigheten.
I händelse besvären befinnas grundade, måste det enligt re-
gel anses vara den öfverordnades skyldighet att meddela rät-
telse; ty lagstridighet får icke tolereras. I bägge de nu an-
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förda fallen afgöras besvären i sista hand af senatens eko-
nomiedepartement. Dessa fall höra under stadgandet i 10:
26 R. B., som innehåller, att ärenden af denna beskaffenhet
pröfvas och dömas af »them, som Konungen vård och in-
seende ther öfver betrodt hafver», således af vederbörande
öfverordnade administrativa myndigheter. Besvär i dylika,
också ekonomi- och politimål kallade, ärenden böra anföras
inom den tid, som faststälts i Kgl. F. af d. 10 jan. 1759
ang. fatalier i politi- och ekonomimål, såvidt icke särskild
fatalietid finnes i specialförfattningar faststäld. Genom K. F.
af d. 5 maj 1810 § 4 bestämdes fatalietiden till tre måna-
der eller nittio dagar från den, då part erhållit del af ut-
slaget.

I hvad mån man i ärenden af den beskaffenhet, hvar-
om nu är fråga, skall kunna tala om utslag, som vunnit laga
kraft, är svårt att säga. Jag måste afhålla mig från att ut-
tala ett omdöme i denna fråga.

Slutligen kan den, som anser sig hafva anledning till
klagomål mot administrativa myndigheter angående deras åt-
gärder, väcka åtal mot den myndighet, som vidtagit den lag-
stridiga åtgärden. Under den svenska tiden utfördes åtal
mot ämbets- och tjänstemän, som felade, enligt regeln vid
de specialdomstolar, om hvilka nyss (sid. 446) varit fråga,
vare sig de underordnade eller öfverordnade. Det var blott
domare, som åtalades vid de allmänna domstolarna (nämli-
gen vid hofrätterna) äfvensom kronobetjänte (10: 27 R. B.).

Nu är frågan den, huruvida ämbets- och tjänstemän
under närvarande förhållanden böra tilltalas vid administra-
tiva myndigheter eller vid domstolar. Enligt 10: 26 R. B.
är monarken berättigad att åt administrativa myndigheter
uppdraga en viss domsrätt öfver ämbetsmäns fel i tjänsten.
Jag skulle dock för min del anse, att besvär öfver sådana
myndigheters åtgärder i dessa ärenden böra i sista instans
pröfvas af justitiedepartementet, att med andra ord dessa
ärenden böra anses för justitieärenden, dock icke alla. Åt
de administrativa myndigheterna är nämligen tillerkänd ge-
nom särskilda författningar och kan lagligen tillerkännas en
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disciplinär domsrätt. Med anledning häraf säges det också
ofta i författningar, om hvilka fråga är, att tjänstemäns fel
upptagas af den styrelse, under hvilken tjänstemännen lyda,
men att, ifall förseelsen är af svårare beskaffenhet, målet
skall hänskjutas till domstol.

Beträffande frågan, huruvida enskild, som lidit skada
genom ämbetsmans tjänstefel, skall i de fall, då den öfver-
ordnade eger disciplinär domsrätt öfver ämbetsmannen, göra
sitt ersättningsanspråk gällande hos den öfverordnade admi-
nistrativa myndigheten eller om anspråket skall göras gäl-
lande vid domstol, hafva divergerande åsikter uttalats i Fin-
land. Frågan har diskuterats i Juridiska föreningens samt-
liga afdelningar (jag hänvisar till 1894 års årgång af Juridiska
föreningens tidskrift).

Slutligen må framhållas, att mål mot vissa ämbetsmän
ej kunna vid domstol upptagas blott på angifvelse af enskild
person, utan måste angifvelsen göras antingen hos prokura-
torn eller hos hofrätten, som förordnar advokatfiskalen att
värkställa åtal.





Rättelser och tillägg.

Sid. 330 rad 4 f. nedifrån står: Magistrat och stadssekreterare
väljas af borgerskapet; läs: Rådmän och stadssekreterare väljas af ma-

gistraten och borgerskapet.

Sid. 370 Till rad 1 uppifrån kan hänföras noten: »Se K. F. af

d. 15 dec. 1897 om ändrad lydelse af §§ 10 o. 28 i förordn. af d. 8

dec 1873 ang. kommunalförvaltning i stad. — Utg.»
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