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• H~jestt: l"et tor v.!d .. t tileg
ne Slg en ny roile i del dan
ske S<lmfund. 

Eksperter i forfatn illgsrct 
f,>1' aile cnigc om, at H0jCSte
ret med sin klare dam i gar 
til ford e! for 11 helt "aim in
delige" danskere markerer, 
a t der nu er kommel ekstra 
:skarp kontrol med lovgiv
ningcn. 

_Del er Illeget gl;edeligt, 
at H0jesteret patager sig en 
merc aktiv rolle som vagt
hund over 1'0 1' Jo'olket inget,
siger j ura-professor Eva 
Smith fra K0benhavns Ulli
vel·sitet. 

.Dermed far den cnkelte 
person st0rre mulighed for 
at fa pr0vel sine grundlovs
rcttigheder ved en dOffi:Stoi. 
Det e t· helt i trM fficd, hvad 
borgen~ i lande, vi normait 
S<llllmenJigner os med. aile
rede kan g0re i dag,~ pape
ger hu n. 

ModS"l dOIll i 1973 
H0jesterets afg0relse i gar 

er interessant, fordi rctt.en i 
1973 afsagde den stik mod
satte kendelse i ell n!es ten 
ellslydE:nde sag. 

Dell gltng illdklagede en 
invalidepensionisl fra Jyl
land s taten for grundlovs
brud, da Danmark blev 
medlem af EF. H0jcs teret 
il fv iste sagen, fordi invali
dept:nsionis tcn ikke kunne 
dokumentere, at han per
sonligt hovde lidt ovcrlast 
pa grund af indtncdelsen i 
EF. 

Med samme begrulldelse 
afviste 0stre Landsret i 
1993 at pt0ve de 11 EU
modstanderes sag mod 
statsministt!r Pou l Nyrup 
Rasmussen (S) for "rund
lovsbrud i f'orb indelse med 
underskrivelscn af Maas
t rich t·traktaten. 

SWrl'c hehov 
Mel! Hmjesteret glk i gar 

imod denne vu rdering og 
har dermed skabt ny prak
sis fo r stiger, der vedf0rer 
M~a-s-t~icht-traktaten og 
grundlovens paragraf 20. 

_Forklaringen kan veere, 
at behovet for en fo rfat. 

ningsdomstol er blevet st~r
re i nyere t id . Der er korn
met m~re fokus pA indivi
det og menneskeretlighe
der, og derfor skal borgerne 
ogsa have adgang t il a t fa 
prevet, om deres grund
lovssikrede rettigheder nu 
ogsA overholdes,~ s iger Eva 
Smith. 

Eu Ily epokc 
Lektor i EU· og fo lkere! 

Lars Adam Rehot' fra KIt
benhavns Univcrsitet cr 
enig. Han mener, at grund
lovell mere eUer mindl'C cr 
gAel afbrug i de seneste 100 
ar. men at H0jestcret med 
si n dolO i gal' hal' illdledt en 
ny cpokc. 
~Dommen viscr, at om

dannelsen af staten Dan
mark til muligvis en delstat 
er sA vll!sentligt et sp0rgs
mal for borgerne. at del kan 
pr0ves ved en domstol. 
Ul!.nset om en borger kan 
bevise at v~re pcrsonlig be
rort. Del'med har Hmjesteret 
signaleret, at den har et mn
ske om lit give paragraf 20 i 
grundloven et reelt indhold, 
og det er yderst velkom
ment. Hvis grundloven 
overhovedet skal have en 
veerdi , sa kreever det, at 
domstolene jeevnligt kon
lrollerer, om grundloven 
overholdes, ~ siger Lars 
Adam Rehof. 

Glredcligt uvcr.·a!!ket 
P"oressor Henrik Zahle 

Iht K0benhavns Universi tct 
er gl<edeligt overrasket over 
dommen. Men han afviser, 
at H0jesteret nu har patagel 
sig I'ollen som egentJig for
fatningsdomstol og der
med er gAel el skridt ud 
over sin h idtidige opgave 
som koutro1l0r af fO l'falnin
gen. 

. H0jesteret er megct om
hygg~l ig med i prremisser
ne for dommen at slA fast, at 
den nye relspr<lksis kun 
god der den ht! ll srerlige lov 
om Maustricht-lraktaten. 
Folk kan altsA ikke fa pr0-
vel en sag om grundlovs· 
brud som f01 ge af alminde
Iig~ administl'<lt ive afg0rel. 
lIer t!ller love i Illmindelig
hed,. vurderer han. 

Dantnark 
i udlandets 
fodspor 
AfHENRIK THOMSEN 

• Med H0jesterets histori
ske dom mandag beveegede 
dansk retsv!esen sig et 
skridt n!ermere en egentlig 
forfatni ngsdomstol - men 
vejen er fortsat lang. 

r en rcekke andre lande og 
stort set samUige nye demo
kratier fra Sydafrika til Est
land er forfatningsdomstole 
standardudstyr. De skal Ie
vere den ultimative garanU 
for, at borgernes forfat
ningssikrede rettigheder 
ikke kra::nkes af underord
net lovgivning. 

P ersonlig intere!SC 
t Danmark yder H0jeste. 

ret i princippet den samme 
garanti. men pr0vel se af en 
lovs gyldighed i forhold t il 
Gru ndloven er betinget af, 
at en borger rejser sagen og 
kan dokumentere en per
!';onlig re tslig interesse i 
dens udfald. 

Denne hetingelse geelder 
fortsat, men garsdagens H0-
jesteretsdom dispenserer 
for f0rste gang fra kravet 
om en personlig retslig in
teresse. Fordi tiltreedelsen 
af Maastricht-Traktaten har 
-indgribende betydning fo r 
den danske befolkning i al· 
mindelighcd", som H0jestc
rel udtrykker deL 

!',len selv om denne lem
pclsc 0ger adgangen til at ta 
pr0vet dansk lovgivni ngs 
rnedholdclighed i forhold 
til Grundlovcn, sa er syste
met sladig Ijernt fra forfat
ningsdomstole som f. eks. 
den tyske i Karlsruh e. 

GcnncnlgAr nye lov.~ 
I Tyskland kan den enkel· 

!e borger ogsa fa pr0vet en
'<cIUove, hvis han f0ler, de 
!menker hans grundl!eg
[ende retti gheder. Forudsat 
It alle andre juridiske mu
igheder e l' udt0mte. 

Men samtidig har den ty
ske og andre fonatnings-

domstole kloden rundt ogsA 
til opgave at gennemga og 
kontrollere ny lovgivning, 
hvis der er mistanke om, at 
den strider mod landets 
grundl!eggende love. En sA· 
dan pr0velse er ikke betin
get af, at en borger f01er sig 
kreenket, men en forebyg
gelse af, at kr!eokelser over
hovedet kan forekommc. 

En slldan ekstra retsga
rant i findes fortsat ikke i 
Danmark. 

ForfatningsdomstoJen i 
Karlsruhe har to paneler 
med hver oUe dommerc. 
Halvdelen valgt af For
bundsdagen og den anden 
halvdel af ForbundsrAdel 
Domrnerne fun gerer i tolv 
Ar og kan ikke genv<elges. 

1 0strig, S panien og Itali
en fungerer forfatn ings
domstolene nogcnlunde 
80m i Tyskland. Frankrig 
har et srerligt forfa tning_ 
srad, som i modsietning til 
de neevnte ogsa tager stil
ling i s tridigheder i forbin
dclse med valg. 

Esti!lk meUemvej 
Som en krydsning af 

domstolssystemerne Jigger 
H0jest.C!ret i Estland. Den er 
- som den danske _ appelin
stans og kan omg0re afg0-
relser fra lavere retsinstan
ser. 

Men samtid ig e r den esU_ 
ske H0jesteret ogs' forfat
ningsdomstol derved, at 
den kontrollerer ny lovgiv
ning i forhold til forfatnin
gen. Lovene bliver gennem
gael af el sil'rligt kammer 
med fern dommere. 

Det estiske kombi-system 
tradte i kraft med vedtagel
sen aflandets demokratiske 
forfatning i juni 1992. Men 
modellen gar tilbage til 
19 19, da Estland e fter ua!. 
hil'ngigheden dannede sin 
H0jesteret med del russ iske 
senat som forbillede. Ret. 
ten blev Opl0st ved den sov
jetiske beseettelse i 1940. 
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Musikeren Arne WUTgLer og advokat Christian Ha.,,:lang gloodede $lg over, at de nu. kan fa pr~et, om 
grundloven blev prudt, do. Danmark skTev under pO. Maas(Ttcht-traktatell ~ 

EU -lllodstandere 
vandt i H~je~teret 
AI HELL",.u us 
KARL-ERIK NIELSEN 

Sejrsmllene striUede i 
solskinnel. i gar uden for 
"ejesteret, da en lille 
gruppe danskere glrede
de sig over, at grundlo
yen ikke er til for sjov. 
De 11 sagsegere fra 
Grundlovskomite 93 fik 
medhold i , at de kan fa 
provet, om grundloven 
blev brudt, da Danmark 
tiltridte l\taastricht
traktate n. 

Sagen skal nu gA om ved 
0stre Landsret og ventes at 
hayne igen i H0jesteret. 

- Oet er nu op til domsto
lene at unders0ge. om man 
har kunnet tiltrrede Den 
Europ<eiske Union uden at 
fo relage en !endring af den 
danske grundlov. Med afg0-
relsen har H0jesteret brudt 
med sin hidtidige praksis. 
Borgerne hal' nu en ret til at 
fA efterpr0vet dcres grund
lovsmeessige rcttigheder 
vedr0rcnde suveroenitetsaf
givelse, « sagde advokat 
Christian Hariang, den ene 
af de tre advokater, SOlO har 

fert salZen for de i alt 11 dan- debcerer overf0rsel af lOvfert sagen for de i alt 11 dan
ske borgere. 

"Del' er givet et signal til 
Folkelinget om, at man mA 
!age grundloven mere a1-
vorligt. Man kan ikke regne 
med , at domslolene vil hol
de hltnden over politiker
ne," sagde han. 

Hvor gar grrensen 
Sags0gerne fra Grundlov

skorniteen, der blandt an
dre t!eller en socialrAdgiver, 
en skibsveerftsarbcjder og 
en fiskerkone, 0nskede i gAr 
hinanden tillykke med sej-
ren. 

_Det er et sp0rgsmAI om, 
hvor gramserne gar for, 
hvad EU og Danmark kan 
10vg1ve om. Jeg personligt 
f01er, at danske kunstnere 
er blevet kreenket som f01ge 
af Maastrichl-traktaten, for
di der er blevet inddragcl 
ling, som aldrig er blevet 
debatteret, .. sagde musiker 
og sangskriver Arne Wilrg
ler. 

Bag den enstemmige h0-
jesterets-dom, der blev af_ 
sagt af prees ident Niels 
Pontoppidan, s tar n i dom_ 
mere. Af prremisserne 
fremgar det, at tillr<edelscn 
af Maastricht.traktaten .. in-

givningskompetence inden 
for en r<ekke almene og V<e
senUige livsomrader og der
for i sig selv er af indgriben
de betydning for den dan
ske befolkning i almindelig
hed. « 

Derfor ber en dansk bor
ger have ret til at fa sagen 
afpr0vet ved en domstoJ. 
Dommerne l!egger desuden 
veegt pa, at sagen er sA spe
ciel, at den ikke kan sam
menlignes med sredvanlige 
sager om provelse aI', om en 
lov kolliderer med grundlo-
yen. 

Bcgejstrede skeptikere 
Dommen vakte i gar be

gejstring $a!rligt blandt EU
skeptikere og -modstande
'<. 

_De fanatisk-forbleende
de EU-tilhiengere hal' fAet 
noget al uenke over. Hvis 
domstolene nu nAr frem til, 
at grundloven blev brudt, 
kan vi ikke fortseette med at 
v!ere medlem af EU pi!. 
Maast richt.grundlaget,. si
ger den konservative uni
ons-modstander Frank 
Oahlgaard, der har st0tte t 
Grundlovskomiteen. 

Jens Pcter Bonde, med-

lem af EU-parlamentet for 
Junibeveegelsen, roser He
jesteret. 

. Det er veesenUigt, at H0-
jesteret har givet sags0ger
ne medhold i, at de ikke be
hever at henvise til nogen 
konkret EU-Iov for at ta de
res sag pr0vet, « siger han. 

Socialdemokratiets EU
ordf0rer Ove r ich aIViscr 
spekulaUoner i, hvad der 
bliver f01gen af H0jesterel.:;j_ 
dommen. 

.. Der er nogle, som mis
bruger dommen groft Det 
er meget langt ude at tage 
dommen som udtryk for, 
hvad en domstolsafg0relse 
vii na frem tiI,« siger Ove 
Fich . 

JEndring at grundloven 
Formand for Ret'sudval· 

get, den radikale ordf0rer 
Bjern Elmquist, forudser, 
at det kan blive n0dvendigt 
at !endre grundloven som 
(0lge af EU.sagen. 

.. Jeg er tilfreds med dom
men. Det er yderst relevant 
at fA en domstol til at tage 
stilling,. siger han. 

Ogsa SFs Aage Frandsen 
mener, at dommen skeerper 
behovet for at fa nedsat en 
grundlovskommission. 

Ingen panik i BnIXelles over dom 
• EU-Komm issionen tager 
det afslappet, at 0stre 
Landsret nu skal tage s til
ling til, om grundloven blev 
brudt, da Danmark tiltrAdte 
Maastricht.traktaten. 

· SA vidt jeg forstir, sa 
skal der nu ske det i Dan
mark, som allerede er sket i 
fiere af de andre EU-Iande, . 
siger en talsmand for EU
Kommissioncn, Paul-J oa
chim Kubosch. 

Han henviser til, at Maas_ 
tricht-traktaten for hcngst 
e r blevet granskct af dom
stole i flere EU-medlems
lande, blandt andet af den 
l~'ske forfatningsdomstol. 

Samme konkhl!!ion 
_Men hver gang har kon

klusionen veeret , at Maas
trieht.traktaten er forenelig 
med det enkelte lands for
fatning. Der har ikke veerel 

. , 

nogen problemer, og hvor
for skulle det gA anderledes 
i Danmark,. sp0rger Ku
bosch. 

Langt ude at !!pekulere 
Han s iger, at _det er for 

langt ude_ at speku lcl'c pi 
konsekvenserne, hvis resul
tatet i Danmark sku\le ga 
hen og blive, al Maastricht
traktaten er uforenelig med 
grundloven. 

_Ville det sA veere pI. 
grund af en detalje e ller et 
'/cesentligt punkt,« sporger 
han , men understreger sam
Udig, at han flOder del hell 
udramatisk, at ogsA en 
dansk domstol kommer til 
a t vurdere Maastricht.trak· 
taten i forhold til dansk lov. 

RB 

Retssag kan 
endemed 
forfatnings
krise 
Ar KARL ERIK NIELSEN 
011 SIMON ANDERSEN 

• Dommerne i f",rst CDstre 
Landsre t og siden H0jeste
ret bliver nu tvunget t il at 
tra-ffe cn afg0rels~ , der kan 
kaste Danmark ud i ell for· 
fatningskrise af historiskl:: 
dimensioner. 

Folketinget og ct Ilertal i 
befolkn ingen har bestemt, 
at D<lnmark skal vcere med
lem af den europa-iske uni
on - nu kan en Ilok domme
I'e i en landsret sende Dan
mark hovedkuls ud IIfunio
nen igcll, hVls retten alt:.A. 
naf frem til, at Maastrichts
trllkten er gl'undlovsstl'idig. 

I gar val' det !lere s teder 
vurderingen, at d ommere 
nil'ppc viHe vove a t I:lfsige 
en s:idan dom. Men om
vendt vllr dl::t ogsA kun de 
flerreste del' troede pi, at 
H0jestcI'et overhovedet vil
le tillade, at en sadan sag 
kunne f0res. 

Og det skete altsa. 

Eksl)Crter tvivler 
P rofe ssor i EU ·ret ved 

K0benhavns Ulllversi tet, 
Hjalte Rasmussen, lvivlede 
i gar strerkt pA. lit f",rst 
0stre Landsret og sidell -
mi l' sagen uanset .. fg0 relsen 
ankes - H0jesteret vi i d0m
me Maastricht-t raktaten 
grundlovsstridig. 

Det salOmI:: mener lektor 
Lars Adam Rehof, der er 
ekspert i EU- og folkcl-et: 

-Man vii sand synligvis na 
frem til , at grundloven ikke 
blev overtrfld t. Det vi i Vil're 
svrert at trreffe den modsat
te afg0relse. nAr bade Fol
ket inget og sidell bcfolk
ningen vt.-d en afstemning 
har bestcmt, at Oanmark 
skal v!ere medlem af unio
nen,~ Sigel' Lars Adam Re
hof: 

_Den st0rste gevinst ved, 
at H0j~~.!1!.t '{Urd,erer sa
gen, er, at der kommer di
rekbver for, hvor lllngt re
gering~n plJ\ , ,gil:, I, .nye for
handl1nger om afgw else af 
suver.enltet til EU N0Jag
tig som da den tyske fo rfat
ningsdomslol i 1993 satte 
gr<enser for, hvad den tyske 
regering kUnne afglve af su
ver.enitet eHer den tyske 
t ilslutning til Maastrlcht,« 
siger han. 

Tre muligheder-
Men skulle det ske - at 

Maastricht-trakten bliver 
d0mt grundlovsstridig - fin
des der lf01ge embeds
m!end og ekspcrtcr tre mu
iigheder, hvoraf den f0rste 
e r den mest sandsynlige 
... Danmark mA omgI.ende 

trrekke sig ud af unions_ 
sanlarbejdet og lynhurtigt 
fors0ge a t fa lavet en grund_ 
lov~rendrillg, hvis Danmark 
skal blive i unionell. 
... Regeringen vedtager, a t 
Danmark bliver i uniollcn, 
mens mlln fors0ger at fA la
vet en H!ndring af grundlo
Yen. 
... Ollnmark udpeger de 
omrflder i Maaslfichl-trak
tatcn, der udg0r e t problem 
i forhold t il den danskc 
grundlov, 0& b~dcl' derefter 
de 0vrigt: 14 EU-medlem· 
Iller om t illlldeise til, at 
Oallmark kan sUt udenfOI' 
pA disse omrflder. 

SVlert at fA tlcr tal 
PI'oblemet e l' under alle 

omstil'ndighl::der, at det kan 
vcere svrert at fa flertal for 
cn grundlovsamdring, der i 
substansen kun handler 
om , hvorvidt Danmark skal 
v~re medlem af Den Euro
pil'iske Union. 

En relldring af gl'undlo
yen ~kal vedtltges af f0rst et 
t'olketing. derefter skal der 
udskrives nyvalg, og det 
nye folket ing skal igen ved
tage samme grundlovs;cn
dring i urendret form. 

Endel\g skal amdringen 
vedtages af mindsl 40 pro
cent IIf de stemmeberettige
de ved en fol keafstemning_ 
en folkeafstemning, del' un
der allc omst;cndigheder vii 
komme til at handle om, 
hvorvidt Danmal'k skal 
va.-re medlem afunionen el
lerej. 

Hvilket giver risiko - ellt!r 
chance, alt efter holdning _ 
for endnu et nej. 

Ved de to folkeafs temnin_ 
ger om forst Mililst r icht 0 ,11 
senere Edinbw'gh-tilf0jel
serne var befolkningen dclt 
ito. 

Aile disse overvejelser 
ligs.cr lang! IId t' i fremtiden. 

I En sag . ~or /0rst 0stre 
Landsret 'og en senere ap
peJilag vt'd H0Jesteret kan 
tage At. 

""1" , 1 ' . 

Indviklet jura 
Sagens indhold er des

uden sA juridisk indviklet, 
at del godt kan lage tid for 
bAde sagsegel'ne og staten 
at fortolke de centrale para
graffer i grundloven og 
Maastricht-traktaten. 

De 11 EU-modstandere, 
som i 1993lagde sag an mod 
s tatsminister Poul Nyrup 
Rasmussen, mener, at 
grundlovens paragraf 20 
blev brudt ved Maastricht
underskriveJsen. 

~ 
~(4a4t1t!lill1l 

(, .. ) Appellanteme gGR' til 
sl3tte for deres pilstande 
greldende, al den 
slNeramltetsafgivelse, 80m 
fandl sled ved Danmarks 
tiltnEdelse afTraktaleo om 
Den Europaliske Union ( ... ) 
ikke kunne gennemferes i 
medf"r af Grund/ovens 
§ 20, men alene ved en 
grundlovsrendring i medfGr 
al Grundkwens § 88. Efter 
appellantemes opfattelse 
var der ikke tale om en 
slNera:mlletsafgivelse "I 
namnere bestemt omfang~ 

som krmvet efter 
Grundlovens § 20. slk. 1. 

Ved afg0relsen af, om 
appsllanteme b0r have 
adgang til at fA datto 
sp0rgsmAI pf0vel vecI 
domslolene, mA der 
la!9ges vregl pl!, at 
tiltnEde!sen af Traktaten 
om Den EUropaHske Union 
lndeb<erer overf0rse\ af 
lovglvnlngskompetence 
inden for en rrekke almene 
og valSenllige UvsomrAder 
og derfor i sig selv er af 
indgribende betydning for 
den danske befolkning I 
almindelighed. 

HelVed adskllier deone 
sag sig fra sredvanlige 
sager om prevelse af 

lovens o\'erensstemmelae 
rood Gn.mdloven. PA gllJnd 
at Illtr<edelseslovens 
generalie og Indgrlbende 
betydnlng har 
appellanteme en vmsentlig 
interesse I at fA deres 
pAstando pr0vel. 

( ... ) Appellantemes 
pAsland om hjemvisning at 
sagen tillandsrenen til 
behandling I realiteten 
lages derfor til felge. 

Thi kendes for ret: 
landsrettens dom 
ophmves, og sagen 
hJemvises til behandling i 
reaUtelen ved landsretlen. 

I sagsomkostninger for 
landsrel og H0jesteret skal 
indslalVnte, stalsminister 
Poul Nyrup Rasmussen, 
inden 14 dag8 efter denna 
hejesteretsdoms afsigelse 
belale 75.000 kr. iii 
appeUanleme, Hanne 
Norup Carlsen, lngeborg 
Fangel, Nicolas Fischer, 
J0rgen Erik Hansen, 
Marianne Henriksen, Ole 
Donbrek Jensen, Karen 
Marie M011er Jensen, 
Yvonne Petersen, lver 
Reedlz-Thott, Lars 
Ringholm og Arne Wurgler. 

JP-wa/Ik!LP 

, . 
': 
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EU-sagen. Med den overraskende dom slog Hl'ljesteret ind pa international kurs og bragte domstolene pa niveau med Folketinget. Den pioneragtige 
tekstanalyse. som domstolene nu gar i gang med. varsler endnu et stykke retshistorie. 

Da HfSjesteret greb tidsanden 

At TINE EIBY 

MAN k;1II vis! roligt sige, at 
I-\l!Ijcstcrcl tog fusen pa. del 
danske samfuncl forleden. cia 
en cnstemmig dom gay en fi· 
skerkone, en Ya!rftsarbt!jder 
og en musikcr m. n. loy t il at 
~ til (ellen UK 13 prt6vt!t, om 
Maastricht-traktaten kr.cn
kef Grundloven. 

Oe rCIslamJe havde for
Iuds g;cUel ~ diverse dis
scnscr bland! de ni OOnune
rc, men gellnclIIg~cde reg
netic aile mcd, lit sagen ville 
btivl;! afvist. For hvae er vi 
henne, hvis en fluk Uot'Kcre 
kan II~ til retten, nac de ikke 
engang kan stille op med et 
konkrc t eksempc\ ~ en 
krd!ukelse? Sldan har hold
ningen trauitionelt v<erct. 

N samme grund var dec 
heller ingen politisk virak 
omkring sagen, da den blev 
procedcrcL i Hj!ljestcret i sid
sle uge. Lige:lom de sture 
rnedier og TV-kameracrne 
holdl sig va!k. 

Ug EU-modslandcrne selv 
- mcd professor Ote Krarup 
i spidsen - havde ulvivt
som! forbcrcdt sig pi e ndnu 
en gang at skydc sysl,met i 
skoene, at menigmalld da 
hctter aldrig IAr e n chance 
for al blivt: h~rt. At retf.cr
dighedt:n e r en hul e n, som 
kUII er til for elitell. 

Uct var da ogs! tydcligt. 
at de IrcnUllfldte appel!anter 
~lct ikke forstod dommen, 
da dcn blt:v liest op. Oer var 
ingen umiddelbar jullel, kun 
lidt :ltille rystcn pA hoveder
nt!. Realiteten i!ik f~nlt UI' 
fllr (km h:lR"ftC'r. rIa tiC' lik 
\C'kstl!n ncll<lgt af den's advn
knt. Chri~tinn Hllrl:lllil. [l~ 
(raIYfJOU ·tn]·an II!l!jestcrel. 

Sidrn da har de-I" til $l;cn
j:!;t'ld ikk(' Vff'Tct Hparct p;'\ 
r('~ktion('rnc fm jurister OR 
pnlilikcre, Sum prnfessor i 
El I-rei, Hjallt' fln~mussC'n. 
IIdtrykkC'r det. ~~ lmr d(' 
~svinRet fril I)('JI;e-jslring Iii 
Vil rrn mfl(Uilgelf;e~, hvilkt't 
har oveTrtlskct man)!c. 

Med ;1I1(h·C' nn:l: I\l' r ~ik 
;1 111' ng tml'cI('. nt vi i 0"11-
nlark stlj(li~ hyldc'j' gamIc 
lI~mps 01"(1 om ~ intet nver 
OR intel vc-d ~ iclel\ ;'If ~·nlkC'· 
tiIlRet «. Og sll visrr det !;i~, 
<II m;1n kun h"fl'T posi tive 
re<lkt;nn('r p~ d('n nv~ITa
~k('nd(' 110m. S~som ~gla'(k-
1i.l! ~, -lIymp.1tisk ~, ~fnmllf
ti.l(~ nR ."n~keti,lt~. 

"Drt ('f ct p~r;l(1i.l{rnc 
skiftr ~f dim('nsiOlwr •. fnrl
~tt('.r Iljnll!' Rasmll~sen 
om ~~vcl dnmmcll snm de 
poliriske rc~ktioller. 

F()r hare f~ ~r siden hed 
(11.'1 si~ i <ldvnkat- 0$1; dnm
rnerkrc(tsc, nl hvis en :ldvo
ht vnr s~ tM)('liJ,: at kMC' en 
&1R pA <tnmdlnvf'n, s~ vnr 
Ilcl nnk. fnnli han ikkl' havde 
('n god sag. 

Vi folger trenden 

.j('J,: ser dnmlll ('l1 som E'r 
prooukt ~r den trend. som 
har funclet sterl i Europa -
fig (tg~ udenlor - ill:ennem 
de ~idsr e 20 .. 10 lIr ... ~iJl:er 
Ilj.dle Rasmussen (Ig t<enker 
h('r ~ (It-n sWt s liJl:ende in
IC! rcs~(' for 
fnrf~tnin ll:!\~Jl'lr.l{~m~1. ~om 
har pr:I!I!('1 en r.ckkc !llnde 
omkrinR M - df'n ",'k"ldte 
knnst itlll inn~lisering, 

Dr flt'st(' l:mcl(! i [~IlTl)pa 
hnr opreUet forf<llninRSr~d 
eller ·dflm~tole t'flef Amlel1 
Vcnlenskrig. [ Frnnllrig tnj.( 
udvikling(,o for alvor fart fru 
start('n :If 70ernf'. I C"nilda i 
19R I. hv()r lilmlet fik sin 
('g(>n sclvst;"('nriige furfal · 
ninJ,:. En tilsvilremle urlvik 
ling ses i Auslrnlien. Flerta!
let af rle nye Iist-dt'mokrati
('If har l;'l)!t slOf va:'Kt p~ al 
indf"r(' dnmslnlspnwdsc ilf 
fnrfatninJ,:ssp"rgsm~1. n et 
Silmm(' ga:'](l!'r Sydafrika. 
OJl;s.~ deh., tten i Storhrilanni
I'll nm overhovedC'l at (1)' 

relte e n fnrfalning ta/.(es som 
Ullt'1'k for Silmme lellflen~. 

. 1I"jell terel ~ rlnm f'r 1If1-
t'1'k (or en tilsvilrenrle knn
Sliltl(ionlll isr rinR:lf rlt·t IL1n· 
~kc demokrllti - rn Ilyht fin-

skclig udvikling". siger 
Ujalte Rasmussen. 

Vet sammc meller profC!'S
sor dr. JUT. ·Bernhard Go
mard, der igenncm mange ~r 
har efterlyst en mere inter
nationalt pncgct dolOstuls
praksis herhjem!llc. En prak· 
~i!>, iwor domstoiene m~rke
rer si~ strerkero over for 
Fnlkrt;nj:Cet - cr' ' k:lldt 
rc tsskahenrle _. OJ:: hvor 
principf:lsthed har mere al 
sij:!e rnd "[(Igm~\i~k p:lr~ _ 

j;lrafryttrri. 
('omard lief dotnmen som 

el klnrt mltryk for. al nHI!lje· 
~tert>1 har tll.l(cl lX'stik ilf 
tids~nrlcn .. , wm han siRer. 
Ikkc bare intern~tion~lt. 
men ftgs3 ~ den hjemtiRe 
scene. hvnr gmndlov~

sPflr~m~1 OR nJ('nnl'!>kcrel 
t i~hcdcmc er knlnmct i fn
.. us ~ del allcrsencste. 

.. S('Ilv om vi her i landet 
ikke holr en eRrntlig lorf~t 

ningsdomstol. ~ synes jeg. 
det ('r naturligl. at vi tilpas
ser ns forhnldene. som tie er 
i daJl;. Andre lande har en 
vidt~emle dom~tnl~pr~/else 
:If low'. og vi hllr ikke ad
skille os ]l~ en neWltiv 
m~de~. 

Tyve ar senere 

Tilhagc i 1973 afvi~le H!l!je
stere! en sa~, der var Ranske 
p::tr:ll\el IiI rlen, SlIm nu har 
met j.!;r"nl Iys. En invillide· 
pen~inni!;t frn Hj",rring hav
de lagt ~ilg an mod stat~mi· 
ni~l('rrn, fnrdi indmeldelsen 
i EF dler h:.nll npfalte lse 
kr.enkecle Grundlnvens pa. 
Idgraf 20. Sag1'i~eren mentl'. 
at dl'r mAtte en decide ret 
gnmdlovR.-cndring IiI. Pl· 
standen blev llfvi~t. fordi in
validepen~ionisten ikke selv 
havde cn .. konkrel 0$1 ;lktuel 
int('resse ~ i at rn prflvel Sil
gen i retten. 

I H"jeslerets dnm fra for
leden sl3r der ligefrem en 
henvi~ninR til 197:l·rlnm
men. i!l1jesteret skriver gao
sk(' cnkelt. at der ikke er 
llrund Iii at stilie yc1erligcre 
kr .. v nm, at lIags~gcrne er 
konkret elg akluelt her"rl, 
~dnn ~nm man /tiorrle det i 
19B. 

O/.( hvacl er sa forskdlen 
mcllem denJ,:ang 0),: nil? 

"ja. tiden ;cndrer lIi,\!, tJ,I! 
vi rendrer Oll merl den. Jel( 
mener, at lI!l!jc~lcret har la
gr! h"jrle fnr, n\ situationrn 
hill" ;cndrel ~ig her i Jande! i 
de tyve Ar. der ('r g~et. OK 
det er vel meRe! R()(li. nt 
man In l,l(er mre tiden .. , siger 
(;omam. 

Lektor i statsrf't vcd Ki\· 
hcnhavn~ !lniv('rsilet, lIen
ning Koch. m('ncr. ilt man 
nil hunle tilge ~kridlct fuldl 
uri og hringe os ~ om~angll' 
h"j(1c med omvrnll'llrn. ~ Vi 

er i diI~ en larmende minori· 
tet~, som han siger. Eller 
hilns opfattc!se burde man i 
forb indelse mcd nreste 
grundlovsrcvi:liol\ indflolje en 
par-Igf"! i Grundlovell, hvor 
der slet og rt!t stilr, ilt det er 
IllIjesl\:rel. dt:r cfterpr\lver, 
om Inve er i oVl:renSSIf'!O
llIr1~e meri (;runcllnvell. 

Ikke ((inti h:ln mener. at 
dCf er nO${ct furkcrt i, at HiI
je~leJ"ct selv har haml1et. 
Det ef im!Orrv;"('k ikl(e f"t"
sle Mang i U:ln!!l:lrkllhistori
en, ilt der sker ,Il:rundll1vsprll
v('l~e. \)oms(olcn("s r('t tit at 
pr!'4v('. om l(lve ~t ridcr imud 
Grunclluven ~er hj('mlel veri 
klllr 0,1( filSI rct~prakllj~., 
!10m der st~ r i ( ;rnnrr.; 
.'i1(11,~(nrj(1ll/ing~rrl. 

Men hvurfor ikke -gribe 
,hilnf('n. n~r tlcn tlU viscr 
si,ll:«, sigrr ~knlling Koch, 
-OR ~ orden p.' rctstilstan
dell . SA kan !\Iiln altid rllsku· 
trre, mil vi ~k;'ll hnve en 
eKcnlli/.( forfatnin~sdf)mlllnl 
.- alt~ pnlitisk u(ln;evnt -
rlier am vi ~kal nfljes mcd at 
have en aktiv Hiljesterel w. 

Effektivt filter 
Under Jlroccdun'n i ~ill~tc 
ulle ~dvare( le kanm!erilrlva· 
kalen kraftigt imod det va!ld 
af sage.r. snm folk vii komme 
stikkende med, Iwis fj'lr.;t 
HIlj('lsleret Il!kker d0rcn op. 
Men sMan viI d('t ikke g~. 
mencr juri~leme nJl; henvi
ser tililomm<'ns (nrmule
ring. 

Her 1t£'J&er H{ljcstcfct 
vregl p~, -at tiltr.cdclsen at 
Trnktaten nm Den Europ:e
i~kc lInion indeb;crer over
f~rsel :If Invgivningskoml>e
tence indcn Inr en r<ekke ill 
mene o):! voesentlige livsnm· 
~rler og derfor i si):! ~elv er 
af indRribende betydning for 
den d;mske l>efolkninp: i ~I 
mindelill:hed. Hf'rved adskil
ler !lenne s~g siR Ira saod 
vanliRe sa~er om pr0vclse af 
loves overen!'oStcmm(!l~e 
med ('rundloven «. ~l~ r der 
hI. a. i dommen. 

p~ den m3de sikrer H0je
Meret siJl; oCI tilstfa'!kkcli.'! 
elft!klivt filler_ mnd frem 
over at s lwlle i.'!enncm lItd
hevi~ af gnuullovspr"velser. 
mener rmfellsor Gnmud. 

~ I pr~ klljs 1'1" der nnk ~b
net for grundlov~pn!Velse llf 
love. fier ilnJl;~r Et' 0$1; Ran
ske f~ andm omr3der ~, ~iRer 
hnn. 

Lcktor i offentlig ret vcd 
Aarhu~ Univer~itet. Je ns Pe· 
ler Christensen, cr enil! i 
den vurdcritll!;. Han mener i 
flvrigt, ~t del rr nhsurcl, n~r 
nere folketinJl;spnliti ke r(' 
merl den Iddikale udenriRs
minister Niel ~ H(']veJl: P~ler 
sen i spirlsen - h"jlydl har 
hekymr('t !li~ flvrr. at I!;rtmd
I{)vss<ll!en nu vii soette f'n 

midlertidig stopper for Irtlk
tal-arbcjdet i EU. En bekym
ring, som statsmini:ltel" Poul 
Nyrup Rasmussen slraks 
manede i jorden med ordene 
. det et" der ingen grund til. 
Rcgcringens EuropalXJlitik 
ligger fast-. 

.. Vi har hrle tiden vlds!, 
at domstolene k<m grund
l\lvsjll"l'Ivr - del ~r del" inlet 
juridi~k ' nyt i~ . siger j ens Pe
ter Christensen. »1 denne 
her ~ag er rlet nyc., :It der er 
lcmJX't pli s0RsmMsretten- . 
Alts3 ild)l:~ngen til at f~ en 
sag for retten. 

Ligevcerdige magter 
He-nning Koch ser lidl an
(1C'r1('des pa det. Efter hans 
meninl!; cr det ril!;tigt. at H0· 
jcsleret Rtlr en del ud af. at 
dt-I cr en sag, rler adllkillcr 
SiR, og at man derfor ikke 
kan talc urn. at porte" nu er 
~bnel p.\ vid gab fnr grund
lovSprllvclscr: 

.. Men der er ikke kun t~tc 
om, at man giver tettere ad
gang til en proccs ved rel 
ten . M;m har som nnget nyt 
,"bnct for en dybtglJende juri 
disk lekslanalyse, snm flIr 
gl'nmi virkning. Og del ad
ski ller ~iR meget fra den tr.'l· 
ditionelle dom~lolspr"velse, 
hvor der er to parter OR en 
kontrnVerli, og hvor retten 
la!ggCf siR fast p.\ en knn
kret position i sagen ... 

I<onkret hllndler det urn. 
at Grundlovens paragraf 20, 
der River adgang IiI suvcr.c· 
nitelsafgivelser . i n:elmere 
bcstemt omfang_. skal sam
menhnlde.~ mcd Maastricht
traktaten. Per er med andre 
orrl lagt lIP til et rent tekst
~tudie. Hl'tjesteret skriver li
JI;('frem i dommen. at en 
ydf'rlil!;ere konkret i5ering 
.. ikke v1l1e v;:ere ep;net Ii i at 
sikre en bedre oply~nin!( af 
det sf)l'lrgsm~1 nm grams erne 
for anvemlelsen ~f (;rundlC1-
yens § 20. sam appcl1antcmc 
h~r rejst~. 

Efter I Ienning Kochll op' 
fattelse, s~ hllr H0jesterct 
med r!ommen omfortolket 
r.rundloven~ [>.1ra)<!raf :1. sii 
den rl"mmende magl er hie
vet mere ligevrerdig i forhold 
til Fn]ketin.'!et. 

Den :lfcl~,de stiltsretseks
pClt Alf Ross, der igennrm 
ftrtier har ciannrt skole ~ 
;11111. s'- sMan p," det, ill 1'01-
k('t inget var den j'lVt'.rste ilf 
ftc Ire magter. mens den 
flflmmenrle og den udfl '.-emle 
mllgt hlot Vilr - fyldhyrdende . 
m:lgt('r. Det billcdc holder 
ikke l<engere. mener lien· 
ning Koch. 

Socialdemokratisk 
modstand 

Prolesso r IIjaltl' Rall111u$.<;('n 
pninlerf'r. aljllrmoo",·w:m 

IIladig sl~r ved magt. AIls! 
formodninge n om, al love 
ikke er j slM flied Grundlo
yen. 0" f~l"st Illir vi ved. 
hvord:lO doms tolene vii 
tackle den funnOilning. v,-'<I 
vi, um der for alvur er skrc
vet rdshisturic, n!c!l(~r 
I Ijillte RasmulIlI('n . 

Den ~knldt(' formndning 
lJaserer ~ig Jl~ r.oj!lc ~f dl' 
(flrste grundlovspr~velscr 
lil lJage i starten af 1921lcrne 
- de s~k~ldte lens-. wund
hyrde- OR (;esteaflflsningssa
ger. Her R;orrle man rlet af 
med jordaristokratie ts sidste 
selverhvervcde retti$l;heder. 
OR" sp0rgsm~let hlev rl'jsl, 
om del ikkl' Vilr i slrid mcd 
Grunrllovrn, at der ikke hlr.v 
urlbctalr fulrl erstatnin):! i fflr
hindelse med deft'S afsl~c\se 
af jordcr. 

I ingen ~f !t3J:tCTne blev 10-
Yen!' kenot grundlovsslridil!;e 
- sclv om <Wt kom meRct 
lret ~ i en enkel! SilR - OJ<! 
Hlljesleret levered!! <len hi
sloriske fonnulerinll:: " .. 
med den Sikkerhed som 
maatle kr;eve~ , for:lt ])010-

stolenc skulde kunne tilsitlt'
S<l"tte Beslemmelserne i en 
paa I!n!lldlovsnHt!l\~i):! Maade 
vedtaget Lov som gnmcllov~
stridige«. lhis ikke der Vilr 

den s ikke rhL-d til stcde, ja, 
~ yi lle dumstolene ikke 
blauOc sig. 

Tili.)agc i 1849 di:lkutcrc
de man ivrigt, hvurvidt der 
skulle inilf\ljes en paragraf 
om dum:ltulcnes pr\!vc1ses
ret. men m<!n undlod at R"J:jre 
del. Ilcn!mnd slutmngrtl al 
,"rhuodredet voksl'de den 
politisk(' l11f1dstand moo 
dnnts tolenes prflvelsesl"ct -
is<cr hlandt soci~ldem(lk nl
ter, de r f:lmlt at del foj' al 
vor ville were ct redskab for 
c\iten. Og f"rst i ~tarlcn 
af vores iirhundrede blev 
rctten inrlf~rt via retspmk
si~. 

Siden cia har riel" kun Va'! 
ret tale om ganskc m grund· 
Invsprllvelscr - ell sag om 
aldersgr;ensc\oven, to sager 
om t i ll)(1~c1everinR" ilf de is
landske ~ndskrifter. en SilR 
om rederiet (; rcendane, som 
blev mI!):!tet hcscjl inR al 
Gr0nland. og man k::t n vd 
o~ tale om cn form Inr 
grundlnvsrr~vel5e i I!;cbyrsa
gen. I en af Mndskrifts(t· 
Rerrte lik sag~~Reme med
hold p.' et enkelt punkt, OR 
rederiet Greend;me fik til 
kendl erstatning, fordi 
dommeme mente. at der 1)(lr 
tale om ekspropriation, Oil at 

der dcrfor ifl'llge GrundJoven 
skulle IId~l1tlcs erstatning. 

Pontoppidans skelnen 

Lcktor i offt:ntlig ret, Jcn~ 
Peter Christensen. peKer pA, 
at grundlovssagerne typisk 
h~r handlet om (,run(]tovens 
paragrilf 7:{ urn ek~prnpria-

Iiun. \1& ~IJJolrg:lTl1 ~tet er der
fUl", om man overhuvedet 
kan tllle om en fiJrmod"ing, 
nAr den knytter sig s3 sruc
vert til en paragraf. Efter 
han:l opfattelse er der :ltor 
forskcll13 s~rb'Sn1AI om 
e;endomsretten og ~ :lagel" 
om de k1assiske frih(.-<isret
tighL>dcr. 

I ltljestcrds pr<esidcnt. 
Niels Pontoppidan, foretog 
en tilsvarendt: skdnen. da 
Wttkenda"isell in terviewedc 
ham kort fJolr sOlllmerfcriell. 
Her understregcde han. at 
mcd hensyn IiI ejcndllln~rct, 
ten bil l" Hf'jt:Slcn:1 efter hans 
opfattc1sc furt..sat v::erc !illla
geholdendc, furdi det i hilj 
Kmd er et politisk lade! 
slJ0TgsmA!. 

Men med hensyn t il fri
hcdsfett ighederne fUfuds3 
h.m, :ott ... dan:lke dumstole vii 
C.) m e n mere akt iv folie ... 
og at »danske dommere viI 
fA en rets:lkabcndt: fun ktiun 
ud over det, vi har vreret 
vant tik Og han henviste til 
udviklingcn internatiomdt og 
til det Ilgede focus p3 cenlrd
Ie frilK-dsrettighcder - og:J 
herhjcmme. 

Dcn konkrete EU·sag fal
der uden (or de to kategorie r 
- al t~ cjendomsrct og fri
hedsrettighcdcr - OS hand
Ier snarere om forhol<le! 
mellem sllltsorganer, hvor 
domstolene Iypis k ogs3 viI 
V3:!re t iloogeholdcndt:. 

-Dog kan m,m godt argu
mentere fur. ilt panlgrdf 20 i 
Grundloven ogsil. handlt:r om 
mindrctalsbcskyttclse,"" siger 
jens Peter Christensen. SA 
n1Aske har dell alligevd en 
snert al lrihedsretlighed 
over sig. 
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H~jesteret sendt~ historisk signal 
GrundloY: Hojesteret bred i gar med artiers retspraksis og a(
sagde en historisk dam, da ni enige dommere gaY 11 sags0gere 
mulighed for at (ere en sag om, hvorvidt grundloven blev brudt da 
Mililstricht-traktaten blev underskevet 

AF MIKK£L THRANI! 
har skullet pilvise. at' de haT en kenkeet 
reUig interesse i at sagen bliver flllrt ved 
domsrolene. 

For-f0rste gang i dansk retshisrorie gay 
H0jesteret I gilr elfeve m<end og kvinder 
mulighed for at fsre en sag ved domsto
lene om hvorvidr Folketinget hilr vedta· 
get eplov, der strider mod grundloven. 

Med Hejesterets afgsrelse genoptages 
en retsSag, sam har varet over tre .ir. og 
som blev anlagt den 17. rpaj 1993 mod 
statsminisrer Poul Nyrup Rasmussen (S) i 
0stre landsre~ De 12 sagsegere mente, at 
grundlovens paragraf 20 blev brudt. da 
Danmark tiltrildte Maastncht-traktaten 

Afgerelsen er historisk. fordl HSJesteret 
tradirionelt har vorrer meget tilbagehol
dende med at prove. om,love strider mod . 
grundlo~n. og samtidig fotdi det h.tr 
vzret nor'!lill . retspraksis, at sag50gere 

0stre landsret mente ikke, at de 12 
havde tilstroEkkelig retlig interesse I at f.ii. 
sagen prevet og aMste den derfor. 

Fortilfrelde 
i.d!~~~I~~~'U'.~ke 
~ to . d t I nwnrumon. 
01 .atmngs on:tS 0 sag- Den tyske forfatniligsdcim-

de I 1993 god for Maa- stoll Karlsruhe atviste den 12. 
snicht-traktaten i for- oktober 1993 en Idage fra fire 
hold til den tyske (or- medlemmer af Eumpa-Pa:r!a-
(iltning Men en ny me~tet for det tyske mdJs-

, partl De Grenne og den fsren-
klage over tysk suve- de borgerllge tyske EU-mod-
rcenitets-afgivelse ven- stander Manfred Brunner. 
tes i forbindelse med 'iOm mente at Maastrkht-
a(g0relsen om mentu- tta~ten om den Europz:lske 
.. Umon pa afgsrende punkter 

monen J 1998. stred. mod den tyske forfat-

0"''' De otte dommefe vW fOl'
Af' DLI! BANG NIE15f!N fatningsdomstolens andet 
------ --- !cammer afvlste generelt Ida: 
BONN 

Tyskland har allerede en 
gang VZft't igennem en plin
dpiel domstois-afglfrelse om 
Maastricht-traktatens lovlig
hed i forhold til den tyske 
forfatning svarende til den 
sag, scm Danmal"k nu s~r 
over for efter HI1Ijesterets 
overraskende afgsrelse I gar. 

Den tyske forfatningsdom
stol sagde i oktober 1993, at 
Maastricht-traktaten l.i inden
for rammeme af den tys):.:e 
rorfatning. 

Men alJerede i 1998 vente:; 
tyske EU-skeptikere at rejse 
en tilwarende sag. som kan 
btinge uto ani lYSRlandnil-

geme og .ibnede derfor for 
tysk ratifkering Ma~stricht
traktaten. sam danskeme 
havde (orkanet i ved en folke
afsteming 11992 

Men i arg"reisen satre far
fatning!>domstolen flmtidlg 
nogle grznser for, hVor meget 
suver<eoltet en tysk regeri~g 
ltan afglve til EU. Sam kan fa 
betydning for fremtiden. 

Forfatningsdomstolen gjor
de bl.a. et endeligt tyskja til at 
deltage I den europziske 
msntunion alhil'ngig af, at et 
flertal i Forbundsda~n ilccep
terer det, qg at en europzisk 
mentunlolf splleve op til de 
tyske-st:l:bllttets=kr.v;- . 

Nu har Hlde'steret m~ 'den hlsJ9liske grundloven. Samtidlg er det VJgHm 'at till~er domstolene at vurdete om en 
dom for fl1ll'Ste gang ~bnet op, lor at v~re o~rks9m pa. at HI1Ijesteret I tekstsamudgArfralovgWningsmagtener 

,grundlovens gramse(te~tes' v~ domsto- dommens p~mlsselisjgfri a~ det ik~e el' i overensstemmel~e med grundloven,' 
lene. . " ~0dvendlSt. at del' foreligger en konkret siger Henning Koch 

GEmnembrud, " 
,.;Sag! Qg det:iM;tyderrat-der bhve~, tale om Han melle! ikke. at dommen umiddel· 
det, man '\ciIlder alx!takt norrrikontrol -, ·~rt ' ~r dt;n fl1llge. at der nu vii bhve 
atdomstolen g~r ind.log plev~r om,en lov mdbragt en lang rzkke sager am grund· 

Lektor I statsrettJ drJur Hennfng Koch er I overens'~temmeI5e med grundlgven lovsbrud for domstolene: H0jesteret lerg
fra Kebenhavos Univetil tet ltaldet;dorri- • uden itt hotve en konkeet sag at tage ger nemhg I bem;erkningeme til dom-
men et retshlstorisk gennembnl'd, sttlhng ttl men meget' stol'1 v;egt p.i. at sagen er 

. . H0jesteret' ri<efter en .!,ilf~~J~, der Der ~bnes nu adgang for. ar,,40ms~ole- , ~pl'del 
l:!ryder fu~~mentalt, medlfdep !tatsret· systemet skal tage stilllng ,tll oniloVtekst 
lige teori og praksis, og H0jesterets dom er I overensstemmelse med eo lOVfelCsf'af Aktiv rolle 
rnA hvile pa en ny og selvstzndig £ol'tolk- hejere norm (gtundloven). Og r.k!t,el1den ' . 
nlOgafgrundlovensparagraf3omm.lgt- mest vidtgaende lonn for kO'!ttol med IVe<! a£gsrelsen af.;om appelanteme 
tordeling. H0jesteret h~r her tiltaget sig IQvglVningsmagten, man kan kan ,tznke ber have adg'allg 91 arfa dette sP0rgsm~1 
'en'langt mere akrlv N}l1e l forhold ti( £!!ir. sig, Derfor er det sa principieitafgereqde ,prl1lvet yifd \dq~olene.'mi der Jzgges 
hvor de i realiteten arnoldt slg ITa at tage det der er sket, at man ualhil'ngigaf om :vo1!gl: pa, -iiJ tiltr.r(fel~n afTraktcl[en om 
stilling tit om Len' 'lav var I strid med der er pa\"lst en konktet retsl(r.ei1kelse, Den Europaeiske 'Union mdebzrer over-..... . .. -

felsel af lovglvmngskompetaoce inden 
for en rzlcke almene og vzsentlige Jiv
samlider og derfor I sig selv el af indgri
bende betydnmg for den danske befolk
ning 1 almindeHghed. Hef\'ed .dsk'jlJcr 
dennc .sag SJg fra !<edvanhge sager om 
provelse af loves overellssfemmelser 
med grundloven • 

Aere juridlske eksperter undrer sig 
ikke over den enstemmige h\;ljesrerets
dom Dels si~alerede 1l0jesteretsprzsi
dent Niels Pontoppldan fol' nyllg I Week
endavi~en. at Hsjt'steret fremover Ville 
spiJle en me!'e aktiv rolle, dels !atte han af 
egen drift ni dommere pa ret:ssagen. 

Nonnalt deltagcr kun fem dommere i 
'Hl!ljesteret: men sag1:ol!lgernes advokater 
havde ~t om at f.i to ekstra dommere 
pil. fOldi sagen er pnneipiet 

Politikere tilfredse med dommen 
I kor: Politikeme i 
Folketinget hilser sam
stemmende Hojesterets 
dam i grundlovssagen 
velkommen. Men 
St01'St er jubelen hos 
EU-modstanderne. 

Ai ANNII MElN1CHI! 
OG ASK ROSTRUP 

Fra Enhedshsten hen over 
midten og til Dansk Folkepar
ti. 

Hele vejen er dec tilfreds
hed med, at H0jesteret har 
besluttet at Jade domstolene 
afgere, om grundloven blev 
brudt. da statsminlster Poul 
Nyrup Rasmussen underskrev 
Maastrkht-traktaten i 1993. 

IJunibevzgelsen og I Folke
bev<egelsen mod EF-Unlonen 
tages det scm en stor seJr. at 
sagen overhovedet nar frem 
til domsrolene - uarlset hvor
dan udfaldet ar sagen til sin tid 
bUYer. Og begge be\la:gelser 
l;egger v.rgt pa. at borgere i 
fremtiden f~ r lenere '1t:d at f;1 
prl1lvet sager om afgivelse af 

selvbestemmelsesret. 
Ossa SFs formand, Holger K. 

Nielsen, er glad for HI1Ijeste
rets afg0l'dse, . fordl den szt
ter nogle grznser for. hvad vi 
k<ln sidde og besluttf I Folke
onget.. Han hAber. 'at H£ljeste
ret vii fa en mere aktiv toile 
overfor Fol1«>tmget. som en 
lnstans - en slags forfatnings
dom~tol '- det sztter sig over 
Folketingel 

Statsmlnlster Poul Nyrup 
Rasmussen (S) n"jes 'med at 
tage H0jesterets beslutnlrig til 
efterreming. Men ordf0rerne 
fra de fleste af tingets IIIvrige 

partierer ikke i MV! am, at det 
er en gevinst for fo!kestyret. at 
sagen. der er anJagt af t I sag. 
segeee. nu bliver underkastet 
doms[OlsbehandHng. 

Den konservative retsordfs
rer. Helge Adam Meller siger. 
at nar der er lejst rvivi i sa 
vigtigt et ~""rgsmill, er det 
gOOt, at tvivlen ikke ~bare ver
fes v<ek-. 

. Det lean godt were, at dom
stolene hidtil har v;eret ror 
p.Ene - har sagt ja hver gang 
Folketinget har besluttet et el
ler ander. Ogjeg er glad for. at 
HI1Ijesteret moo denne epoke-

gsrende og rigtige dom har 
valgt at bruge sin kompetence 
og afg0re. at sagen skal pre
ves,. siger han. 

Enhedslistens Seren S0n
dergaard mener, at afgl1lrelsen 
ber fe re til en ny debar om at 
indf0re en demokratisk valgt 
forfatningsdomstoL 

. For spl1lrgsm~let er. om He
jesteret er det riglige organ til ' 
at bedl1lmme rorfamings
sp"fgs~L Det er trods air en 
meget sn.rveJ og udvalgt del 
af befolkningen, der er dom
mere J Hsjesleret, og jeg MV
ler pa, om sa afgerende 

spergsmal som brud p~ 
grundloven hsrer hjemme 
der •• sigel' han. 

Formanden for Folketingets 
relsudvaig, Bjl1lm Elmquist, er 
Iii gengoeld glad for, at HI1Ije
steret. har pataget sig en ny 
rolle. 

~Det klz-der HI1Ijesteret. at 
den nu hilr [aeten forfatnings
vurderende roUe. Man kan jo 
gztte pd, at det er nogle af de 
nyere dommcre, der hat fart 
an._ siger Bjl1lrn Elmquist. der 
ogs.\ er gOOt titfreds med selve 
dammen. 

Sejr for prominent ElJ-modstander 
Den 61 -.irige professor, dr, Jur. 
Ole Krarup modtog mandag 
en kraftig opmuntrlng i sin 
mangdrige kamp mod EU. 
HI1Ijesteret underkendt'e 0stre 
landsrets tidligere afgsrelse 
om mangJende retlig mteresse 
i t 2 borgeres sag mod stats
ministeren for at have over
tr.idt grundloven ved ilt lade 
Danmark tiltlOEde Maastricht
traktaten 
Krarup er retsvidenskabsman-

den. der gang pa gang af Ju
stitsmlnstfnet har faet Iov til 
at optrzde sam advokat -
nemlig I sager, som han 
br~ndte for og gerne stillede 
sin juridiske ekspertise Iii fa· 
dighed for. Ved lkke at skulJe 
leve ar advokatgerningen har 
han sa at sige kunnet bste sin 
loci. nAr hjertet talte. 
A1lerede Iznge lnden ~n i 
1994 - for Folkebevzgelsen 
mod EF-Unionen - blev med
fern af Europa-Parlamentet 

- var han kendt 50m Juridisk 
aktl1lr i kontroversielle sager, 
Ofte stillede han sig til rMig
hed. n.if socialistiske me
ningsrzller kom I klemme. el
ler nar store internatlonale 

, Spflrgsm~l kunne nyde godt af 
hans vid og viljetyst. 
F.eks. optrildte han i sager om 
lovligheden af Christiania og 
om afskedigelsen af Fysiotera
peutskolens leder. lnga Den
ver. 
Meri ha,n begyndte traditio
nelt som advokatfuldmergtig. 
ssgte sa over i lndenrigsmini
steriet - for blot at m.itte er
kende. at han heller ikke fandt 
sig til rette der. Han blev uni
versitetsmanuduktl1lr og fra 
1963 fektor ved KOOenhavn 
Universitet. En disputats om 
t0vrighedsmyndighedens 

grznser. - et af sta tsrettens 
grundlzggende spl1lrgsm~1 -
banede vej for etjuridisk pro
fessorat i 1969. 
Men inden da havde han Vii?
ret politisk aktiv i Sodalistisk 
Folkeparti, sidenhen Venstre
socialisterne. MOOsat de fl este 
af sine unlversitetkolleger har 
han aldrig vzret bange for at 
slge til og fra om de samfund
problemer, der optog ham. 
Han har selv kaJdt den jurdi
ske verden II(>t przsteskab. 
der er Opbygget Qledes, at 
folk ikke kan forsta deh. Kra
rup harsat slg fOf at gerne det 
im.lge. sam fllliger med .det 
juridiske ritualvzsen •. 
Krarup har udgivet en hel stri
be b0ger, der afspejler hans 
stzrke samfundsengagement 
li llige med hans juridiske Sfg
kundskab. I sit senere akade
miske forleb har taget discipli
nen arbejdsret op - og ogs.i 
her bade i den objektive juri
diske ramme og som debaU0f. 
I et omfattende og alsidigt til
renelagt festskriFt til hans 60 
ars dag i l ~S blev cler I ialt25 
kapitler. skrevet af forsk~l1ige 
forfattere, gillet et rigt facette
ret billede af den juridiske 
»enfant terrible.. den utr<ette
lige stridshingst. der bestan
dig har energi til at en oy 

Ole Krarup. 

fejde. 
Der er nok af modsa!tnrn~er i 
akademikeren og. socia listen 
Ole Krarup, scm bor J villa i 
HelslIlp,r og derfOr er fuld! 
fortrolig med turen germem 
whisky·b.Eltet. gemt {ra Fre-

Foro, Bjarke ~rs(ed 

dens Ark og Pusher Street i 
Christiania. Men der st.ir ogs~ 
megen respekt om en jurist, 
scm ikke alene tl1lr st~ frem 
med sine meninger. men nzr· 
mest . gar planken ud. med 
demo 
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ADVOKATEN, DER GAR I SULET pA MAGTHAVERNE 

ti ·m· ,.~t • en 
er 

AI Grit Bendixen »Se nu justitsminister Frank Jen· 
• . . sen. Han burde vrere draget til ansvar 

Magthavere kan Ikke vide sig for, at Batman·r¢veren 1& uledsaget 
slkre. . . udgang ira !rengslet og derefter myr

Bag ady!'kat Christian Ha~- der to finske beljente. Det ville man 
langs politlsk k~rrekte habit , tidligere have stillet ministeren til 
lurer en stadlg stigende vrede ansvar for.« 

, ove.r dlln mAde magten I da- Mens Harlang ikke. e.r bleg for at 
gens Danmark forvaltes pi. , lange ud efte.r enhver form for magt
Det er dagen derp~. Dagen efter at misbrug, er han helt anderledes blu

. Harlang i H¢jesteret vand! en sole- frerdig 80m privat person. Han villige 
, klar sejr over magthaveme. Regerin- akkurat medgive, at ban er vokse! op 

gen tvinges til at udlevere stnbevis at p~ livets salside - i den rigtige nard-
hemmelige dokumente.r til sags¢ger- lige omegn af K¢benhavn. At ban i 
nes advokater i grundlovssagen. dag bor i en velvoksen Klarnpenborg-

»Tillid til magten er livsfarlig,« er villa med kane og to b¢m. Og at ban · 
et Brandes-citat han ynder at bruge. da ogs~ bar bil og bAd. Hvad slags det 

En tillid, sam advokaten i hvert s~ er, komme.r ikke nogen ved. Kun 
fald ikke nrerer. Tvrertimod har han at bUen er gr¢n sani vreggene p~ bans 
med ih"'rdighed skabt sig et ry sam kantor, cyklen og farven p~ hans 
advokaten, det gladeligt p~tage.r sig slips. 
retssager, som de etablerede magt
havere lidt nedladende omtaler sam 
kvrerulantsager. 

»1 dag er der dog en stigende for
s~else for, at den slags sager skal 
f¢res. At magten skal stilles til an
svar,1,( siger han. 

Det kan bMe vrere palitikere, de 
tunge drenge i de store erhvervsbe

.1 dag slipper magten afsted med 
ting, s.om ikke ville vrere sket tidlige
re,' slger han, oprigtigt vred. 

Helveg: 
Viharen 
god sag 
• Udenrigsminister 
N'lels Helveg Petersen 
se.r ingen grund til be
kyrnring - eller rerg
relse - efter H¢jeste
rets afg¢relse i grund. 
lovssagen mandag. 

• Der er intet i den 
afg¢relse, der laldt i gAr 
(mandag, recl. ), der rok
ke.r ved den overbevis
ning hos mig, at regerin
gen bar en god sag .• siger 
udenrigsministeren. 

Helveg Petersen afvi- . 
ser og~, at H¢jeste.rets 
kenaelse kan forsinke f91-
keafst:emningen om Am
stetdarn-t!'aktl\ten. de.r er 
fastsat iiI 28. maj. Og han 
understreger, at t[denrigs,
ministeriet vilarbejde ~ 
hurtigt og s~ omhyggeligt 
som muligt for at frel)l,
skaffe de n¢dvehdige dokli
menter og sdledes sikre, at 
sagen kan afvikles i tide. 

»Det er seM¢]gelig et 
krempemateriale, vi taler 
om, vi skal jo tilbage til fIlr 
1973. Vi s~ alts~ med en 
arbejdskrrevende opgave -
men vi viI seM01gelig kaste 
os ud i den mea liv og Iyst,. 
siger udenrigsministeren. 

-anne 

Det store aedegilde 
»Det giver nogle points ekstra at 

vakse op p~ livets solside. Men der
for beh¢ver man ikke bare deltage i 
det store redegilde og rage til sig. 
Man kan godt have en gammeldags 
indstilling til moral og ahnindelige 
menneskers rettigheder. Rettighe-
yer Mndhrevet,'~v;ik~i -k~-g~~~~ ~ 
juraen, Og selv om man viI hjrelpe 
a1mindelige mennesker til at Mnd- . 
breve deres rettigheder, beh¢ver 
manjo ikke . 

~ rundt i srek og aske .• 
SA bar advokaten sat den sag p~ 

plads ag n~ lige at lyre lidt at am 
. borgerlighedens iantelov. 

Tit g¢r ban journalistens arbejde. 
Stiller selv detsp¢rgsmAI, han bar sat 
sig for at besvare, mens han k¢rer 
bAnden rundt i parykken. 
Gode medartJejdere 

Og han 'ser oprigtigt forbl0ffet ud, 
da han 1& serveret en sidebemrerk
ning om, at rosenge.ranieme i vindu
erne faktisk 

IDet gwer nogle 
points ekstra at 

vokse op pa /ivets 
so/side. Men ' 

derfor behl?Jver 
man ikke bare at 

de/tage i det store 
iBdegi/de og rage 

tilsig 1 

Cht,.tlltft Hattan, om de 
p,'vlle,.,ede. "n,vlt' 

ne trrenge til en krerlig gr¢n finge.r. 
»Jeg besk"'rer dem ellers to gange 

om ~et,. siger han lidt undrende. 
Siden ban som 28-mg etablerede 

sig som selvstaendig advokat med et 
godt.¢je til magtens ud¢ve.re, har han 
f¢rt et halvt hundi:ede,sager at slag
sen. Nogle er tabt - flere vundet. 
Sager som - og det g¢r han 'ingen 
ne'!lmel!gned UQ at - ikke just giver 
klejner I kassen, men som til gen
g",ld Mde e.r arbejdstunge og ditto 
krrevende, 

til ansvar. I dag er 
Christian Harlang. 

SAGER: »Magten 
en stigende forstc'i

Foto: Nils Meilvang 

S~ er det, ruin selv stiller sp¢rgs
~Iet om, hvordan han nu klarer det 
hele, for straks at give svaret: At han 
bar gode medarbejdere og endnu fle
re sager, som bar givet sm¢r p~ br¢
det. 

• Uden en traditionel advokatvirk-. 
somhed kunne det ikke h",nge sam
men,« siger han. 

Det siger sig selv, at en advokat 
med speciale i at f¢re den Wle mands 
sag mod systemet ikke vii placeres 
politi,sk. Det sige.r han i hvert fald 
selv, men indr~mmer pludselig, at 
han er medlem af den radikale vrel-, 
gerforening, . 

. . Det bar jeg det ~ligt med. Den 
. nuvrerende partiledelse begik et af de 

mest horrible ove.rgreb, da undervis
ningsminister Ole VigJensen fik gen
nemf¢it s",rloven om Tvind-sko
Ierne, Det er et totalt svigt. Og et 
typisk eksempel pA hvordan man ma
nipulerer fundamentale rettigheder 
-vrek.« 

Og derior k¢rer han da ogsA sagen 
mod undervisningsministeien for to 
Tvind-skoler, 

Har/angs sager 
• Advokat for unionsmod
standeme mod statsmini
ster Poul Nyrup Rasmus
sen i grundfovssagen, 
• Advokat for 700 wangs
forflyttede Thule-fangere 
mod den danske stat, med 
krav om generhvervelse 
af de garnle fangstomr~-
der. , 
• Advokat for modstan
deme at 0restads
projektet. 
• Advokat for de ansatte 
~ K¢benllavns Kommu
nehospital mod Hoved
stadens Sygehusf"'lles
skab og Borgerreprre
sentationen med krav 
om at Kommunehospi
talet forts",tte.r sin virk
somhed. Sagen starter 
18. novembe.r. 
• Advokat for to tidli
gere Tvind-skoler mod 
Undervisningsmini
steriet. 
• Advokat for mus
limsk borger, sam 
blev smidt , ud af et 
AMU-Center, fordi 
ban ville bede. 
• Advokat for direk
t¢r, som havde kaldt 
Den Danske For~ 
ening for racistisk. 

Resultat: Det er 
lovligt at forbinde 
Den Danske For
ening med ordet ra
cisme. 
• Advokat for · en 
rrekke grundejere i 

K¢benhavn vedr¢rende lovlig
at gamle hjemfaldsservi-

tutter. grit 
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For det andet betyder dommen VIR 1996 1300 H (Maastricht-tormalitets
dommen), at almindelige borgere under ganske scerlige omstrendigheder kan 
anerkendes som s0gsmAIsberettigede i grundlovssager, selv om de ikke er 
konkret bemrt al den pAg"'-'dende retstvis!. I Maastricht-sagen fik en r",kke 
borgere saledes lov til at fa realitetsbehandlet en pastand om, at loven om 

Danmarks tiltr",delse til Maastricht-traktaten var grundlovsstridig. PA bag
grund al dommens prieIIUsser er det afg0rende kriterium lor en alvigelse al 
det s",dvanlige s0gsmalskrav, at der er tale .om en lov al generel og indgribende 
betydnmg lor den danske belolkning 1 almmdelighed. Der vil sandsynJigvis 
blive stillet strenge krav til graden al hhv. generalitet og indgribende karak
ter, ligesom loven formentlig skal regulere almene og v",sentlige livso 'd 
End 'd ~~ 

VI ere er det en loruds"'lning lor sagens admittering, at sags0geren er i 
stand til at slkre en lorsvarlig sagsoplysning. Se for en n"'rmere analyse af 
dommens pr",misser Pemille Boye Koch 2001 s. 2861. 

4.4 Nyere udviklingstendenser 
Det har vreret ivrigt diskuteret, om domstolenes prevelse at loves grund
lovsm",ssighed har undergaet markante ",ndringer de seneste ar, jl. I.eks. 
Claus Haagen Jensen 1999, Jens Elo Rytter 2000, Gorm Toftegaard Nielsen 
2001 og Jens Peter Christensen 2003. 

Srerligt har det ViEret diskuteret, hvorvidt domstolenes prevelse er blevet 
mere intens, saledes at det ikke lcengere er korrekt at karakterisere den som 
tilbageholdende. En vurdering af dette forhold besv",rligg0res imidlertid af 
det faktum, at domspraksis stadig er lorholdsvis begr",nset i omfang, og at 
danske domspr",misser sj",ldent indeholder mere principieUe tilkendegivel
ser. Det er pa denne baggrund vanskeligt at konkludere noget sikkert om 
eventuelle udviklingstendenser. Mere retspolitisk orienterede tilkendegivel
ser om sandsynJig fremtidig domstolsadf",rd kan ikke till"'gges betydning 
lor vurderingen, der rna baseres pa konkrete domme. 

Det er i "",rlig grad de to domme vedr0rende Maastricht-traktaten, Tvind
dommen og en r",kke domme vedmrende fortolkning al Den Europ",iske 
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Traditionelt har danske domstole dog ud0vet pT0velsesretten med ud
strakt tilbageholdenhed og dermed i vidt omfang overladt det til Folketinget 
at fortolke grundloven, jf. Poul Andersen 1954 s. 471, Ali Ross 1966 Bd. 1 s. 52, 
Max S0rensen 1969 s. 295, Henri!< Zahle 2001 bd. 1 s. 74, Jens Elo Rytter 2000, 
s. 43ff. og 139ff. Se fra retspraksis bl.a. um 1921 644 H, 1956 211 H, 1976 184 
H, 1987 1 H og 1994 536 H. Dele af ",ldre teori har med henvisning til Folke
tingets demokratiske mandat tilsluttet sig denne linje, jf. bl.a. Ernst Andersen 
1947 s. 7lf., Ali Ross 1966 Bd. I s. 188, mens man navnlig i nyere teori har 
argumenteret for en efter ornst"'ndighederne mere aktiv domstolspr0velse, jf. 
bl.a. Poul Andersen 1954 s. 473, Peter Germer 2001 s. 190f., Henrik Zahle 1998 
s. 55, Jens Elo Rytter 2000 s. 62ff. og samme 2001 s. 728 med yderligere hen
visninger i fodnote 4l. 

I de senere iir synes domstolene indstilIet pa at indtage en noget mere 
aktiv rolle over for Folketinget end tidligere, bl.a. under pavirkning fra den 
.internationale menneskeretskontrol, jf. Jens Elo Rytter 2000 s. 66ff., Henrik 
·Zahle 2003 bd. 3 s. SOf, Torben Melchior 2003 s. 212. Se fra retspraksis um 
·1996 1300 H, 1998800 H og 1999 841 H - i sidstn",vnte dom underkendte 
!"f0jesteret for f<ITSte gang nogen sinde en lov som grundlovsstridig. 

'Iov 
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FORFA TNINGSKONTROL 

Menneskerettighedskonvention, der har givet mering til oplattelsen ai, at 
domstolenes lorsigtighedsdoktrin ikke laengere er gaeldende, jl. Claus Haagen 
Jensen 1999 s. 25 II og Jens Elo Rytter 2000 s. 66. 

Den 10rste Maastricht-dom (UIR 1996 1300 H) ved",rer sagens lonnalitet 
og kan ikke som sodan sige noget om domstolenes materielle pmvelse. Des
uden har dommen lonnentlig relativt begraenset raekkevidde, jl. ovenlor. Den 
anden Maastricht-dom (UIR 1998 800 H) - den om sagens materie - har godt 
nok meget udl0rlige og grunclige praemisser og er som sMan et saersyn i 
danske retspleje. Den er imidlertid ikke et udtryk for en mere intensiv pmvel
se og kan derlor ikke ses som en afstandtagen til sikkerhedsdoktrinen, jf. Ole 
Spiennann 1998 s. 334, Jens Peter Christensen og Michael Hansen Jensen 1999 
s. 228 og Jens Peter Christensen 2003 s. 21, anderledes Torben Jensen 1999 s. 
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For sa vidt angiir den dlmlmende ma.gt har det tidligere vreret indgaenoe 
diskuteret, am damstalene har kampetence til at pf0ve sp0rgsmal om loves 
grundlavsm",ssighed. 

Det er den almindelige opfattelse, at en sadan pf0velsesret ikke kan st0ttes 
udtrykkeligt pa grl. § 3. Det ligger imidlertid i teori ag praksis fast, at damsta
lene har en prevelsesret. Det grelder a!;Sa for love am udenrigspalitiske an
liggender, jf. UIR 19961300 H og UIR 199B BOO H. 

.' ~ 
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