
Domstolars självständighet och domars validitet i förhållande till regering 
och förvaltningsmyndigheter. Anteckningar i anslutning till italienska av
göranden rörande Konungahuset av Aragonien, Mallorca och Sicilien 

Genom italienska domstolsutslag har företrädaren för det rubricerade medeltida kun

gahuset tillerkänts noga preciserade furstliga prerogativ, rättigheter och befogenheter 

samt huset som sådant betecknats som ett särskilt, internationellt rättsobjekt. Fråga 

har till mig ställts, huruvida italienska myndigheter, i första hand utrikesdepartemen

tet, är bundna av dessa avgöranden. Från italienska UD:s sida har enligt uppgift note

rats ett visst motstånd mot att behöva acceptera dessa domar, varigenom rättigheter 

fastställts avseende status, furstliga privilegier och befogenheter. 

Inledningsvis skall i huvuddrag erinras om innehållet i dessa domar (1), varefter 

allmänna, här relevanta historiska utvecklingslinjer i fråga om rättsstatsideologier 

tecknas (2). Ett begränsat studium av italienska respektive svenska statsförfattnings

texter, belysande domstolars självständiga och oberoende ställning i förhållande till 

statsmakt och offentlig förvaltning, förtjänar översiktlig uppmärksamhet och kom

mentarer (3) . Tillfälle ges slutligen till en koncis sammanfattning jämte samlade re

flexioner och konklusioner (4). 

1. I italienska domar från 1952 (Bari) resp. 1964 (Pistoia) har i straffrättsprocedere 

fastställts, att företrädaren för Aragoniens kungahus är berättigad att förläna adelssta

tus, vara arvtagare till huset Paterna Castello Guattadauro di Emmanuel och legitim 

innehavare av samma familjs rättigheter, inklusive utövning av ius honorum, som 

bevaras genom familjetraditionen och som inte kan försvinna genom detronisering. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas en skiljedom från 2003 av Tribunale Ordinario 

di Ragusa, enligt vars beprövande tillkommer Francesco Nikola Roberto Paterna 

Castello di Carcaci åtskilliga preciserade höghets rättigheter i egenskap av blodsför

vant och ättling på den kollaterala linjen till den siste suveränen av det Kungliga Hu

set av Aragonien såsom legitim arvtagare och tronpretendent, nämligen: 

a) Egenskap av Kunglig Höghet och Kunglig prins av det Kungliga Huset av 

Aragonien, Mallorca och Sicilien, 

b) den aldrig avsagda rätten att benämna sig suverän och att vara överhuvud till 

namn och vapensköld för anförda kungahus jämte rätten för honom själv och 
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hans ättlingar att för obegränsad tid göra gällande de av rangen följande kvali


teter och prerogativ, attribut och beteckningar samt möjlighet att använda vapen


sköld, titlar och bestämningar som tillkommer honom genom arvsrätt. 


c) Adlig rang, medföljande ett antal till kungahuset knutna titlar samt suveränt 


stormästarskap i förhållande till angivna aragoniska ordnar. 


d) De suveräna prerogativ som är kända såsom jus majestatus och jus honorum 


med förmågan att förläna adelstitlar, med eller utan predikat, adliga vapensköl


dar, hederstitlar och ridderliga utmärkelser, hänförande sig till nedärvda dynas


tiska ordnar, samt 


e) egenskapen av internationellt rättssubjekt och Stormästare av icke-nationella 


ordnar såsom de förstås enligt (den italienska) lagen den 31 mars 1951, nr 178. 


f) Det föreliggande domstolsutslaget förklaras äga en oåterkallelig karaktär un


der italiensk lag. I fråga om dess geografiska räckvidd hänvisades till New York


konventionen den 10 juni 1958 (avseende erkännande och verkställighet av ut


ländska skiljedomar). 


In summa ger ovan angivna, lagakraftvunna domar stöd åt uppfattningen om en 

genomgående positiv men tillika legalistiskt välgrundad domstolssyn på den beståen

de existensen in concreto av omfattande furstliga, nedärvda höghetsrättigheter, deras 

erkännande och utövande. Oåterkallbarheten betonas och hänvisning sker till en av 

Italien biträdd, för det aktuella kungahusets nutida sociala verksamhet ytterst betydel

sefull internationell överenskommelse. Status av internationellt rättssubjekt ger an

ledning till påpekandet, att företrädaren för ifrågavarande kungahus enligt professor 

Jacob Sundbergs uppfattning (utlåtande den 15 september 2006) får "anses ha rang 

jämställd med statschef'. 

2. Rättsstatsideologier har accentuerats och intensivt ventilerats i europeisk och ang

losaxisk statsfilosofi under upplysningstiden med påfallande inflytande av bl.a. Mon

tesquieu (Charles Louis de Secondat, baron de la Brede et de Montesquieu; 1689

1755). Då utkristalliserades maktfördelningsläror, vilkas grundtanke var att all 

maktkoncentration leder till maktmissbruk och rättsosäkerhet, medan en uppdelning 

av statsmakten på olika organ, som kan balansera och kontrollera varandra, befräm

jar frihet och rättssäkerhet för medborgarna. 
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Maktfördelningsläror och anslutande kataloger av medborgerliga fri- och rättighe

ter kom att bilda fundamentet för senare rättsstatsideologier, där en oundgänglig in

grediens är domstolars självständighet i relation till den styrande och verkställande 

komponenten. De förra har givetvis att tillämpa i behörig ordning antagna lagar, men 

äger i åtskilliga system en mer eller mindre långtgående lagprövningsrätt. Tillvarata

gandet av medborgerliga fri- och rättigheter framstår i saknad aven principiellt fullt 

självständig, opåverkbar domstolsverksamhet som en chimär. (Beträffande den stats

filosofiska bakgrunden och effekten därav vid utarbetande av europeiska statsförfatt

ningar under 17-, 18- och 1900-talen se Lex. Bramstång, 1809 års regeringsform och 

de administrativa frihetsberövandena, Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk 

forskning, Lund 1982.) 

Medan i Sverige 1809 års regeringsform tog uttryckligt intryck av maktfördel

ningsläran, säges den nuvarande regeringsformen 1974 vila på funktionsfördelnings

aspekten. Denna terminologiska förskjutning förefaller realiter hårfin. Det väsentliga 

är in concreto de grundlagsbud som i Italien resp. Sverige kan befinnas uttrycka den 

självständighet som tillerkännes domstolarna och den respekt som på grund härav bör 

visas deras avgöranden av företrädare för styrande och verkställande organ. Lagar och 

förordningar kan förvisso ändras i demokratisk ordning, men då (förhoppningsvis) 

med undvikande av stötande konsekvenser i form av negativ retroaktivitet och kränk

ning av s.k. "förvärvade rättigheter". Ett yttersta värn mot sistnämnda defekter kan 

sökas hos Europadomstolen eller EG-domstolen. 

3. Den italienska konstitutionen av 1947, som jag tagit del av i engelsk version, ger 

föga förvånansvärt uttryck åt en makt- eller funktionsfördelning. Republikens organi

sation består av parlamentet, regeringen och den offentliga administrationen samt 

rättsväsendet med domstolsorganisationen. Domstolarnas självständighet och obero

ende understrykes i en mångfald artiklar: "Judges are", förmäler art. 101, "subject 

only to the law." Synnerligen klargörande är art. 104 med lydelsen "The Judiciary is a 

branch that is autonomous and independent of all other powers" (kurs. här). Tydli

gare kan den dömande maktens självständighet och oberoende knappast uttryckas. 

Under rubriken "Rules on Jurisdiction" lämnas en del tänkvärda föreskrifter avse

ende räckvidden av domstolsväsendets från rättssäkerhetssynpunkt viktiga kapacitet. 
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Observeras bör härvidlag art. 113 med inledningen "The judicial safeguarding of 

rights and legitimate inte rests before the bodies of ordinary or administrative justice 

is allways permitted against acts of the public administration 'I Även fortsättningen . 

bör uppmärksammas: "Such judicial protection may not be excluded or limited to par

ticular kinds of appeal or for particular categories of acts." (Samtliga kurs. gjorda 

här.) 

De slutsatser som av det föregående kan dragas i fråga om italienska domstolars 

självständiga roll i relation till styrande, verkställande och administrativa organ över

huvudtaget må nu kompareras med iakttagelser rörande den svenska konstitutionen 

1974; delvis knapphändigt formulerad men i huvuddrag vilande på traditionell, under 

influens från 1700-talets upplysningsfilosofi murad grund. Blicken riktas främst mot 

RF 11 kap. med den inledande förklaringen i 4 §, att domstolarnas rättsskipningsupp

gifter och huvuddragen av deras organisation föreskrives i lag; de lyder ej liksom för

valtningsmyndigheterna under regeringen Ufr 6 §). Ordinarie domare får inte skiljas 

från sin tjänst. 

För förvaltningsmyndigheters vidkommande råder ett bestämt förbud för högre 

statsorgan att bestämma hur lägre myndighet skall besluta i ärende som gäller myn

dighetsutövning mot enskild eller som rör tillämpning av lag (RF 11 kap. 7 §). A for

tiori förbjuder självständighetsprincipen varje (försök till) påverkande av domstols 

avgörande från riksdagens, regeringens eller förvaltningsmyndighets sida. (Ang. dom

stolarnas självständiga status närmare Håkan Strömberg, Sveriges Författning, 

17 uppl. Lund 2001, s. 64 ff.) 

In summa garanteras med full evidens domstolarnas autonomi i italiensk och i jäm

förande svensk grundlagstext. Härav följer, att regeringen i nu aktuella stater liksom 

förvaltningsmyndigheter och andra organ med offentligrättslig status eller uppgifter 

måste allmänt respektera domstolars integritet och i synnerhet rättskraftiga domstols

utslag, såvida de inte är behäftade med objektivt konstaterad nullitet, dvs. vidlådes av 

uppenbara, allvarliga, odiskutabla defekter. Så är på inte vis förhållandet med här 

relevanta itcllienska domar, innehållande fastställande av konstaterade nedärvda och 

aldrig frånsagda rättigheter. 

En helt annan sak än att desavouera domar är regeringens traditionella befogenhet 

att bevilja nåd och dispens liksom existensen av ett statsrättsligt förankrat kontrollsy
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stem avseende domares och andra statliga myndighetsutövares agerande ämbets

funktioner. 

Det tidigare anförda riktar omgående uppmärksamheten mot Artikel 6 Europakon

ventionen, som garanterar envar vid prövningen av hans civila rättigheter tillgång till 

en rättvis offentlig förhandling inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprät

tats enligt lag. Dylika krav har in concreto uppfyllts, senast genom skiljedomen 2003. 

Ett administrativt underkännande av denna dom (helt eller delvis) skulle råka i up

penbar konflikt med nämnda artikel och får även karaktären aven diskriminering en

ligt Artikel 14. (Jfr även i materiellt hänseende Artikel 8 ang. skydd för privatliv, vari 

ingår respekt för nedärvda och av domstol noterade ideella rättigheter.) Ett (förvisso 

svårtänkbart) handlande enligt detta mönster skulle tveklöst kunna aktualisera fråga 

om konventionsbrott. Europadomstolens normer äger i princip prevalens i relation till 

ansluten stats regelsystem. 

4. Under föregående punkter har presenterats italienska domstolsavgöranden med 

tyngdpunkt på den senast fällda skiljedomen 2003, varigenom betydelsefulla höghets

rättigheter och statusförhållanden fastlades (punkt 1). En allmän bakgrund till nutida 

rättsstatsideologier och statsförfattningar har tecknats, vari makt- eller funktionsför

delning är en grundide av största vikt för tillvaratagandet av medborgerliga fri- och 

rättigheter. Oberoende och självständiga domstolar framstår härvidlag som en nöd

vändig ingrediens liksom respekten för deras rättskraftiga beslut även i fall, där 

makthavande politiker måhända känner sig föga tilltalade därav. Inte minst vid fast

slående av enskilda subjekts rättsställning och legitima intressen framträder vikten av 

att domstolsavgöranden respekteras såsom bindande och handlingsdirigerande (punkt 

2). Italiens i likhet med Sveriges statsförfattning ger otvetydiga uttryck åt denna 

åskådning, som även präglar Europakonventionen och EG-rätten, vari nämnda kon

vention ingår (punkt 3). 

En samlad europarätt ger underlag åt följande överväganden och konklusioner in 

concreto. 

Vägrar italienska statsorgan att respektera skiljedomen 2003 (och föregående, ovan 

angivna domar) råkar förfarandet i besvärande kollision med inhemsk grundlag samt 

står tillika i påfallande disharmoni med New York-konventionen, vars anslutning rim
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ligen måste vila på grundförutsättningen att medlemsstaterna erkänner validiteten hos 

sina egna domstolsutslag. I annat fall riskeras den absurda konsekvensen in casu, att 

H.K.H. Don Francescos och det aragoniska kungahusets status och rättigheter erkän

nes och leder till konkret verkställighet i alla konventionsanslutna stater utom just i 

hemlandet, Italien. 

De ovan observerade italienska avgörandena - icke minst skiljedomen - avser fast

ställande av nedärvda personliga rättigheter, skyddade av Europakonventionen med 

krav (Artikel 6) på fullgod (och här redan fullgjord!) domstolsprövning. En kränkning 

(helt eller delvis) av H.K.H. Don Francescos av domstol konstaterade och domfästa 

rättigheter skulle följaktligen kunna aktualisera talan vid Europadomstolen mot Italien 

avseende konventionsbrott - en situation som förvisso bör undvikas och endast anty

des som "ultima ratio". 
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