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SAMMANFATTNING 
 
Förutsättningen för denna rättshistoriska uppsats är rättsvetenskapen i senmoderniteten, 
då den formulerar och hänger samman med vår egen tids uppfattning av 1900-talets 
modernitet. Uppsatsen visar dess betydelse som ett sammanhang för vår tids 
rättsvetenskapliga diskussioner. Detta arbete bygger på analyser som genomförts med 
hjälp av traditionell juridisk metod. För att uppfylla syftet med detta arbete låg därför 
tyngdpunkten främst på studerandet av den juridiska doktrinen.  
Två kännetecken för dagens rättsvetenskap, som förvisso har blivit väldigt 
konkurrensutsatt, är kommunikation och mångfald. Både idealiserade och kritiska 
skolor har det givits stor plats åt på grund av konsekvenserna samt upplösningen av 
modernitetens dominerande skolor. Den historiska argumentationen utgör ett exempel 
som även har blivit en del av en uppbyggnad av en mer generell senmodern 
rättskulturell syntes.  
Juristernas användning av det historiska argumentet förs långt tillbaka i rättshistorien. 
För att endast nämna ett par exempel kritiserades en traditionell syn på rätten redan 
under den tidig moderna tiden med hjälp av historiska argument i stor utsträckning av 
den rationella naturrättens företrädare. Även 1800-talets rättsvetenskap byggde på en 
historisk argumentation. Rättshistorikerna kunde sammankoppla och även se 
sambanden mellan politik, juridik och historia och kunde därmed styrka sin uppgift och 
behörighet. Det regelbundna och stående behovet av att styrka sin befintlighet och 
närvaro inom rättsvetenskapen har också i en mycket stor utsträckning också format och 
utmärkt rättshistorikernas självuppfattning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
The basis for this legal history report is legal science in the late modernity. It formulates 
our own sense of time of the 1900-century modernity, and its relevance as a context for 
the contemporary jurisprudential discourse. The essay is based on analyzes carried out 
using traditional legal method and to fulfill the purpose of this study was therefore focus 
primarily on the study of the legal doctrine.  
Legal science has become exposed to competition and today's science is characterized 
by both dialogue and diversity. The dissolution of modernity's dominant schools has 
been given room for both critical and idealistic schools. The historical argument has 
become a part of a construction of a more general right of late modern cultural 
summary. 
 Lawyer’s use of the historical argument can be brought back in legal history. In the 
early modern period was mainly in the rational nature and commercial representatives 
to the historical arguments to criticize a traditional view of law. Also in 1800 century 
jurisprudence was largely based on a historical argument. The Legal Historians saw the 
connection between politics, law and history and could legitimize its role. The recurring 
need to legitimize their existence and presence in forensic science has also greatly 
influenced legal historian's self-image. 
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I. INLEDNING  

 
1.1 BAKGRUND 

 
Dagens rättsvetenskap utmärks av både dialog och mångfald, och det historiska 
argumentet har blivit en viktig rättsvetenskaplig diskussion både på det nordiska och på 
det internationella planet. Jag vill med denna uppsats bland annat försöka visa hur det 
historiska argumentet på nytt fått utrymme inom den praktiska rättsfilosofin, 
polycentrin och konstitutionalismen. Avslutningsvis vill jag också visa hur och likaså 
varför det historiska argumentet används samt brukas av vår tids jurister idag. 
Detta fann jag väldigt intressant och valde därför att närmre undersöka det historiska 
argumentet, och väsentligen då i den senmoderna juridiska diskussionen. Uppsatsen 
beskriver och problematiserar denna frågeställning. 
 

1.2 STUDIENS SYFTE OCH AVGRÄNSNING, SAMT PRECISERING AV 
FRÅGESTÄLLNINGEN 
 

Uppsatsens syfte är bl.a. att försöka redogöra för det historiska argumentets kontext 
samt hur det historiska argumentet används i dag av vår tids jurister. Även att redogöra 
för senmodernitetens rättsliga konsekvenser samt till viss del redogöra för det historiska 
argumentet i amerikansk rättskultur för att även kunna visa på en jämförelse.  
Ett flertal rättshistoriska frågeställningar är alltså möjliga att ställa till materialet, varav 
den nedanstående konkreta problematiseringen kommer att diskuteras i uppsatsen: 
 

• Att genom bl.a. litteraturstudier finna stöd för hur det historiska argumentet på 
nytt fått utrymme inom bl.a. den praktiska rättsfilosofin, 

• Redogöra för det historiska argumentet 
• Svara på frågan varför jurister tillämpar det historiska argument, 
• Finna rättskällor som stärker det historiska argumentet 

 
Då rubriken om rättshistoriska studier och det historiska argumentet är förhållandevis 
stor har jag därmed valt att göra en avgränsning till att arbetet mestadels skall behandla 
rättsvetenskapen i vår egen tid, det vill säga, det historiska argumentet i ett senmodernt 
sammanhang. 
 

1.3 METOD 
 

Uppsatsen bygger på analyser som genomförts med hjälp av traditionell juridisk metod 
där lagar, förarbeten, praxis och juridisk doktrin har studerats. För att uppfylla syftet 
med detta arbete ligger dock tyngdpunkten främst på studerandet av den juridiska 
doktrinen. En rad litteratur, rapporter och artiklar har utgjort underlag för studien. 
Undersökningar av läroböcker, uppsatser skrivna av forskare inom detta område samt 
tidskriftsartiklar från Svensk Juristtidning har varit mycket viktiga källor och utgjort 
basen för att få en mer djupgående bakgrund av ämnesområdet och likaså ett historiskt 
perspektiv. Bibliotekets databaser Lucia och Karnov har använts för att hitta eventuella 
rättsmaterial till denna uppsats. De rättsfall som är relevanta för det berörda ämnet är 
inhämtade från doktrin och databasen Karnov. För att jag skulle kunna fördjupa mig 
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ytterligare i ämnet och för att besvara frågeställningarna har till viss del även litteratur 
som bl.a. behandlar folkrätten i rättshistorien kommit till stor användning.  
 

1.4 UTGÅNGSPUNKTER 
 

Uppsatsen hämtar sina analysverktyg från rättsvetenskapen och rättshistoriska forskare 
som Samuel Pufendorf, Robert W. Gordon och Kjell Å Modéer. Utgångspunkten är 
paradigmatiskt det samhällsvetenskapliga studiet av rättshistoria och rättens effekter, 
samt villkoren för rättstillämpningen. Utgångspunkten för denna rättshistoriska uppsats 
är rättsvetenskapen i vår egen tid, senmoderniteten. Den hänger samman med vår egen 
tids uppfattning av 1900-talets modernitet, samt dess relevans som kontext för vår tids 
rättsvetenskapliga diskussioner. Den samhällsvetenskapliga framställningen 
kompletteras med översiktliga kommentarer från rättsvetenskapen. 
 
Nyckelord: rättshistoria + Kjell Å Modéer, rättshistoriska studier, rättshistoria i 
förändring, rättslära, folkrätt, american legal culture, det historiska argumentet, 
senmodernitet.

1.5 RAPPORTENS DISPOSITION 
 
För att uppfylla mitt syfte har jag i huvudsak valt att dela upp min uppsats i tre 
huvuddelar. Den första delen behandlar senmodernitetens rättsliga konsekvenser, varav 
frågeställningarna sedan kommer att redas ut i de två följande delarna.   
Uppsatsen avlutas med ett avsnitt som behandlar Samuel Pufendorf och det historiska 
argumentet, samt framtid, där jag har tagit upp vilken debatt som förs idag, men även 
diskuterat min slutsats och framfört min åsikt. Diskussionen sker dels löpande under de 
olika delarna i arbetet samt dels i form av en större avslutande diskussion. 
 
 



 
 

II. PRESENTATION AV MATERIAL 
 
2.1 DET HISTORISKA ARGUMENTET I SENMODERN RÄTTSLIG DIALOG – 

UPPLYSNINGENS ”SYSTEM OCH STRUKTUR” VS. ROMANTIKENS 
”FRAGMENT OCH TRENDER” 

   
2.1.1 De juridiska följderna utav senmoderniteten  

Denna rättshistoriska uppsats förhåller sig till och formulerar vår egen tids uppfattning 
av 1900-talets modernitet, samt dess relevans som kontext för vår tids 
rättsvetenskapliga dialoger. Uppbrottet från efterkrigstidens framträdande 
rättsvetenskapliga tankemönster, det vill säga rättspositivismen och rättsrealismen eller 
law in action-rörelsen, finns det många som vill placera som genomgripande 
förändringar till 1968 och 1970-talets kritiska skolor.1 Där bland andra Immanuel 
Wallerstein. För såväl den kontinentaleuropeiska som angloamerikanska 
rättsvetenskapliga debatten spelade under ett par årtionden de kritiska skolornas 
forskningsinitiativ en viktig roll. De kritiska skolorna hade framträdande socialistiska 
och politiska men även ideologiska perspektiv.2 Med vår tids pluralistiska synsätt har 
dock dessa kritiska synsätt minskat och glesnat bort allt mer. 
Sovjetunionens upplösning och bildandet av den Europeiska unionen kom att medföra 
en renässans för rättsvetenskapen. Det var efter murens fall 1989 som denna 
geopolitiska förändring ägde rum och denna förändring blev samtidigt i Norden ett 
väldigt viktigt politiskt sammanhang också för en ny juridisk uppbyggnad. 
Förutsättningar för nya jurisdiktioner som supernationella och regionala såväl etniska 
som religiösa, har även det nya gränslösa Europa skapat. Att rätten har blivit alltmer 
transnationell, har också i hög grad påverkat rättsvetenskapen och 
forskningsorienteringen inom rättshistorien.3 
Inom den nordiska rättsvetenskapen har däremot postmodernismen endast fått ett snävt 
mottagande.4 För ett välfärdsstatligt rättsligt tankemönster, där juristens traditionella 
uppgift huvudsakligen består av att förvalta och tillämpa den nationella rätten, har dessa 
teorier ansetts vara opassande. Kvar i skuggan av postmodernismen hittar vi dock 
samtidigt dagens rättsvetenskap. Att tvärvetenskapliga angreppssätt har blivit allt mer 
vanliga har också bidragit till en allt mer märkbar trend att skapa nya rättsliga 
uppbyggnader.5 
Rätten sätts idag på olika sätt in i någon av dess många sammanhang och kontexter. Det 
multikulturella och multireligiösa samhället har riktat intresset till kulturdiskurser och 
rättsliga kulturer, och då inte enbart till nationella majoritetskulturer utan också till 
rättsliga minoritetskulturer.  

                                                        
1 Immanuel Wallerstein, 1968, Revolution in the World System: Thesis and Queries. I: The Essential 
Wallerstein, The New Press: New York 2000, s. 355 ff. Wallerstein, Globalization or the Age of 
Transition? A Long-Term View of the Trajectory of the World System, International Sociology, vol. 15, 
nr. 2, June 2000, s. 252 f.  
2 Exempelvis Kritidche Justiz i Västtyskland och Critical Legal Studies i USA. 
3 Modéer, K. Å., Det historiska argumentet i senmodern rättslig diskurs, Svensk Juristtidning, häfte 3. 
4 Se dock t.ex. Håkan Andersson, Rättens narratologiska dimensioner: interaktion och konstruktion. I: 
Minna Gräns, & Stefan Westerlund (red.), Interaktiv rättsvetenskap. En antologi, Uppsala Universitet 
2007 Jørgen Dalberg-Larsen, Ret, tekst of kontekst: postmodernisme og ret. Jurist- og Okonomforbundets 
Forlag: Köpenhamn 1998. 
5 Modéer, K, Å. (red), Senmodernitetens historiska och komparativa konstruktioner, Pufendorf 
Seminariet III, Lund 2006. 
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2.1.2  Ett utanför- och ett innanförperspektiv 

 
Ett utanförperspektiv fokuserar på rättens roll i samhället6 medan ett innanförperspektiv 
koncentrerar sig på juristerna, deras ideologier och kognitiva strukturer,7 och dessa ovan 
beskrivna rättsliga kulturer kan alltså skildras ur både ett utanför- och ett 
innanförperspektiv. Den komparativa rätten har inom senmoderniteten vuxit på ett minst 
sagt dramatiskt sätt och numera läggs tonvikten inom rättsjämförelsen på rättens 
sammanhang om rättslig identitet, tradition och rättsliga kulturer. 
En viktig person i detta sammanhang är Henrik Zahle som var forskare och professor i 
allmän rättslära i Köpenhamn.8 Hans arbeten är fortfarande mycket centrala i dag inom 
den vetenskapliga diskussionen. Det är i den materialistiskt orienterande 
vetenskapskritiken samt i 1970-talet som hans vetenskapliga produktion härstammar 
ifrån. Från 1900-talet dock, har den genuina diskursiva rättsvetenskapen förts från den 
rättsliga moderniteten till senmoderniteten, som Zahle sedan kom att beröra i allt större 
utsträckning. Både Henrik Zahle och Kjell Å Modéer har betraktat rätten från ett 
innanför-perspektiv, det vill säga rätten i förhållande till juristernas egna 
kunskapsstrukturer och till de rättskällor de tillämpar. Juristerna förvaltar och tillämpar 
rätten och dess traditioner, vilket innebär att de varken kan eller tillåts göra någon 
rättslig revolution i form av brutala förändringar. 
Polycentrin, juristernas förhållande till teori och praktik, det vill säga ett praktiskt 
förhållande till teorin (rättsfilosofin) samt konstitutionalismen är tre av Henrik Zahles 
forskningsområden vilka är centralt för renässansen för det historiska argumentet, som 
även jag här nedan skall behandla. 

 

2.1.3 Historisk argumentation och rättslig romantik 
 
Med hjälp av Kjell Å Modéers forskning kommer jag att utgå från de tre ovan nämnda 
problemområdena. Detta för att visa vilken betydelse som den historiska 
argumentationen har fått för den praktiska juridiken och den senmoderna 
rättsvetenskapen. 
Juristernas användning av det historiska argumentet går långt tillbaka i rättshistorien. 
Den rationella naturrättens företrädare kom med Hermann Conring och Samuel 
Pufendorf att i tidig modern tid kritisera en traditionell syn på rätten med hjälp av 
historiska argument.9 Det historiska argumentet dominerande också den historiska 
rättsskolan 1814-1914 vilket betyder att även 1800-talets rättsvetenskap byggde på en 
historisk argumentation. Det var den idealistiska filosofins systemtänkande och 
källkritisk historisk empiri som romantikens jurister utgick i från, och de fann 
behörigheten för rättslig förändring i den romerska, kanoniska och nationella rättens 
traditioner. En mera ren rättslära som fokuserade på den gällande rätten och den 
nationella rätten kunde identifieras redan under mellankrigstiden. Den bidrog till att 

                                                        
6 Dvs. ett rättssociologiskt perspektiv.  
7 Modéer, K. Å., Det historiska argumentet i senmodern rättslig diskurs, Svensk Juristtidning, häfte 3, s. 
341, 2009. 
8 Henrik Zahle (1943-2006). 
9 Även de s.k. humanisterna. Se Modéer, K. Å., Samuel Pufendorf och det historiska argumentet, 
Installationsföreläsning, The Pufendorf Seminar I, Lund 2005. 
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skala av rättens relation till tid och rum. Den nordiska modernitetens rättsvetenskap 
uppfattades som traditionskritisk och historiefientlig under efterkrigstiden.10  
I den senmoderna rättsvetenskapen har en ”traditionell rättsvetenskaplig ensidig metod” 
som kompletterats med dialoger om rättsliga perspektiv och rättens kontexter. Både 
globaliseringsdiskursen och den om det multikulturella samhället har kommit att 
fokusera på rättsliga kulturer, interna och externa, samt på begreppet rättslig identitet. 
Rättslig pluralism och konkurrerande jurisdiktioner har blivit en del av juristens vardag 
samtidigt som den komparativa rätten har blivit allt mer betydelsefull. 
Numera ställs det som moderniteten såg som den döda historien mot den levande 
traditionen. För att konstruera rätten ur ett globalt perspektiv har bland annat den 
kanadensiske komparatisten H. Patrick Glenn använt den rättsliga traditionen. Hans 
arbete om världens rättsliga traditioner som utkom 2000 har blivit ett viktigt bidrag för 
en historiskt sammanbindande syn på rätten.11 Detta perspektiv har på nytt förflyttats, 
under de senaste två decennierna, till senmoderna intressanta världsomfattande 
rättsvetenskapliga diskussioner om tradition, historia, kultur och identitet. Det historiska 
argumentet har blivit ett sätt att omtolka den klassiska relationen mellan rättlig teori och 
praktik och likaså rymmer i dag den praktiska juridiken nya teoretiska förutsättningar. 
Det historiska argumentet har med andra ord blivit allt tydligare i dagens 
rättsvetenskapliga dialoger. 
Därför kan det som Kjell Å Modéer visar, konstateras, att vi numera kan identifiera en 
ny rättslig romantik. Den har visserligen inte någon utbredd uppfattning, som under 
historiska rättsskolans period, men den har däremot utvecklats i ett antal 
världsomfattande diskussioner och vinner gradvis, speciellt bland yngre 
vetenskapsföreträdare, nyfikenhet och intresse. I förhållande till modernitetens 
motsättning, försöker man nu skapa en syntes och finner varaktiga mönster på att man 
önskar se förbi modernitetens nationella rättsliga och traditionskritiska strukturer. 

 

2.1.4 Juridisk polycentri 
 
Polycentrin är de senmoderna juristernas förståndsmässiga strukturer om den 
konfliktfyllda mångfald de lever i med konkurrerande rättssystem, där Henrik Zahle ser 
polycentrin som läran om rättspluralismens rättskällor, deras inre dogmatik och 
uttolkning.12 Rätten sågs av moderniteten som ett monistiskt system av normer och 
avgöranden, senmodernitetens jurister däremot betraktar rätten som ett uttryck för en 
osammanhängande mera fragmentarisk samling av avgöranden och regler.13 Samtidigt 
markerade Zahles syn på detta att det fanns rättsliga problem som inte kunde lösas av 
allmänna domstolar, eller som varken den danska Højesteret eller den svenska HD inte 
längre är sista instans för. Sista instans är i stället supernationella domstolar vilkas 
avgöranden grundas på övergripande historiskt förankrade principer och traditioner.14 
Det är med hjälp av historisk argumentation som den europeiska rättskulturen i mycket 
stor utsträckning växer fram. Alla jurister har åtminstone insikter om den romerska 
rätten och de individuella mänskliga fri- och rättigheterna är sedan upplysningstiden en 
                                                        
10 Modéer, K. Å., Living Ruins of the Law: On Legal Change and Legal History in Late Modernity. 
Scandinavian Studies in Law, vol. 53, Stockholm 2008, s. 219 ff.   
11 Modéer, K. Å., Det historiska argumentet i senmodern rättslig diskurs, Svensk Juristtidning, häfte 3, s. 
342, 2009. 
12 Legal Pluralism, den rättsliga mångfalden, har i första hand handlat om konkurrerande rättsliga 
system. 
13 Modéer, K. Å., Det historiska argumentet i senmodern rättslig diskurs, häfte 3, SvJT 2009, s. 344 ff. 
14 General principles of law. 
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del av det moderna Europas juridiska rötter. 1800-talets nationalstat identifieras med 
rättsstatens legalitetsprincip och formella rättssäkerhet och 1900-talets med 
välfärdsstaten och dess regleringspolitik. I dag utgör dessa fyra parametrar en del av 
den gemensamma kunskap och retorik med vilken domarna i de överstatliga europeiska 
domstolarna lagligt berättigar som en gemensam europeisk rättslig identitet.15  
Den nya europarätten har också fått rättshistoriker att argumentera för en renässans av 
den romerska rätten och för den medeltida europeiska konstruktionen ius commune i ny 
form. Reinhard Zimmermann,16 var tidigt ute med att konstatera en renässans för en ny 
europeisk ius commune i vår tid – och samtidigt för ett stärkande av rättsvetenskapens 
positioner. Vid de tyska rättshistorikerdagarna 1992 höll han ett föredrag som dock blev 
väldigt kritiserat som romantiserande och otidsenligt.17 I sin argumentation för ett 
historiskt närmande till rättsliga system och kulturer inom den komparativa rätten, har 
han haft större framgång. Det var alltså bättre att i stället försöka göra någon slags 
sammanställning, då en återgång till ett historiskt ius commune-koncept var för brutal.  
Zimmermann lanserade även begreppet mixed legal systems, det vill säga blandade 
rättssystem och rättskulturer. Det blev ett sätt att historiskt kontextualisera rättsreglerna 
inom en jurisdiktion, där bland annat den sydafrikanska och skotska rätten utgjorde hans 
erfarenhetsmässiga underlag.18  
Polycentrin innebär alltså en renässans för den förrevolutionära och senantika 
rättsprincipen Suum cuique tribuere, som betyder ge åt var och en vad den tillhör.19 Vår 
tids syn på kulturell mångfald har stärkt principens legitimitet också bland 
postmodernisterna. I den rättsliga senmoderniteten förekommer i allt större utsträckning 
alternativa och konkurrerande tribunaler och domstolar, som åberopas som 
jurisdiktioner vid sidan av de allmänna domstolarna. Renässansen för suum-läran är 
även ett uttryck för en historiskt legitimerad slutsats, där element hämtats från det 
förmoderna.  
Som en metafor för denna förändring används i allt högre grad uttrycket 
konglomeratstaten,20 vars term är hämtad från det tidigmoderna ståndssamhället. 
En diskussion som i hög grad tagit fasta på den inre rätt som är knuten till 
världsreligionerna, är den rätt och religion21 som omfattar en historisk 
sammanhängande argumentation.22 Till denna senmoderna disciplin var en av 
initiativtagarna Harold J Berman och han var under många år professor på Harvard Law 
School med bland annat sovjetisk rätt som specialitet. Efter sin pensionering från 
Harvard flyttade han till Emory University i Atlanta, där han var med om att bygga upp 
det Center of law and religion, som i år har funnits i 28 år och är ett av världens 
främsta. Berman synliggjorde rättsliga strukturer, vilka i en mycket stor utsträckning 
blivit oskiljaktiga till följd av generationer präglade av förvärldsligande.23 Något som 

                                                        
15 Vilka är hämtade från den europeiska rättshistorien Denna europeiska retorik har bl.a. använts av Hans 
Ragnemalm, EG-domstolen inifrån, JT 1998/99, s. 283 ff. 
16 Direktor vid MPI för internationell privaträtt i Hamburg. 
17 Modéer, K. Å., Det historiska argumentet i senmodern rättslig diskurs, häfte 3 SvJT 2009, s. 344 ff., 
samt Rättshistoria i förändring, Olinska stiftelsen 50 år, Rättshistoriska studier, band 22, Lund 2002, s. 
205 ff. ”Heard Melodies are Sweet, but those unheard are Sweeter…” var rubriken på föredraget han höll 
i Köln 1992. 
18 Zimmermann, R., Reid. K. & Visser, D. (red), Mixed Legal Systems in Comparative Perspective: 
Property and Obligations in Scotland and South Africa, OUP 2005. 
19 Polycentrin markerar även att vi har minskat tillämpningen av modernitetens dominerande 
likhetsprincip. 
20 Gustavsson, H., Nordens Historia. En europeisk region under 1200 år, Studentlitteratur Lund 1997. 
21 Law and religion. 
22 Modéer, K. Å., Det historiska argumentet i senmodern rättslig diskurs, häfte 3, SvJT 2009, s. 345 ff. 
23 Dvs. sekularisering. 
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förändrat juristernas tankemönster och som har rört stor uppmärksamhet är hans 
rättshistoriska författarskap, med bland annat två monografier, om de rättsliga 
revolutionerna om den medeltida kanonisk-rättsliga och reformationens.24  
Till de kritiska rättspositivisterna hör Kaarlo Tuori, och med hans teorier kan också 
religionens roll i de rättsvetenskapliga dialogerna exemplifieras. Han hade en teori om 
att rättens skikt utgår från ett ytlager, det vill säga den gällande rätten, som han knyter 
till den nationella rättskulturen.25 Det är alltså rättskulturen som ger näring åt den 
gällande rätten. Han framhåller även att rättens djupstrukturer utgör ett tredje djupare 
skikt som är transnationellt. Igenkännandet av djupstrukturerna har blivit en 
forskningsuppgift som har givits stort företräde i den senmoderna växande Europeiska 
unionen. Exempel på sådana historiskt sammanbindande rättsfenomen som dessa 
djupstrukturer och polycentrin identifierar är bland annat de allmänna rättsprinciperna i 
den romerska rätten, sedvanerättsliga djupa rättstraditioner och den kanoniska samt 
kristna rätten. Därmed är detta således en typ av historisk argumentation och en del av 
konstruktionen av den senmoderna konklusionen.26 

 
 
2.1.5 Teori och praktik 
 
Till en av de klassiska rättsvetenskapliga dialogerna hör behovet av samspel mellan 
teori och praktik, och är även detta ett tema Zahle tog upp i sin forskning. Redan på 
1800-talets slut talade Rudolf von Jhering om behovet av samspelet mellan teori och 
praktisk, dvs. en internationell och gränslös rättsvetenskap som krävde dialog med de 
praktiserande juristerna. Det historiska argumentet använt i det praktiska rättslivet var 
Jherings bidrag till den moderna rättsvetenskapen. För det moderna praktiska 
perspektivet var det dock i USA den amerikanska rättsrealismen som blev ett uttryck för 
argumentationen,27 och ett bra exempel på denna praktiska inriktning är den juridiska 
utbildningens moderna utveckling till yrkesskolor.28 Det har givits mer plats åt en 
nyanserad rättsvetenskap efter 1970-taltes kritik mot rättspositivismens 
monopolställning.29 
Zahle framhöll även år 2002 att det krävdes en ny form av rättsfilosofi, en praktisk 
rättsfilosofi, eftersom praxis förändrats.30  Detta blev en viktig uppgift för honom. Han 
hyllade fortfarande domarnas arbetsformer och makt trots att lagstiftningen och 
parlamentet i moderniteten varit den primära rättskällan.31 
En annan person som också kraftfullt pläderar för att rättshistorien har en plats i det 
praktiska rättslivet och lyfter fram behovet av den praktiska rättshistorian, är Ronald 
Dworkin.32 Han framhöll bland annat att ”en praktiskt orienterad rättshistoria kan 
således bidra till en utveckling av vår förståelse och därmed en förbättring av våra 
avgöranden”, samt att modernitetens rättsdogmatiker hade bortsett från ”tidsförloppet 
och dess betydelse”. I den senmoderna rättsvetenskapen är Zahles position väldigt 
                                                        
24 Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition, 1983. Samt 
även Law and Revolution II: The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition, 
2004.  
25 Tuori, K., Critical Legal Positivism, Ashgate: Aldshot 2002. 
26 Modéer, K. Å., Det historiska argumentet i senmodern rättslig diskurs, häfte 3, SvJT 2009, s. 346. 
27 Law in books. 
28 Professional schools. 
29 Modéer, K. Å., Det historiska argumentet i senmodern rättslig diskurs, häfte 3, SvJT 2009, s. 346. 
30 Zahle, H., Praktisk retsfilosofi, Christian Ejler’s Forlag: Köpenhamn 2005. 
31 Jfr Modéer, K. Å., SvJT 2005 s. 544 ff. 
32 Detta i ett av hans viktiga arbeten, Taking Rights Seriously, år 1977. Ronald Dworkin (1931, 80 år). 
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centralt för rättshistoriens plats. Rättshistoria är ett viktigt ämne och detta för att det har 
en praktisk betydelse.33 

 

2.1.6 Konstitutionalism – Ett system för att både bemyndiga och begränsa 
statsmaktens makt. Främjandet av rättsstatens principer 

 
Det skapades efter murens fall och Sovjetunionens upplösning ett behov av 
författningsrevision i ett antal öst- och centraleuropiska länder, och svaret på hur man 
skapar en ny författningskultur är att det sker både genom tradition och också förnyelse. 
Senmoderniteten har av den tyske sociologen Ulrich Beck igenkänts som den andra 
moderniteten,34 där det inte räcker med en nationalstatlig tvåfaldig inställning, 
antingen-eller, i det nya Europa.35 Som också polycentrin gett uttryck för, måste vi 
acceptera ett både-och perspektiv. Författningen kan exempelvis bygga både på 
folksuveränitet och på maktindelning.36 
Bara för att nämna kort så framhölls även begreppet mänsklig värdighet37 redan i den 
västtyska författningen 1949 som ett mycket värdeladdat begrepp. Begreppet kan föras 
tillbaka till exempelvis Thomas av Aquino och Luther. Ett begrepp som även har följt 
de författningsrättsliga dialogerna fram till våra dagar och kommit till uttryck i de 
mänskliga rättighetskatalogerna i demokratiska rättsstater.38 Det historiska argumentets 
roll i författningsarbetet har i stor utsträckning synliggjorts av den omfattande 
diskussionen om innehållet i den nya europatraktens preambel.39  
Det historiska argumentets roll i amerikansk författningspraxis har särskilt blivit 
behandlat av rättshistorikern Robert W. Gordon på Yale Law School.40 Han har 
framställt ett mönster för denna argumentation, där han skiljer mellan det statiska, 
dynamiska och kritiska argumentet.41 Företrädare för det statiska argumentet är domare 
som anser att tolkningen av den historiska författningen ligger fast och den kan enbart 
tolkas utifrån sin ursprungliga text från 1787. Det dynamiska argumentet innebär att den 
historiska författningstexten alltid skall tolkas utifrån sin kontext.42 Det kritiska 
argumentet som var modernitetens kännetecken, innebär att man förnekar historien, det 
vill säga både äldre traditioner och historiska fakta.  
Det är dock sedan mer än 20 år bakåt i tiden som en statisk, fundamentalistisk tolkning 
av författningstexten den amerikanska domstolens judicial jurisprudence har 
dominerats av, vilket går tillbaka på ett anförande som Ronald Reagan’s justitieminister 
Edwin Meese III höll i juli 198543 där han talade för en domstolstolkning som utgick 

                                                        
33 Modéer, K. Å., SvJT 2009 s. 347 ff. 
34 Das zweite Moderne. 
35 T.ex. antingen dansk eller europeisk, antingen folkkyrka eller islam.  
36 Modéer, K. Å., SvJT 2009, s. 348-350. 
37 Human dignity. 
38 Civil religion. 
39 Modéer, Den svenska samhällsreligionen. Om författningskultur och samhällsreligion i ett komparativt 
perspektiv. 
40 Robert W. Gordon (1888-1961). 
41 Gordon, R. W., The Historical Argument in American Legal Culture 
42 Med andra ord inte bara den samtida utan också den nutida.  
43 Även ledamöter från Supreme Court var med och deltog. Detta höll han för American Bar Association. 
Address of the Honorable Edwin Meese III, Attorney General of the United States before the American 
Bar Association, 10.30 A.M., Tuesday, July 9, 1985, Sheraton Washington Hotel, Washington D.C.- 
Steven G. Calabresi (red.), Originalism: A Quater-Century of Debate, Regnery Publ., Inc, Washington 
D.C. 2007, s. 47 ff.  
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från författningens grundläggande avsikt.44 Dialogen skapade en kontrast inom 
domstolen. Dels mellan dem som tror på en ”levande författning”,45 inte vill känna sig 
bundna av ”historiens döda hand” och vill väcka till liv ”en värld som är död och 
begraven”,46 samt dels dem som vill nyttja det statiska argumentet och därmed även en 
restriktiv tillämpning av lagprövningen.47 
Något som i detta sammanhang är värt att nämna är att en tydlig omorientering ägt rum, 
från en domstolsmajoritet som såg författningen som ett levande dokument och 
tillämpade ett dynamiskt eller ett kritiskt historiskt argument, till en ny majoritet som 
företräder det statiska argumentet.48 Denna förändring skedde under de knappa ca 20 
åren som William Rehnquist ledde domstolen.49 
De konservativa originalisterna menar att ”traditionalism” innebär att så länge 
privatlivet och frihetsrättigheter inte kan betraktas som långvariga traditioner har de 
heller ingen plats i deras argumentation.50  Detta resonemang för oss tillbaka till ett 
avgörande 1905 där Oliver Wendel Holmes i rättsfallet Lochner v. New York utredde 
bevarandet av primära principer så som de har rymts av ”folkets traditioner och 
rättsuppfattning”. På just ett sådant ”traditionsargument” har domstolens avgöranden i 
ett antal rättsfall rörande privatlivet51 baserats på, vilket har inneburit att flera viktiga 
avgöranden från Earl Warrens tid har ifrågasatts och rättats till av Rehnquists domstol, 
då de även legitimerar moderna värden.52 
USA:s högsta domstols praxis är ett belysande exempel på den historiska 
argumentationen den som rör religionsfriheten.53 Metaforen om skiljemuren mellan stat 
och kyrka, vilken även utgör den klassiska tolkningen om religionsfriheten gjordes av 
Thomas Jefferson som särskilt under 1900-talets modernitet varit uttrycket för 
religionens privatisering. Denna skiljemur har dock de romersk-katolska grupperna i 
USA sedan Reagans presidentperiod försökt att bryta ned.54 Men behovet av att ge 
religionen en plats i det offentliga rummet har även Supreme Court uttryckt i sin 
praxis.55  
I och med grundlagsförändringarna i Danmark 1953 finns det även skäl för att ta upp 
just det historiska argumentet i dansk författningsrätt, då man säkerligen även här kan se 
en rättspolitik som grundar sig på en statisk argumentation. I inledningen av Alf Ross’ 
författningsrätt framstår det danska enväldet som en parantes i hans långa normgivande 
berättelse om den danska författningens historia baserad på en demokratisyn.56 
Folksuveräniteten och demokratin tryggas av grundlagsregler som ska kunna stå emot 
en revolution. Europakonventionen förde dock endast ett formellt stöd, inget materiellt. 
Det var tidens modernitet som utmärkte den danska grundlagen 1953, historien fanns 
där men även här endast i en formell mening. Det för oss tillbaka till Zahle och hans 

                                                        
44 Vilken även kallas jurisprudence of original intent. 
45 Living constitution.  
46 Dvs. dem som var mer i överensstämmelse med modernitetens kontext.  
47 Lagprövning - judicial review.  
48 Modéer, SvJT 2009, s. 349. 
49 William Rehnquist (1924-2005) utsågs 1986 av Reagan till domstolens ordförande, chief justice. 
Antonin Scalia utsågs samtidigt till domstolens ledamot. 
50 Se Sunstein, Radicals in Robes: Why Extreme Right-Wing Courts Are Wrong for America, s. 90 f. 
Detta är vad professor Cass Sunstein i Chicago kallat ”fundamentalisternas trumfkort”. 
51 Dvs. otrohet, homosexualitet etc. 
52 Earl Warren (1891-1974). 
53 Vilken också är garanterad i författningens första tillägg.  
54 De religiösa konservativa, the Theocons. 
55 Modéer, SvJT 2009, s. 350. 
56 Ross, A., Dansk statsforfattningsret I-II, Köpenhamn 1959-60. 
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författningsrätt som utkom 2001-2003 då han i stället förmedlar ett dynamiskt historiskt 
argument. Genom att det historiska elementet sätts in i sin historiska kontext och 
värderas i sin nutida får den också nu betydelse. Det blir en texttolkning av 
författningens regler som också polycentriskt innefattar yttre rättskällor, som EU-rätten 
och Europakonventionen. I Henrik Zahles normativa analys blir det historiska 
argumentet ett rättsligt relevant och ett praktiskt argument, som vilket tidigare nämnts 
också stödjer sig på ett bredare rättskällebegrepp.  
 
 
 
2.1.7 Rättsvetenskapens svåra tid 
 
Uppbrottet från modernitetens rättssyn, det vill säga från nationalstaten och dess 
skolpräglade rättskällesyn, är relaterat till rättsvetenskapens svåra tid. Rättskällorna som 
var knutna till de mer idealistiska rättsuppfattningarna avlägsnades under moderniteten. 
I Sverige hade inte sedvanerätten givits större utrymme än det som lagstiftaren godtagit, 
och det har bland annat lett till att samernas rättsliga position som etnisk minoritet har 
kommit att begränsas. De etniska minoriteternas rättsliga ställning har emellertid stärkts 
ytterligare i ett internationellt postkolonialt perspektiv. Rättsliga traditioner samt 
sedvanerätten gör därmed allt klarare anspråk på att bli en del av senmodernitetens 
rättskällelära. 
Folkrätten utgör ett andra exempel, vilken även den under moderniteten behandlades 
styvmoderligt av rättsvetenskapen. De skandinaviska rättsrealisterna såg folkrätten som 
kvarlevor av naturrätten och hade med andra ord en väldigt skeptisk inställning till 
denna rätt. Här nedan skall vi gå in djupare på folkrätten, men det kan här kort nämnas 
att den har gjort anspråk i den senmoderna rättskälleläran på ett helt annat plan i den 
nationella, övernationella och transnationella rätten. 
Sedan har vi den komparativa författningsrätten som också utgör ett tredje exempel. 
Författningsfrågorna har betraktats som politiska och statsvetenskapliga i 
efterkrigstidens Sverige och har därmed i den rättsliga dialogen inte haft något 
utrymme.57 Statsrätten håller idag dock på att tas tillbaka av juristerna vilket speciellt 
kan ses just inom den komparativa rätten där ett antal klassiska rättsliga frågor skapat 
egna dialoger om samhällsreligion och originalism, samt om preamblar och 
grundläggande värden.58 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
57 1970-talets grundlagsreformer grundades även på statsvetenskapliga dialoger, inte på statsrättsliga. 
58 Det vill säga de frågor som synliggjordes genom Europatraktatens arkitektur för några år sedan. 
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2.1.8 Analys 
 
Till de rättsliga strukturer som överskuggat efterkrigstidens modernitet ser vi i dag vissa 
motkrafter. Till vårt behov av att skapa en rättslig slutsats eller slutledning kan de 
kritiska uttrycken ses som en formulering för, vilka även innefattar inslag av romantik. 
Som här ovan redan nämnts kan gripbara exempel som bland annat Henrik Zahles 
dynamiska historiska argumentation samt Kaarlo Tuoris rättsliga djupstrukturer anföras. 
Dialogerna som har förts om juristernas yrkesetik, dygder samt grundläggande värden 
har likaså blivit föremål för denna motkraft. Den som initierade dessa på 1990-talet 
samt argumenterade för denna motkraft var bland annat den förre dekanen på Yale Law 
School, Anthony T Kronman. Det samhällsideal som de amerikanska advokaterna 
representerade när Alexis Tocqueville beskrev denna aristokratiska elit i den unga 
demokratin som statsmannajurister (lawyer statesmen) talar Kronan om att juristerna 
har en plikt att gå tillbaka till.59 
I vår tids rättsliga dialoger kan vi se rester av en likartad argumentation jämförelsevis 
med den som ägde rum i början av 1800-talet och under den historiska rättsskolans 
period. Vi kan se likheter med hur de använde historien som den idealistiska och 
romantiska lösningen som man även gör i dag. 
Just för den senmoderna juridiska diskussionen verkar även detta historiserande 
perspektiv verka smakfullt som en metafor. I flera av Caspar David Friedrichs kända 
målningar, har han i Svenska Pommern, från klosterruinen Eldena utanför Greifswald 
fångat ruinerna som fragment från en svunnen tid, och som fortfarande framstår som 
levande ruiner i stället för som döda konstgjorda föremål där naturen utgör det levande 
sammanhanget. Friedrich var den mest främste konstnären inom den tyska 
högromantiken. 
Senmoderniteten och igenkännandet av ”rättens levande ruiner” gör det klart och tydligt 
för en ny romantik i vår tid. Traditionen lever fortfarande.  
För just den praktiska rättshistorien samt även för den rättshistoriska forskningen har 
iakttagbarheten av den historiska argumentationen och dess europeiska diskussioner 
blivit en allt viktigare uppgift.60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
59 Lawyer statesmen. Kronman, A. T., Precedent and Tradition, 99 Yale Law Journal (1990), s. 1029 f., 
samt The Lost Lawyer: Failing Ideals of the Legal Profession, Harvard University Press: 
Cambridge/Mass. 1995. 
60 Modéer, SvJT 2009, s. 352.  
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2.2 RÄTTSHISTORIA I FÖRÄNDRING – 1900-TALETS MODERNITET VS. 
2000-TALETS ”RÄTTSLIGA ROMANTISKA SENMODERNITET”  

    
2.2.1  En senmodern rättslig dialog - Folkrätten   
 
Två viktiga folkrättsliga diskussioner som en av folkrättens framstående representanter i 
sin forskning sammanbundit med varandra är folkrättshistorien och globaliseringen. Jag 
talar om professor David Kennedy vid Harvard Law School.61 Här nedan skall 
påståendet om att folkrättshistorien i dag upplever en märkbar renässans tas upp, då det 
i relation till de folkrättsdialogerna som fördes under 1900-talets pragmatiska och 
positivistiska tid numera finns ett behov att tillämpa nya juridiska perspektiv.62  
Nationalstaternas juridiska och politiska dialoger har sedan lång tid haft övertaget i 
modernitetens rättsliga idégods. Det var förvaltningsrätten som under 1900-talet blev 
den mest framträdande disciplinen eftersom ingen större plats givits för de folkrättsliga 
perspektiven på grund av nationalstaternas monopolistiska rättskultur.  
Det var även på privaträttens bekostnad som den offentliga rätten växte sig allt större, 
och privaträtten hade redan under den historiska rättsskolans period prioriteras framför 
den offentliga rätten.63 Till skillnad från den apolitiska och vetenskapligt intressanta 
privaträtten som Friedrich Carl von Savigny64 uttryckte det, ansåg han därmed även, att 
den offentliga rätten var högst ointressant, politisk och ovetenskaplig.65 Folkrätten vann 
varken i ett rättspositivistiskt perspektiv eller i juristutbildningen någon etablerad praxis 
utan sågs på grund av dessa naturrättskritiska och nationalstatliga kunskapsmönster allt 
mer som en främmande fågel. 
Numera har vi dock en mer nyliberal marknadsekonomi vilket också innebär att när 
nationalstatens jurisdiktion nötts bort har privaträtten därmed upplevt en renässans i vår 
senmoderna rättskultur på nytt. Det är inte bara inom juristutbildningen och 
rättsvetenskapen utan också i det praktiska rättslivet som det beretts under det senaste 
kvartsseklet allt större utrymme åt bland annat den komparativa rätten, den 
internationella privaträtten samt folkrätt och internationell offentlig rätt.66  

 

2.2.2 Rättshistoriens plats inom folkrätten 
 
För att synliggöra och grunda den jämförande rätten och folkrätten i ett alltmer oändligt 
och genomlysande rättslig omgivning använder vår tids jurister allt oftare den historiska 
argumentationen. Något som är intressant är att vi i dag använder oss av ett 
tankemönster, vilken redan före moderniteten sågs som det grundläggande 
kunskapsmönster. 
Vårt senmoderna rättsliga synsätt har övergått från ett synsätt av nationalstatens 
maktmonopol till ett tankemönster med globaliseringsperspektiv skildrat av rättslig 
transparens. 

                                                        
61 David Kennedy (1955-1984). 
62 Kennedy, D. International Law and the Nineteenth Century: History of an Illusion, Quinnipiac Law 
Review, s. 99 ff. 
63 Den historiska rättsskolan som hade sina rötter i den tyska romantiken. 
64 Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). 
65 Modéer, K. Å. Transparens och djupstruktur – Folkrätten i rättshistorien, i festskriften till Rolf 
Nygren, s. 305. 
66 Detta tack vare den nationella rätten. Det har även getts ett större utrymme åt globaliseringen 
federalismen, och traditionalismen.  
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Henrik Zahle var med och bidrog till att konstruera och utveckla en senmodern 
mångfaldisk rättskällelära med hjälp av sin praktiskt inriktade rättsfilosofi.67 
En slags förtroendedemokrati där domstolarnas jurisprudens blivit alltmer polycentrisk 
och där det var både transparens och reception som utmärkte tillämpningen, skapades av 
den världsomfattande judikialiseringen.68 Ett allt tydligare godkännande av de historiskt 
traditionella rättskällorna som folkrätt och sedvanerätt kunde detta därmed betonas av.69 
I detta sammanhang är den finske folkrättsjuristen Martti Koskenniemi även viktig. Han 
har tillsammans med sina kollegor försökt att hitta ett samband mellan det tidigmoderna 
och det senmoderna, i stilen mellan försvar och idealsamhälle, med hjälp av en historisk 
argumentation. Den historiska analysen för Koskenniemis del går tillbaka till 
exempelvis både Samuel von Pufendorf som Immanuel Kant, där särskilt Pufendorf 
kommer att beröras mer här nedan.70 Detta betyder därmed att den senmoderna 
folkrätten, det vill säga vår tids folkrätt, berättigas med stöd av såväl ett historiskt 
idégods som historiska källor, även i ett rättshistoriskt perspektiv. 
 

 
2.2.3  Kort om folkrättens historia  
 
Folkrätten blir meningslös i både tid och rum utan ett jämförande perspektiv, därför 
skall jag här nedan kort beröra den europeiska folkrättens historia. 
Folkrättens historia som juridisk disciplin sträcker sig långt tillbaka då man redan i 
antikens Rom skilde mellan ius civile och ius gentium. Emot folkens rätt, stod romarnas 
egen rätt stod och de två rättssystemen fungerade parallellt. På ett likartat sätt som ius 
commune, det vill säga den europeiska lärda rätten, levde i samexistens med den 
nationella eller regionala sedvanerätten71 under medeltiden, gällde det samma för 
folkrätten med den nationella rätten. Nu uppstod även begreppet komparativ rätt, cum 
pare, och detta i och med likhetsgranskningen mellan dessa bäggedera jämbördiga 
rättssystem. 
Det var framför allt den internationella sedvanerätten som identifierades och folkrätten 
samt dess källor som positionerades på 1500-talet och i början av 1600-talet av de 
spanska skolastikerna. Dominikanmunken och teologiprofessorn Francisco de Vitoria72 
var den mest betydelsefulla inspiratören och det var han som gav folkrätten och dess 
naturrättsliga beteckning som en mellanfolklig rätt vilken kunde identifieras genom det 
mänskliga förnuftet.73 För den spanska skolastikens främste företrädare Francisco 
Suárez74 var ius gentium i första hand sedvanerätt. Genom att den grundar sig mer på 

                                                        
67 Henrik Zahle (1943-2006), Praktisk retsfilosofi, København 2004.  
68 Tate, C. N. & Vallinder, T. (red), The Global Expansion of Judicial Power, New York, London 1995. 
69 Andra forskare är den franska folkrättshistorikern Emmanuelle Jounnet vars komparativa analys tar 
avstamp i 1700-talsfilosofin. Vi har även Emerich de Vattels folkrättsliga position, samt David Kennedy 
som tar 1800-talets jurister med Jeremy Bentham och John Austin som företrädare för en folkrättslig 
position som förutsättning för sin historiska jämförelse . Se även t.ex. domaren i U.S. Supreme Court, 
Sandra Day O’Connor, som argumenterat för en reception av rättsprinciper hämtade i avgöranden i EG-
domstolen, t.ex. Lawrence vs. Texas (2002). 
70 Kennedy, D. International Law and the Nineteenth Century: History of an Illusion, 17 Quinnipiac Law 
Review, s. 99 ff. Se även Modéer, K. Å., Transparens och djupstruktur – Folkrätten i rättshistorien, s. 
307. 
71 Dvs. Ius proprium. 
72 (1480-1546). Se Modéer, K. Å. Transparens och djupstruktur – Folkrätten i rättshistorien, s. 308. 
73 Dvs. som en ius inter gentes. 
74 Francisco Suárez (1548-1617). 
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sedvana än på naturen, menade han att den skiljer den sig från naturrätten.75 I och med 
detta blev han därför den första att positivera den folkrättsliga sedvanan.  
Den som klassiskt blivit kallad den för tidigmoderna folkrättens fader är nederländaren 
Hugo Grotius.76 Också för juristerna och politikerna under den svenska stormaktstiden 
fick hans båda fördrag om krigens och fredens rätt samt om rätten till det öppna havet77 
stor betydelse. Dessa arbeten definierade normerna för en civiliserad krigsföring och 
introducerade även doktrinen om rätten för var och en att färdas över det fria havet,78 
som också bestått i den moderna folkrätten.  
Det som blev folkrättens redskap eller hjälpmedel var just den rationella naturrätten, där 
exempel på rättsregler som var av vidsträckt folkrättlig läggning var exempelvis pacta 
sunt servanda, avtal skall hållas. 
Brytpunkten mellan ”den europeiska internationella rättens tidsperiod” samt de antika 
idealen, var inom folkrätten, det Westfaliska fredsavtalet 1648.79 
Det skapades ett behov av mellanstatliga relationer i samband med nationalstatens 
framväxt och dess maktstruktur, det vill säga jurisdiktionen, samt de territoriella 
gränserna.80 I dessa relationer skedde det tydliga förändringar efter det 30-åriga kriget, 
då bland annat anordningen av stadigvarande ambassader och missioner i främmande 
länder med immunitetsskydd utgjorde ett sådant initiativ. I Europas huvudstäder blev 
dessa ambassader ett multikulturellt exotiskt inslag.81 
Den romersk-rättsliga termen ius gentium fick hos Christian Wolff82 sin moderna 
förklaring som nationernas lag. I hans fotspår gick även här den schweiziske 
rättsfilosofen Emerich de Vattel, där hans arbete om folkrätten som nationernas lagar, 
Le droit des gens (1758),83 även baserades på naturrättsliga principer som fick sin 
tillämpning i staternas praxis. Med hjälp av historisk sedvanerätt, fördrag och andra 
överenskommelser samt också med hjälp av naturrätten försökte han identifiera 
folkrättsliga regler med en klassificering som var tidtypisk. Genom hans arbeten växte 
också en folkrättsdoktrin fram vilken utgick från att en positivistisk folkrätt uppstod 
genom samtycke ifall den världsomfattande sedvanerätten blev accepterad av den 
suveräna staten. Detta arbete blev en sakkunnig och respektgivande källa som i vår tids 
dialoger gett honom attributet som folkrättens moderna grundare, dessa är källor som 
fortfarande åberopas.84  

                                                        
75 Suárez i Tractatus de legibus ac deo legislatore (1612) citerad av David J. Bederman, Custom as a 
source of law, New York 2010, s. 138 f.   
76 Hugo Grotius (1583-1645).  
77 De iure belli ac pacis och De mare liberum, vilka även var naturrättsligt baserade. 
78 Justum bellum – det rättfärdiga kriget. 
79 Fredsavtalet var inte bara en nationell författning för det tyska kejsardömet, utan även för det heliga 
romerska riket av tysk nation. Likväl som den var ett folkrättsligt dokument, där ett antal europeiska 
signatärer, till och med den iden svenska kronan var inblandade. Fram till det tyska riktes upplösning 
1806 betraktades fördragen som en gällande folkrättsligt kungörelse. Se den Westfaliska freden 1648 – 
http://books.google.se/books?id=bFba2JSFu1kC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=vad+betyder+konstitutional
ism?&source=bl&ots=oMmLOtTk_1&sig=bE_je6-
EdE_amoIdYH2z9hrqU20&hl=sv&sa=X&ei=JASZT_-
fCoj_4QTU65jFBg&ved=0CFIQ6AEwCA#v=onepage&q=vad%20betyder%20konstitutionalism%3F&f
=false. 
80 Från Machiavelli. 
81 Här omfattades också religionsfriheten av immuniteten. Den immuna franska ambassaden i Stockholm 
blev t.ex. under Karl XI:s regering det enda stället i det enväldiga och ortodoxa lutherska Sverige där den 
katolska mässan kunde firas. 
82 Wolff (1679-1754).  
83 Emerich de Vattel (1714-1767) . Översatt till engelska, The Law of Nations, 1760. 
84 Han visar också i sina arbeten de första tecknen på en positivistiskt formulerad folkrätt, Allt 
ovanstående se Modéer, K. Å., Transparens och djupstruktur – Folkrätten i rättshistorien, s. 310 ff. 

http://books.google.se/books?id=bFba2JSFu1kC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=vad+betyder+konstitutionalism?&source=bl&ots=oMmLOtTk_1&sig=bE_je6-EdE_amoIdYH2z9hrqU20&hl=sv&sa=X&ei=JASZT_-fCoj_4QTU65jFBg&ved=0CFIQ6AEwCA#v=onepage&q=vad%20betyder%20konstitutionalism%3F&f
http://books.google.se/books?id=bFba2JSFu1kC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=vad+betyder+konstitutionalism?&source=bl&ots=oMmLOtTk_1&sig=bE_je6-EdE_amoIdYH2z9hrqU20&hl=sv&sa=X&ei=JASZT_-fCoj_4QTU65jFBg&ved=0CFIQ6AEwCA#v=onepage&q=vad%20betyder%20konstitutionalism%3F&f
http://books.google.se/books?id=bFba2JSFu1kC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=vad+betyder+konstitutionalism?&source=bl&ots=oMmLOtTk_1&sig=bE_je6-EdE_amoIdYH2z9hrqU20&hl=sv&sa=X&ei=JASZT_-fCoj_4QTU65jFBg&ved=0CFIQ6AEwCA#v=onepage&q=vad%20betyder%20konstitutionalism%3F&f
http://books.google.se/books?id=bFba2JSFu1kC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=vad+betyder+konstitutionalism?&source=bl&ots=oMmLOtTk_1&sig=bE_je6-EdE_amoIdYH2z9hrqU20&hl=sv&sa=X&ei=JASZT_-fCoj_4QTU65jFBg&ved=0CFIQ6AEwCA#v=onepage&q=vad%20betyder%20konstitutionalism%3F&f
http://books.google.se/books?id=bFba2JSFu1kC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=vad+betyder+konstitutionalism?&source=bl&ots=oMmLOtTk_1&sig=bE_je6-EdE_amoIdYH2z9hrqU20&hl=sv&sa=X&ei=JASZT_-fCoj_4QTU65jFBg&ved=0CFIQ6AEwCA#v=onepage&q=vad%20betyder%20konstitutionalism%3F&f


 21 
   
 

En ny omdefiniering av folkrätten utgjordes av naturrättskritiken. Jeremy Bentham var 
den som gick vidare i positiveringen av folkrätten, men framhöll dock att naturrätten 
inte kunde utgöra grunden för rättsregler.85 Naturrätten kritiserades även av den tyske 
filosofen Immanuel Kant (1724-1804) vars kritik även den kommit att förutse en 
kosmopolitisk rättsordning som utgick ifrån den europeiska.  Också John Austin (1790-
1859) hörde till dessa kritiker. Austins uppfattning blev i stor utsträckning också väldigt 
kraftfull vilken stärktes under 1800-talet och kom att dominera 1900-talets syn på 
folkrätten – Folkrätten är politik.86 
Allt sedan tidigmodern tid har den territoriellt igenkännande nationalstaten och dess 
rättssystem utgjort folkrättens kontrapunkt. Genom den historiska skolan fick den 
naturrättsliga teoribildning, som lagligt berättigade folkrättsliga normer,87 sina mest 
kritiska motståndare. Det var inte bara de tyska juristerna Friedrich Carl von Savigny 
och Georg Friedrich von Puchta som såg sedvanan i ett centralt underlag för den 
nationella rättsliga identiteten, utan även de brittiska juristerna Edmund Burke och Sir 
Henry Maine.88 Den internationella sedvanan ignorerade även av den historiska skolan 
och varför en sådan sedvana var rättsligt bindande förklarades inte heller. Under den 
första halvan av 1800-talet skildrades sedvanan som en kulturell absurd motsägelse. 
Detta strikta nationella perspektiv bröts först av Rudolph von Jhering89 och hans krav på 
en mer global jurisprudens. Ett rättsfall i den amerikanska högsta domstolen som i detta 
sammanhang bör nämnas är The Paquete Habana-fallet, 1900. I detta rättsfall 
åskådliggjordes den folkrättsliga sedvanans starka ställning. Två kubanska fiskebåtar 
hade tagits som krigsbyte av den amerikanska marinen i det spansk-amerikanska kriget. 
Frågan var om små båtar för kustfiske var opåverkbar från krigets lagar med stöd av 
folkrättslig sedvana. Båtägarna förde målet till Högsta domstolen, och hävdade med en 
folkrättslig historisk argumentation att deras båtar inte kunde ses som krigsbyte. De 
hänvisade bland annat till medeltida engelska kungliga sändebud eller budbärare, 
överenskommelser mellan europeiska länder, och till sakkunnigutlåtanden. De lyckades 
övertyga domstolen om att de kände till den folkrättsliga sedvanerätten mycket bättre än 
vad den amerikanska regeringen gjorde. Domstolen gick på fiskarnas linje och fastslog 
att rätten till krigsbyte inte innefattade små fiskebåtar.90 

Sammanfattningsvis kan således sägas att i den moderna folkrättens historia har 
1860-talet identifierats av Martti Koskenniemi och David Kennedy som en essentiell 
brytpunkt. Europeiska folkrättsjurister försökte att ”förmedla” sina länders beteenden 
även i sina kolonier vilket sågs som en reformvänlig motkraft till den tidens 
socialistiska politiska, rasbetonade samt nationella diskussioner. Under den senare delen 
av 1800-talet växte det fram en global modernitet vilken även vår tids dialoger också 
återvänder till och det var under premoderniteten som 1900-talet tog sin ansats.91  
De europeiska länders önskan att bland annat skydda ursprungsbefolkningarna, att 
förbättra deras rätt till religions- samt åsiktsfrihet och höja ländernas materiella klass 
uppenbarade sig i Berlin 1884-85 vid den så kallade Kongokonferensen, och det var 

                                                        
85 Bentham (1748-1832). Han menade att de endast kunde få plats i sedvanerätten samt 
överenskommelser men inte i de naturrättsliga spekulationerna. 
86 Kennedy, D., International Law and the Nineteenth Century: History of an Illusion, s. 111.  
87 Dvs. normer som var gränslösa. 
88 Bederman, D. J., Custom as a Source of Law (2010), s. 25-26 f. 
89 Rudolf von Jhering (1818-1892). 
90 Bederman, D. J., a.a. (2010) s. 146 f. 
91 Premoderniteten, från ca 1870 fram till första världskrigets utbrott 1914. 
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detta som var den absolut första ansatsen till en mer världsomfattande syn på 
folkrätten.92 

 

2.2.4 Vedertagen sed och konventioner som mellanstatliga verktyg och hjälpmedel 
 
Den historiska rättsskolan och dess rättskällelära hade övertaget över de 
rättsvetenskapliga dialogerna under 1800-talet. Både med folkrätten och naturrätten bröt 
detta nationalstatliga och nationalromantiska positivistiska perspektivet ut och detta 
kunskapsmönster och tankesystemet var också den mest framträdande i Sverige från 
början av 1800-talet ända fram till första världskrigets utbrott 1914.  
De så kallade konventionerna var dock de oumbärliga hjälpmedlen under 1800-talets 
senare del, och detta berodde på de liberala perspektiv man hade på såväl handel som 
kommunikationer och förbindelserna. Rörande tull- och myntfrågor kom sådana 
hjälpmedel till på mitten av 1800-talet, det vill säga under skandinavismens 
storhetstid.93 
Krigets regler samt folkrätten på sjörättens område behandlades av Parisdeklarationen 
1856 och Haagkonventionerna 1899 och 1907 om fredligt lösande av globala tvister 
vilka också utgjorde basen för den permanenta skiljedomstolen i Haag.94 Till följd därav 
hade likaså en etablering av en stiftelse skett av folkrättens positivisering i faktiska 
rättsregler. För att undvika krig var ett konfliktlösande mellan stater en uppgift 
domstolen hade.  
År 1886 fick Bernkonventionen även en väldigt betydelsefull roll för författarnas rätt till 
sina arbeten, och då även i översatt form. Denna konvention var därmed ett skydd av 
konstnärliga och litterära verk.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
92 Ovanstående se Modéer, K. Å., Transparens och djupstruktur – Folkrätten i rättshistoria, s. 313 ff. 
Jämför även Koskenniemi, Histories of International law (2011), s. 152 f. 
93 Också upphovsrättsliga konventioner grundades inom den internationella privaträtten, på delar som 
patenträtt samt på varumärkesrätt. Se Inger, M., Från privilegiesystem till patent. Patentinstitutets 
utveckling i Sverige under 1800-talet, Rättshistoriska studier, Bd 6, Lund 1976, s. 34 ff.  
94 Haagtribunalen, som inrättades 1899 och började verka 1902. Dock visade det sig vid första 
världskrigets utbrott att tribunalen hade misslyckats. Ett nyss försök gjordes med den av Nationernas 
Förbund år 1923 Internationella mellanfolkliga domstol under mellankrigstiden som trots det fick lägga 
ned sin verksamhet när nazisterna 1940 ockuperade Holland. 
95 Här har vi exempelvis August Strindberg som var mycket upprörd över att Sverige på 1890-talet ännu 
inte hade godkänt denna konvention. Det resulterade i att eländiga piratöversättningar av hans arbete Le 
plaidoyer d´un fou kunde ges ut i översättningar både i Tyskland och i Sverige utan rättsliga åtgärder.  I 
Tyskland, Die Beichte eines Thoren, och i Sverige, En dåres försvarstal. Sverige godkände denna 
konvention först år 1904. Se Modéer., K. Å., Strindbergs advokater, s. 99 ff. 
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2.2.5 Andra världskriget och dess rättsliga uppgörelse 
 
Den nya idealiserande universalism som andra världskrigets kaos resulterade i blev för 
vår tids syn på folkrätten oerhört betydelsefull. Juristerna upplevde i Tyskland till och 
med en naturrättsrenässans som formulerades exempelvis av juridikprofessorn Gustav 
Radbruch.96 
De historiska erfarenheterna och upplevelserna av både de auktoritära som diktatoriska 
staterna innebar likaså att den folkrättsliga sedvanerätt som utvecklats om de mänskliga 
rättigheterna efter andra världskriget förstärktes. Ett exempel på en sådan folkrättsliga 
sedvanerätt var stadgorna för rättegångarna mot huvudkrigsförbrytarna i Nürnberg och 
Tokyo.97 
Vid samma generalförsamling i Paris som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna utarbetades och antogs 1948 vilken byggde på en universell uppbyggnad 
om tron på mänsklig värdighet, jämlikhet mellan kvinna och man samt på stora och små 
nationers lika värde, antogs även i december 1984 den konvention om folkmord som 
FN hade utvecklat efter genomförandet av dödsdomarna i Nürnberg i oktober 1946.98  
Genom begreppet soft law som tillämpades för första gången i samband med FN:s 
allmänna förklaring 1948 blev detta en början till det typiska draget av senare flersidiga 
avtal och fördrag. Förenta Nationerna i San Francisco inrättades bland annat i augusti 
1945 med segrarmakterna som pådrivare. 
Åren efter andra världskriget innebar således att såväl de folkrättsliga som de 
konstitutionella dialogerna var inne i en ny bildning.99  
Dock visade det sig att tolkningen av dessa mänskliga fri- och rättigheter var helt olika 
varandra i Öst- och Västeuropa när järnridån gick ner över Europa. Som en global 
omständighet riktades det också mot folkrätten en ännu större kritik i västerlandet. Man 
började nu ifrågasätta om inte folkrätten faktiskt levde i två skilda världar.100 
Trots den politiska realismen odlades som en motsägelse under efterkrigstiden en tro på 
en europeisk folkrätt som skulle trygga folkens oberoende och överlägsenhet. Den 
regelbundna begäran på mänsklig värdighet sattes ihop med tron på en ”world public 
order”.101  
Under efterkrigstiden sattes även synen på folkrätten ihop med den svenska 
neutralitetspositionen.102 
Utrikesministern Östen Undén hade en återhållssam inställning till folkrätten, vilket han 
visade genom betoningen av den neutrala svenska undantagspositionen.103 För de 
förbluffade unga svenska diplomaterna påpekade Undén ”att det verkligen inte vore 
något att sträva efter att fastslå skydd för mänskliga rättigheter i en konventionstext. 
Erfarenheten visade ju att omtanke om s.k. mänskliga rättigheter hade snedvridit 
utvecklingen.” i denna del var hans uppfattning ”lika orubblig som orimlig”. Vid 
skapelsen av Europakonventionen tjänstgjorde diplomaten Lennart Petri (1914-1996) 

                                                        
96 I en av honom ofta citerad formel slog han fast att domaren inte fick tillämpa oriktig lag, när det 
förelåg ”fall av flagrant brottsligt missbruk av lagen”. Gustav Radbruch (1878-1949). 
97 Ovanstående se Modéer, K. Å., Transparens och djupstruktur – Folkrätten i rättshistorien, s. 319 f. 
98 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.  
99 Se Modéer, K. Å., Transparens och djupstruktur – Folkrätten i rättshistorien, s. 319 ff., i festskriften 
till Rolf Nygren. 
100 Man kunde fastslå att man endast kunde spekulera i om det skulle tas ett förmedlande steg mot en 
universell folkrätt. Detta i överensstämmelse med folkrättshistorikern Arthur Nussbaum (1877-1964). 
101 Human dignity. 
102 Dvs. som den nu kom till uttryck i Europakonventionen 1950. 
103 Undén var utrikesminister på nytt mellan åren 1945 och 1962. http://www.ne.se/östen-unden se 
vidare artikeln, Realism, moralism och neutralitetspolitik: Östen Undén som anonym ledarskribent, 
skriven av Barry Holmström cts.lub.lu.se/ojs/index.php/st/article/download/3190/2761.  

http://www.ne.se/östen-unden
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som attaché vid ambassaden i Paris; han har skildrat den schizofrena svenska 
inställningen till folkrätten i sina minnen.104 
Mot folkrätten och särskilt mot folkrättens sedvanor riktades under efterkrigstiden 
kraftiga attacker av både den brittiske rättslärde H.L.A. Hart (1907-1992) och Hans 
Kelsen (1881-1973) som var grundaren av den rena rättsläran. Undén var därmed inte 
ensam i sitt slag. 
 
 
 
2.2.6 Den historiska avgörande epoken – En modern postmodern och postkolonial 

folkrätt 
 
Folkrättens ställning har på nytt totalförändrats av bland annat murens fall, slutet på det 
kalla kriget och inte minst i samband med den genomlysning som skapades av den 
transnationella rättsordningen med det viktiga sammanhanget globalisering. Under det 
senaste kvartsseklet har de rättsliga positionerna gått från det positivistiska strikta 
moderna och jordnära tankesystem till ett synsätt som är betydligt mer sökande, 
anpassningsbart och genomskinligt. Ett mer globalt postkolonialt och postmodernt 
perspektiv kompletterades med den allomfattande harmoniserande synen.105 
Visserligen insisterade man på FN-deklarationens allomfattande karaktär när de 
asiatiska länderna samlades i Bangkok 1993, man underströk dock samtidigt att den 
måste ses i bakgrundens regionala, nationella samt religiösa, kulturella och historiska 
sammanhang.106 En postkolonial uttolkning som visade på ett mer förklarande 
sammanfattande tänkande fick nu FN:s allmänna förklaring. Som ovan nämnts 
definierades också vår tids kunskapsmönster som ett både-och, och inte som ett 
antingen-eller av Ulrich Beck. Detta mönster följer också folkrättsperspektivet i och 
med att antingen så grundas den folkrättsliga praktiken på förnuftet där förväntan, 
passioner, kreativitet och även moraluppfattningen från den rättsliga dialogen avgör 
besluten, eller också på ett kulturperspektiv där det viktiga elementet är historien. 
Den inom rättshistorien länge framträdande rättskulturdebatten har utmärkande nog 
även sin uppkomst ur både ett folkrättsligt samt i ett jämföranderättsligt sammanhang. 
Den nära kejserliga eller nästan befallande ståndpunkten till rättsligt biståndsarbete som 
de amerikanska efterkrigsjuristerna hade, var den bakomliggande faktorn.107 
Det var rättshistoriken Lawrence M. Friedman som lanserade termen rättskultur, legal 
culture vilken också har åstadkommit betydelsefulla rättshistoriska diskussioner.108  
Även inom folkrätten finns det flera personer, och där bland andra Emmanuelle 
Jouannet som i flera betydelsefulla artiklar pekat på att det är nödvändigt att förstora det 
folkrättsliga perspektivet också till frågor som rör den komparativa rätten, kulturen och 
historien. 

                                                        
104 Modéer, K. Å., Transparens och djupstruktur – Folkrätten i rättshistorien, s. 320-322 f. Se även 
Petri, L., Sverige i stora världen. Minnen och reflexioner från 40 års diplomattjänst, s. 241 ff. 
105 Perspektivet på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har även haft en inverkan av 
diskussionerna om globaliseringen. I början av 1900-talet blev i stället ett kulturrelativistiskt perspektiv 
märkbart.  
106 Detta var ett förmöte till Wiens FN-konferens där man också hänvisade till ståndpunkterna som 
slagits fast vid Bangkok-konferensen. 
107 Den s.k. Law and development-rörelsen.  
108 Se Modéer, K. Å., Rättshistoria som samhällets spegel: Om Lawrence M. Friedman och hans 
vetenskapssyn, i festskrift till Boel Flodgren, s. 258 f. Friedman påpekade även 1969 i en artikel att den 
världsomfattande dialogen mellan olika rättssystem och att hänsynstagandet till rättens kontextuella 
perspektiv är essentiellt. 
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Att folkrätten numera bygger upp ett helt nytt tankemönster visar de angivna exemplen 
klart och tydligt. I allt högre drag kopplas det även samman till äldre 
folkrättstraditioner. 
David Kennedy visar på vår tids behov av en kunskap om den bortglömda ”klassiska” 
från Austin emanerande folkrättsideologin på 1800-talet som 1900-talets modernister 
försökte förtränga men som fortfarande gör och måste utgöra en viktig del av vår tids 
folkrättskonstruktioner. Detta gör han på samma sätt som Emmanuelle Jouannet visar 
på skillnaderna mellan folkrättsuppfattningarna i USA och Frankrike med hjälp av 
kulturella kontexter. Med hjälp av en formulering hämtad från Kant, uttrycker 
Koskenniemi den moderna folkrättens företrädare som ”eländiga tröstare”. För att 
kunna göra en kritisk placering av Grotius och Pufendorf i den tidigmoderna folkrätten 
använde Kant metaforen samtidigt som den tillämpas av Koskenniemi den på hans eget 
synsätt på det nya naturrättsliga ordförrådet som utformats inom de världsomfattande 
juridiska dialogerna. 
Folkrätten och sedvanerätten har på nytt blivit synliga rättskällor i senmodernitetens 
nationella rättskällelära. För det fortlöpande sammanhanget i den klassiska skola 
Kennedy resonerar om är även detta ett avgörande. En pågående dialog som handlar om 
en kamp om rätten är förvisso detta en del av. Där har det även under skilda perioder i 
rättshistorien också vuxit fram en kritik mot sedvanerätten för att vara dels alldeles för 
sofistikerad eller självständig för att kunna anta dessa rättskällor.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
109 Modéer, K. Å., Transparens och djupstruktur – Folkrätten i rättshistorien, s. 322-323. 
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2.2.7 Renässansen för det historiska argumentet – Folkrätten som en 
sammanfogning mellan försvar och ouppnåeligt ideal 
 
Den tyske juristemigranten Arthur Nussbaum fastslog dock att en sådan iakttagelse av 
att se folkrätten som en sammanfogning mellan försvar och ouppnåeligt ideal inte skulle 
gälla inom folkrättsvetenskapen, och detta trots att rättshistoria ansågs vara ett av de 
mest skolande och givande ämnena inom rättsvetenskapen samt trots den stora 
innebörden den historiska kunskapen har på detta område.110 Nussbaums 
folkrättshistoria var ett resultat av det kalla kriget vilken la tonvikten på att bevara och 
hålla det europeiska medmänskliga och idealistiska synen på folkrätten. Tolkningen av 
folkrättens historia och dess doktrin kritiserades av honom på ett bestämt och 
ovillkorligt sätt. Nussbaum var 1947 mycket kritisk till om denna syn man hade på 
folkrätten under 1800-talets att den var allomfattande verkligen hade fått rötter i de 
icke-europeiska länderna. Enligt Nussbaum själv utmärkte järnridån en skillnad mellan 
nationernas självständighet och ofrihet, och därmed inte bara en gräns mellan 
Sovjetunionen och västvärlden.  
Med detta kan sägas de rättshistoriska diskussioner som rör de rättsliga kulturerna och 
traditionerna i stor utsträckning är knuten till senmodernitetens, det vill säga vår tids, 
folkrättshistoria. Den historiska argumentationen ser vi hos flera av de här angivna 
forskarna inom folkrätten, varav bland annat Martti Koskenniemi i sina skrifter 
åskådliggör universella och klassiska regler och lagar är knutna till utpräglade intressen, 
det språkliga sammanhanget eller projekten.111  
I ett antal artiklar har även Emmanuelle Jouannet riktat sin kritik mot det allomfattande 
och globala perspektivet på folkrättshistorien där den franska folkrättshistorikern lade 
tonvikten på mängden av individuella, lokala, institutionella, inhemska samt idealbilden 
som kännetecknar mönstret för folkrätten. Jouannet menar på att det finns i dagens 
folkrätt en medvetenhet om behovet att se folkrätten utifrån dess historiska och 
kulturella kontexter. Av den världsomfattande rätten som är fäst i begreppen språk och 
kultur växer det fram en ny förförståelse för.112 

Sammanfattningsvis kan sägas att den svenska folkrättsdialogen även står i relation 
till den europeiska och den allomfattande dialogen. Hans Corell, före detta rättschef på 
FN, beskrev ur ett FN-perspektiv sin syn på domarrollen i ett föredrag inför svenska 
hovrättsjurister år 2000. Där sa han bland annat att på samma sätt som den inre driften 
om att domarkulturen är lokalt och inhemskt fäst så stod likaså globaliseringen av 
domarrollen i fokus.113 Detta blev för Corell i enlighet med FN-stadgans syfte ett sätt att 
historiskt erkänna rättstaten som laglig och ett exempel på hur ett letande efter ”ett 
gemensamt historiskt minne” som är fäst i både tid och rum också bottnade i vår 
internationella värld av den folkrättsliga identiteten.114 
                                                        
110 Arthur Nussbaum (1877-1964) som 1947 utgav arbetet A Concise History of Law of Nations vilket 
därmed också sågs som en banbrytande insats. Se Nussbaum, A., A Concise History of the Law of 
Nations, s.293 f. 
111 Se till exempel Koskenniemi, M., Histories of international Law, s. 161, 174 f., och s. 308. 
112 Jouannet, E., French and American Perspectives on International Law: Legal Cultures and 
International Law, 2006, s. 292 ff. Så visserligen kan man med andra ord tala om ett gemensamt första 
ansats till folkrättsligt språk, men detta språk talas av individer, vars röster är förankrade i olika 
rättskulturer.  
113 Se Corell, H., Domarrollen i FN-perspektiv. Personliga reflektioner vid ett lagmansmöte i Svea 
Hovrätt, 85 Svensk Juristtidning 2000, s. 676. Han avslutade också föredraget genom att citera en 
tingspredikan från Tjusts domsaga 1753 där domarens ansvar och behov att med kraft förvalta ett ämbete 
diskuterades.  
114 Modéer, K. Å., Transparens och djupstruktur – Folkrätten i rättshistorien, i festskrift till Rolf 
Nygren, s. 323-325. 
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2.3 SAMUEL PUFENDORF OCH DET HISTORISKA ARGUMENTET 

 
Denna avslutande del kommer att handla om Pufendorf och det historiska argumentet. 
Delar som hur Pufendorf, som var den tändande gnistan till den tyska upplysningen i 
slutet av 1600-talet, under sin livstid uppfattade rollen som historiker och hur han i 
anledning här utav använde sig av det historiska argumentet kommer främst att beröras. 
Även frågan om hur det historiska argumentet i dag används av vår tids jurister kommer 
att tas upp.  
Ett tydligt ogillande och fördömande av det modernistiska samt traditionskritiska 
kunskapsmönster som kännetecknade större delen av 1900-talet märks här, vars mönster 
och tankesystem fortfarande i dag kastar sin långa skugga på våra synvinklar och 
juridiska vardag. 
Den amerikanske Robert W. Gordon visade i en artikel för några år sedan hur domarna i 
Supreme Court använt sig av en historisk argumentation på olika sätt där även tog hjälp 
av ett statiskt, dynamiskt eller ett kritiskt argument för att förklara detta. Därför blir 
även denna artikel lämplig för att visa på den historiska argumentationens mening.115  
Som ovan nämnts innebär det statiska argumentet att man finner att författningen alltid 
måste tolkas utifrån sin grundläggande text.116 När man med stöd av en historisk 
kunskap eller erfarenhet föreslår en ny tolkning av författningen använder man sig 
därmed också av ett dynamiskt argument och till sist när man finner att historien inte är 
till någon hjälp för att lösa det juridiska problemet tillämpas det kritiska argumentet. 
Det berömda desegrationsfallet från Kansas, Brown v. Board of Education, 1954, under 
Earl H Warrens tid som domstolens ordförande är ett anmärkningsvärt rättsfall i detta 
sammanhang, vilket härrör till den moderna amerikanska rättshistorien. Det var i 
efterkrigstidens anda från sociologiska data som Warren hade sin utgångspunkt och 
varken historiska hänvisningar eller omständigheter åberopades. Varken nu eller när det 
viktiga Plessy v. Ferguson från 1896117 avgörandet gavs försökte han vrida tillbaka 
klockan till 1868 när tillägget till författningen antogs i Kansas fallet.118 För att kunna få 
domstolens samtliga ledamöter att komma överens om det uppmärksammade domslutet 
var Warrens enda chans att blicka bort från historien. Gordons argumentationsmodell är 
användbar för såväl rättshistoriska exempel, som amerikanska rättsförhållanden som 
den egentligen är tänkt för samt även domstolstolkningar av den amerikanska 
författningen. 

För att endast redogöra kort för vem Samuel Pufendorf var och betydelsen hans 
verk inneburit,119 var han en tysk naturrättslärare, elev till Grotius’ som publicerade ett 
par betydelsefulla arbeten, bland annat De jure naturae et gentium libri octo (1972) och 
De officio hominis et civis (1673), vilka placerade de naturrättsligt orienterade 
folkrättstankarna både i den juridiska utbildningen som i rättspraxis för en lång tid 
framåt.120  
                                                        
115 Gordon R. W., The Historical Argument in American Legal Culture, i Modéer, K. Å., (red), 
Rättshistoria i förändring, Rättshistoriska studier, Bd 22, Lund 2002, s. 181 ff. 
116 Dvs. det argument som också domstolens nuvarande majoritet använder sig av, författningens 
ursprungliga avsikt, original intent.  
117 (Separate but equal). 
118 I det målet var Supreme Courts uppgift att ”se den offentliga utbildningen i ljuset och av dess 
nuvarande plats i det amerikanska livet”. Se Kalman, L. The Strange Career of Legal Liberalism, Yale 
University Press: New Haven & London 1996, s. 27.  
119 Samuel von Pufendorf (1632-1694). 
120 Dessa producerade han vid juridiska fakulteten i Lund 1668-1676 då han var professor i naturrätt och 
folkrätt. Se Modéer, K. Å., Samuel Pufendorf, Om de mänskliga och medborgerliga plikterna enligt 
naturrätten, s. 11 ff. 
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Pufendorfs skrifter var fram till ca 1800-talet de framträdande naturrättsliga 
folkrättspublikationerna. 1 1700-talets Tyskland skapades statsrättsliga dialoger bland 
annat om en ius publicum universale, dvs. sammanfattningen av den naturrättsliga 
formuleringen av en allmän statslära för alla folk och tider. Det var på termen 
tillgänglighet121 som Pufendorfs naturrättsuppfattning baserades, en term som även 
Aristoteles och Grotius hade tillämpat och sågs av dem som medfödd. Det höll dock 
inte Pufendorf med om utan menade att den var en formulering för mänskligt ursprung 
som även krävde rättslig styrning.122 

 

2.3.1 Pufendorfs influenser  
 
Det var professorn och polyhistorn Herman Conring som var först ut med att 
vetenskapligt och schematiskt behandla den tyska rättshistorien.123  
När de medeltida juristerna behandlade Bibeln och den senantika justinianska lagen som 
rättskällor innebar det för dem den gällande rätten. De såg därmed inte dessa arbeten 
som historieböcker. Som historiska argument började dessa rättskällor att beaktas som 
först på 1500-talets mitt av humanisterna. Den förste juristen att stödja sin 
argumentation med hjälp av den historiska vetenskapen var Conring, men han var dock 
inte den förste som gjorde denna historiska iakttagelse.124 
En annan nämnvärd person är Carl Johan Schlyter125 som under 1800-talet klassas som 
den svenska rättshistoriens ”founding father” och var professor i laghistoria.  
Conring påverkade Pufendorf kraftigt och därför är hans positiva skildring av Conring 
värd att notera. Conring var den enda författaren som gick fri från Pufendorfs dom. Alla 
andra, till och med kejsaren, skildras med katastrofal ironi och negativa omdömen. 
Pufendorf kallades av studenterna för skrattprofessorn,126 detta för att han som ung 
professor i Heidelberg på 1660-talet avslutade sina kritiska påståenden av den tysk-
romerske kejsarens författning med råa gapskratt. Han såg kejsarens 
författningstradition som så gammalmodig, föråldrad och så i motsättning till modern 
historieuppfattning att man måste skratta åt den. Pufendorf använde sig alltså här en 
empirisk-historisk analys med hjälp av en dynamisk historisk argumentation. Redan i 
samband med de Westfaliska fredsförhandlingarna på 1640-talet hade den romerska 
rättens dominerande kunskapsmönster trotsats framgångsrikt med hjälp av ett 
naturrättsligt förfarande. Detta ledde till nästa fas, kejsarens ställning och domsrätt 
sattes under debatt med hjälp av ett historiskt förfaringssätt. Det var alltså i de politiska 
ändamålen Pufendorf tillämpade den historiska argumentationen.127 
Juristerna kunde nu, genom Conrings och Pufendorfs vetenskapliga positioner, förhålla 
sig till sitt historiska arv.  
Det finns ett antal oljemålningar gjorda under denna period som även är betydelsefulla i 
dag. De visar ett sammanhang till Pufendorfs historiska argumentation. Några av dessa 

                                                        
121 Socialitas. 
122 Koskenniemi, The Politics of International Law, s. 310 f. 
123 Herman Conring (1606-1681). 
124 Modéer, K. Å., Pufendorf och det historiska argumentet, Pufendorfseminariet I, 2005, s. 8-11. 
125 Schlyter (1795-1888). 
126 der Lachprofessor. 
127 Modéer, K. Å., Pufendorf och det historiska argumentet, Pufendorfseminariet, 
Installationsföreläsning i Lund den 4 mars 2005, s. 12-15. 
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är ”Sanningen avslöjas av tiden”128 och ”Sanningen uppdagas av tiden och klokheten, 
upprättas av rättvisan”. Ur vårt synsätt visar de metaforiska tavlorna sin rådande 
historievetenskapliga ställning, det var den nakna sanningen som med hjälp av tiden och 
klokheten skulle avslöja tidens brister.129 
 

 
2.3.2  Pufendorf, ”en vouge-impulsen” och det historiska argumentet 
 
Med utgångspunkt i sitt naturrättsliga och folkrättsliga synsätt band Pufendorf ihop 
juridik och historia i sin historiska litterära verksamhet. För Pufendorf och hans nutid 
var det statsintresset som stod mest centralt, och därav kom hans utrikespolitiska 
historia som diskuterade statens diplomatiska relationer, överläggningar och strider.130 
Statsintresset fick först i Pufendorfs senare historiska författande en högre ställning och 
betydelse än naturrättsläran. Statens egna lagar skulle alltså vara i harmoni med både 
folkrätt och naturrätt enligt hans eget tankesystem och han skulle finna det speciella i 
den stora mängden då han ansåg att identifierandet av både de eviga och de historiska 
omväxlingarna var en historikers jobb.131 Man började dock undra ifall Pufendorf och 
Conring verkligen kunde framstå som så pass sakliga och neutrala i den historiska 
litterära verksamheten, då det märktes i deras arbeten att politiska och kritiska avsikter 
hade en påverkan på historien och naturrätten.  Trots att Pufendorf inte direkt var 
medveten om denna motsägelse kände han ändock till att det förelåg problem med detta 
och hans tvåfaldiga ställning som historiker och naturrättslärare. Under barocken skulle 
historiker fortfarande hålla sig opartiska men nu fick de ytterligare ett åtagande vilket 
var att de nu skulle tjäna sina uppdragsgivare.132  
Det skall även tilläggas att många forskare här har resonerat till viss del otidsenligt då 
den neutrala och rättvisa grundtanke som de moderna forskarna använde sig utav över 
huvud taget ens existerade på 1600-talet.133  
Uppfattningen att historien var en del av naturrättens allmänna principer samt det 
rättvisa och opartiska sökandet fanns det ingen stridighet om då man på den tiden hade 
ett politiskt ändamål. För att kunna vara lämplig för statens syfte undrade Pufendorf, hur 
i ett självklart läge, de angelägna politiska handlingarna skulle formas. Han funderade 
även på vilket sätt kravet på politisk samhörighet skulle kunna behagas med hjälp av 
statens styrande.134 Som Niléhn tar upp gjorde Pufendorf i sina arbeten en utsortering av 
fakta och omständigheter och det var omtanken för statens främsta som hörde dit vilket 
betydde att han inte var en opartisk historiker eftersom detta var för historiken mer som 
en yrkesplikt. Pufendorfs statsintresse kan jämföras med när kungen bryter 
världsomfattande avtal och uppgörelser, vilket också han gör i statens intresse. Det är i 

                                                        
128 Dessa målade av David Klöcker Ehrenstrahl som i idag finns på Drottningholm. Ehrenstrahl var Karl 
XI:s hovmålare. Se artikel Hovmålaren Ehrenstrahl, i Populär Historia av Anna Larsdotter, 28 september 
2009. 
129 Allt ovanstående se Modéer, K. Å., Pufendorf och det historiska argumentet, The Pufendorf Seminar 
I, Lund 2005, s. 17-20. 
130 Enligt Pufendorf visade historien förhandlingar som var arkitektoniskt grundade. 
131 Det var därför historikern skulle söka kärnan i statens intresse.  Dock kunde man göra gällande 
att den historiska berättelsen skulle hejdas ifall statsintresset påverkade historiesynen. 
132 Krieger, L., The Politics of Discretion. Pufendorf and the Acceptance of Natural Law, s. 193 ff. 
133 I anledning av Pufendorfs dubbla roll har Lars Niléhn analyserat de olika diskussionerna som funnits. 
Lars Niléhn var före sin bortgång lundahistoriker. Se Niléhn, L., On the Use of Natural Law: Samuel von 
Pufendorf as Royal Swedish State Historian, i Modéer, K. Å., (red), Samuel von Pufendorf 1632-1982. 
Rättshistoriska studier, Bd Lund 1986, s. 52 ff. 
134 Inte endast staten utan också i överensstämmelse med naturrätten. 
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detta sammanhang för en politisk avsikt han använder historien. Hur de europeiska 
statera kunde skapa sig berömmelse genom sin historia blev Pufendorfs arbeten 
illustrationer på.  
Pufendorf har således spelat en väldigt betydelsefull roll. Generationen av 1700-talets 
förståndsmässiga elit läste, diskuterade och översatte hans arbeten och teorier. Det 
visade sig allstå vara en mycket lyckad blandning att vara både historiker och 
naturrättsteoretiker. Men Pufendorfs lysande stjärna började så småningom avta i 
samband med att naturrättskonjunkturen började ge efter. Den franska upplysningen 
började forma sina rötter och då föddes också det kritiska historiska argumentet. Ett 
typiskt exempel på en formulering för den moderna traditionskritiken är Voltaires 
berömda uttalande ”om lagarna är dåliga, bränn dem, och skriv nya”. Om historien inte 
passade skulle man enligt honom avfärda den och skriva historien själv.135 
Man märkte också att det fanns ytterligare en dubbel roll i hans argumentation vilken nu 
under upplysningstiden kunde brukas av filosofer och teoretiker som var både 
vänsterborgerliga och högersinnade. Pufendorf hade under sin aktuella period ett 
extremt genombrott på flera olika rättsområden men som David Ibbitson uttryckt det, 
den effektiva och ändamålsenliga naturrätten ses av oss i nutiden som ett fiasko.136 
Den franska upplysningen innebar en revolution för juristerna och deras syn på lärdom 
kom att växlas helt. I stället för att som tidigare att lagarna skulle vara integrerat 
regerande av majestät med gudomligt förvaltarskap med en historisk fästning skulle de 
nu ses som politiskt styrande hjälpmedel.  
I och med att den europeiska moderna juridiken har fått sin karaktär uppbyggd av olika 
kunskaps sammansättningar från de senaste två århundraden har juristerna gradvis blivit 
bländade av historien och sedvänjan.137 
Det var speciellt det släktled av de svenska juristerna som för ett århundrade sedan satte 
igång att ifrågasätta de historiska uppbyggnaderna från 1800-talet som fördömandet mot 
det historiska arvet kännetecknade. I Sverige blev Uppsalaskolans skrattande professor 
Vilhelm Lundstedt och Axel Hägerström blev en version av Voltaire i vår tid.138  
Att varje skede faktiskt är tidsbunden i sin egen vetenskapshistoria och att det förgångna 
återskapas av varje historisk epok är inte blott en nödvändig pedagogisk utan också en 
vardaglig observation. 
Det blir allt svårare att hålla jämna steg med den moderniserande och förnyande 
vetenskapsproduktionen för dagens jurister både teoretiker som praktiker då det inte 
bara är omskapande lärdomskonstruktioner vi står ansikte mot ansikte mot utan även en 
kvantitativ ökning av kunskapsproduktionen för varje år.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
135 Modéer, K. Å., Rättshistorieföreläsning Modéer höll i Luleå i 21-25 februari 2012.  
136 Pufendorfs vetenskapliga lärobyggnad konstruerade därmed nu en helt annan samhällssyn än vad 
företrädarna för denna tidsperiod både tillkännagav och förverkligade i praktiken. Se Ibbitsons uttalande, 
Ibbitson, D., Natural Law and Common Law. 5 Edinburgh Law Review (2001). 
137 Se Modéer, K. Å., Pufendorf och det historiska argumentet, Pufendorf Seminar I 2005, s. 28-29 ff. 
Det var precis som att klorin hällts över Ehrenstrahls oljemålningar av de modernitetens jurister.  
138 Se Strömholm, S., Rätt, rättskällor & rättstillämpning, (5 u.), s. 100-103. Hägerström angående 
metafysiken uttalade sitt praeterea censeo och där Lundstedt med hjälp av ärekränkningsbrottet 
kritiserade de äldre släktledens straffrättare på ett ironiskt skämtsamt sätt. 
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2.3.3  Historisk argumentation i det senmoderna sammanhanget 
 
Det är i USA och det amerikanska rättslivet som Samuel Pufendorfs tankar och idéer 
existerat allra längst och fått störst betydelse. Därför är det även där eggelsen och 
motivationen finns för att kunna få ett grepp om vilken betydelse och uppfattning den 
historiska argumentationens också har för vår oss i dag i senmoderniten och även för 
förklaring beträffande frågan om hur våra nutida jurister ska kunna dra nytta av den. 
En person som såg rättshistoriens primära värde i att hos juristen att skapa en 
harmoniserad urskillningsförmåga ”a certain poise of judgement” var den betydelsefylle 
amerikanske rättshistorikern Willard Hurst. Det är ett absolut krav, att skapa samt 
utveckla attityden och förnimmelsen för hur mycket vår tid står i skuld till det 
förgångna, för juristerna då en harmonisk och behärskad urskillningsförmåga också 
framtvingar ett förhållningssätt till utsträckningen av tiden. Frågan är bara om moderna 
jurister skulle kunna skapa och utveckla en sådan här känsla.139 
Historiens betydelse har på ett bättre sett kunnat hållas levande i common law-
kulturerna. Från 1900-talet finns det en stor del rättsavgöranden där Pufendorfs 
civilrättsliga påståenden har åberopats och citerats, och detta genom att från England till 
USA, tack vare W. Blackstones arbete Commentaries on the Laws of England (1765), 
har den klassiska common law-kulturen också kunnat förmedlas vidare till.140 
Att jurister lägger tonvikten på stadganden, text och sammanhang, och att historikerna i 
stället framhåller förändringar, förklaringar och språkliga sammanhang, var precis vad 
den amerikanske rättshistorikern Laura Kalman menade med var det är som åtskiljer 
jurister från historiker som skriver om det passerade och förgångna. Då den 
vänsterborgerliga moderna traditionen länge har haft sin prägel på tolkningen av det 
dynamiska historiska argumentet i den amerikanska rättshistorien har dock dessa olika 
idéer och begrepp blivit alltmer synliga under de senaste 20 åren då den bytts ut av en 
grundläggande historisk argumentation.141 Att det i stället var författningens 
ursprungliga text och avsikt som skulle följas var det den amerikanske justitieministern 
Edwin Meese som ansåg, den under Ronald Reagan, som också är en lärobyggnad och 
hypotes som den större delen av den amerikanska högsta domstolen tagit till sig.142 
Historikerna delar inte samma uppfattning som juristerna då de menar att det är omöjligt 
att inte låta bli att kontextualisera en författningstext samtidigt som man läser den. Mot 
denna historiska argumentation riktade de därför grov kritik. I enlighet med detta 
genomlever därför den amerikanske författningstolkningen en minst sagt orolig tid där 
några följer den bokstavstroget och andra ser den som en praxisorienterad författning.  
Det som ett senmodernt synsätt på rätten och vår rättsvetenskap försöker förmedla för 
att komma bort från den kritiska argumentationen och juristernas modernism är å ena 
sidan att det finns konstanter i vår kunskap som man försöker att tydliggöra och 
identifiera, och å andra sidan att vi samtidigt har en positiv gällande rätt, som ständigt 
förändrar sig och vars former man även försöker att göra tydliga.  
Kontrasten mellan mörker och ljus, mellan en rättsutövning som var diktatorisk och en 
annan styrd av rättsstatliga och allmänna intressen och om villkoren på mänsklig 

                                                        
139 Ernst, D. R., Thinking Like a Historian: Erie in the Dimension of Time, Law & Social Inquiry, Vol. 
26 (2001), s. 719 f.  
140 Gordon, R. W., The Historical Argument in American Legal Culture. I: Legal History in Comparative 
Perspective. Se även Gordon, R. W., The Historical Argument in American Legal Culture, I: Modéer, 
K. Å., (red), Rättshistoria i förändring: Olinska stiftelsen 50 år, Rättshistoriska studier, Bd 22, s. 181-
201. 
141 Kalman, L. The Strange Career of Legal Liberalism, Yale University Press: New Haven & London 
1996, s. 132 f. 
142 Därför har Supreme Court också försökt att göra om Earl Warrens prejudikat som han utvecklade 
under 1950 talet och ungefär i ett decennium framåt. Se Modéer, K. Å., Pufendorf Seminar I, s. 29-33. 
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värdighet var tydliggjordes av rättshistorikerna, vilket vi kan konstatera genom att 
blicka tillbaka på Ehrenstrahls oljemålningar från 1600-talet. I och med att den kritiska 
argumentationen fick en stor plats och svängrum fick dock rättshistorieämnet vid de 
juridiska fakulteterna också vara med om ett kämpigt 1900-tal. 
Rättshistorikernas självuppfattning har i en väldigt stor utsträckning kännetecknats just 
av att det regelbundna behovet av att styrka och bevisa sin behörighet, deltagande och 
befintlighet inom rättsvetenskapen, de såg sammankoppningen mellan historien, 
politiken och juridiken och kunde med hjälp at detta även styrka och bevisa sina 
uppgifter.143  
I USA ser vi i dag ser vi en ny glansperiod för den historiska argumentationen och det 
även inom statsrätten144 och för dygdeläran ses en pånyttfödelse. Det historiska 
argumentet har med andra ord fått en tydligt given plats i det senmoderna USA och vi 
märker även här att historikerna har en mycket kraftigare plats jämförelsevis med vad 
de har inom de juridiska fakulteterna i Sverige. 
Historien kan visserligen inte tala om för juristerna vilken vikt och betydelse de ska 
representera men ”thinking like a historian” är likvärdig med ”thinking like a lawyer”. 
”Great lawyering is not possible without due regard for the dimension of time”.145 I en 
stat där grunden för en samhällsreligion bildas av författningen ses domstolarna som 
rättens tempel och termer samt betydenheten som rådde på 1800-talet betonades på nytt 
av de amerikanske juristerna  
Med en författningskultur som sätter sin prägel på och behärskar hela samhället kan 
genereras med hjälp av den historiska argumentationens användning av domstolen som 
också har lett till att författningskulturen fått ett språkligt sammanhang av 
uppbyggnaden.  
Till och med i barnböckerna kan man finna spår av den amerikanska 
författningskulturen. ”Marshall, domstolsmusen” handlar om hur Marshall J. Mouse, 
Chief Justice of the Supreme Court of the Mice, tillsammans med sina kollegor avgör 
frågan om (de amerikanska) mössens fria rätt att äta ost. Original intent till kommer 
även här till uttryck. Supreme Court of the Mice kommer såklart fram till att mössens 
fira rätt att äta vilken ost de ville, hade kränkts av 1997 års Daily Cheese Act.146 
Samuel Pufendorf hjälper oss i vår svenska senmoderna rättskultur genom att i det 
vetenskapliga meningsutbytet att finna nya grunder och argument. Både i rätter som den 
transnationella såväl som i den nationella visade han på skillnaderna mellan både staten 
och samhället.147 Dessa frågor är således även viktiga och inte mist intressanta i våra 
rättspolitiska dialoger och diskussioner om bland annat frivilliga organisationer och de 
religiösa diskussionerna. 
Därför finns det också anledning att påpeka att våra domstolar faktiskt förbättrar och får 
gör våra rättshistoriska diskussioner mer livliga och spänstliga. De växer sig allt 
större.148 

                                                        
143 Ovanstående se Modéer, K. Å., Pufendorf och det historiska argumentet, Pufendorf Seminar I, s. 34 
f., Man har vittnat om rättshistorieämnets praktiska och viktiga nytta bland annat vid en konferens för 
några år sedan som hölls i Kiel med ungefär 50 föredragshållare. 
144 Och det var ju statsrättens uppbyggnad som Pufendorf med hjälp av historisk argumentation 
kritiserade.  
145 Det är David Ernst som understryker detta, se vidare Ernst, D. R., Thinking Like a Historian: Erie in 
the Dimension of Time, Law & Social Inquiry, Vol. 26 (2001), s. 739. 
146 Se Barnes, P. W., & Barnes, C. S., Marshall, the Courthouse Mouse: A Tail of the U.S. Supreme 
Court. ”These rights are so special, we all must respect them! The Supreme Court’s job is to preserve and 
protect them!” Så redovisades rättighetskatalogen och författningen. Se även Modéer, Pufendorf och det 
historiska argumentet, Installationsföreläsningen den 4 mars 2005. 
147 Jämför Pufendorf, Om de mänskliga och medborgerliga plikterna enligt naturrätten, kap. 2-4. 
148 Modéer, K. Å., Pufendorf och det historiska argumentet, Pufendorf Seminar I, s. 35-37. 



 33 
   
 

III. ANALYS 
 
3.1 SAMMANFATTNING 
 
Det är i dag såväl kommunikation som mångfald och pluralism som kännetecknar vår 
rättsvetenskap. Det historiska argumentet har blivit en viktig rättshistorisk diskussion 
både globalt sett och inom Norden. Den historiska argumentationen har samtidigt blivit 
en del av ett uppbyggande av en mer generell och alltomfattande senmodern 
rättskulturell resumé. 
Juristernas användning av det historiska argumentet kan föras långt tillbaka i 
rättshistorien. I tidigmodern tid kom man med framför allt den rationella naturrättens 
företrädare Hermann Conring och Samuel Pufendorf att med historiska argument 
anmärka och klandra den traditionella synen man hade på rätten. Också 1800-talets 
rättsvetenskap byggde på historisk argumentation, och det i en väldigt stor utsträckning. 
Romantikens jurister hade sin utgångspunkt i den idealistiska filosofins systemtänkande 
och på faktabaserad källkritisk historisk. De fann behörigheten och auktorisationen för 
rättslig förändring såväl i den romerska rätten som i den kanoniska rättens traditioner 
samt även i den nationella rätten. 
Rättshistorien är betydelsefull praktiskt sett. Det är för rättshistoriens plats i den 
senmoderna rättsvetenskapen som Henrik Zahles produktion står väldigt centralt. 
Genom att det historiska elementet sätts in i sitt historiska sammanhang och värderas i 
sin nutida som den också blir betydelsefull. Det blir en texttolkning av författningens 
regler som också polycentriskt inbegriper de yttre rättskällorna, som bland annat 
Europakonventionen och EU-rätten. Den historiska argumentationen är uppbyggd utav 
ett brett rättskällebegrepp. 
Senmodernitetens rättsliga tankemönster har förflyttat sig från ett mönster som var 
präglat av nationalstatens maktmonopol till ett nytt mer världsomfattande synsätt. 
Vi står i vår tid inte bara inför förändrade kunskapsstrukturer, utan det handlar också om 
en för varje år ökad kunskapsproduktion. Också för dagens jurist, praktiker såväl som 
teoretiker blir det svårare och svårare att hålla takten med den ständigt förnyade 
vetenskapsproduktionen.  
Rättshistorikerna såg sambandet mellan politik, juridik och historia och kunde därmed 
styrka sina uppgifter. Rättshistorieämnet har dock upplevt ifrågasättande och kritik 
under 1900-talet just genom att det kritiska argumentet fått så stort utrymme. 
Domstolarna förvaltar således ej endast författningen av rättshistoriens rättskulturella 
värden, utan livliga rättshistoriska diskussioner utvecklas också. I vår egen svenska 
senmoderna rättskultur hjälper Samuel Pufendorf oss att hitta nya argument i det 
vetenskapliga meningsutbytet då han exempelvis lyfte fram den betydelsefulla 
skillnaden mellan stat och samhälle, vilka också är frågor som är intressanta i dagens 
rättspolitiska diskussioner. För att förstå vår tids alternativa syn på det historiska 
argumentet hittar vi inspirationen i USA. Det är också där Samuel Pufendorfs betydelse 
varat längst. 
Det som modernisterna i sina ögon såg som den döda historien ställs nu för tiden i 
stället mot den levande traditionen. Medan moderniteten tittade på rätten som ett 
monistiskt system av normer och avgöranden, ser senmodernitetens jurister rätten som 
ett uttryck för en mycket osammanhängande uppsättning av normer och avgöranden. 
Också den praktiska juridiken omfattar i dag nya teoretiska utgångspunkter, och det 
historiska argumentet har blivit ett sätt att tolka den klassiska relationen mellan rättlig 
teori och praktik på nytt. Även framväxten av den europeiska rättskulturen grundas i 
stor utsträckning på den historiska argumentationen. 
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3.2 SLUTORD 
 
Angående vad som ovan nämndes gällande Pufendorfs sakta sjunkande lyskraft har på 
1960-talets av en modern amerikansk forskare sagt:149 ”Samuel Pufendorf is known to 
American students – when he is known at all – as an obscure German with a funny 
name who followed Grotius in the early development of international law”. 
Åtminstone har författarna i läroböckerna svårt att placera Pufendorf i den svenska 
rättshistorien.150 Det sades att eftersom han är född i Tyskland måste han naturligtvis 
också vara tysk. 
Här vill jag visa det Kjell Å Modéer också understryker, att detta är ett strålande 
exempel för att visa på ett avgörande som är utmärkande för den modernistiska 
tolkningen, det vill säga, ett antingen-eller samhälle.  
Härmed ställde man sig då även frågan om Pufendorf var jurist eller om han faktiskt var 
historiker där svaret leder oss fram till att det är ett både-och. Det är inget antingen-
eller, då det var på hans historiska verk som historierna tittade på och de som tog 
hänsyn till Pufendorfs juridiska prestationer var naturligtvis i sin tur likaså juristerna.  
För att skildra ytterligare ett exempel så valde bland annat de landsförvisade tyska 
juristerna vilka under 1930-talet utvandrade till USA att vara amerikaner. De blev 
amerikaner från den stund då de välkomnandes och togs emot med öppna armar från ett 
land som de hade blivit exkluderade ifrån. Dessa jurister medverkade och hjälpte den 
amerikanska rättsvetenskapen att utvecklas. Men även i detta avseende är det ett både-
och som blir gällande och inte heller här ett antingen-eller. De rättade sig nu efter en 
common law-kultur och tog naturligtvis även med sig sina lärdomar från sin civil law-
kultur, därför var även de nu både-och. Och vad gäller Pufendorf var han både jurist och 
historiker, inte endast tysk utan även i någon mån svensk. Han var både-och. Han kom 
exempelvis att omskapa och tillvänja sin egen syn på historien under sina 20 år i svensk 
tjänst. Pufendorf hade använt den dynamiska historiska argumentationen i Tyskland och 
i Sverige begagnade samt nyttjade han i stället den historiska argumentationen med 
hjälp av ett naturrättsligt statiskt argument. Eller ännu bättre nyttjade Pufendorf både ett 
statiskt och ett dynamiskt argument.151 
Vi kan nu mest sannolikt för att få en djupare erfarenhet i vår senmodernitet, med en 
helhetssyn, ta tills oss Pufendorfs arbeten. Allt eftersom publikationer i dag ges ut i nya 
tryckningar och utgåvor.152  
Förmodligen kan vi i dag på ett betydligt bättre sätt tänka i genom och återkasta de 
svenska domstolarnas ställning jämförelsevis med de överstatliga domstolarna, och det 
även med skuggan av moderniteten bakgrunden. 
När vi exempelvis i den senmoderna osammanhängande och blandade 
konglomeralstaten ser på hur nationalstatens stiftelser och avdelningar ska kunna ha en 
fungerande verkan i andan av folksuveräniteten framställer vi skrattprofessorn 
Pufendorf som en ikon och som en kultbild.  
Arbetena i rättshistoren som behandlar just rättens språkliga sammanhang har ökat i en 
mycket stor utsträckning vilket är minst sagt intresseväckande. 

                                                        
149 Krieger, L., The Politics of Discretion. Pufendorf and the Acceptance of Natural Law, 1. 
150 Modéer, K. Å., Pufendorf och det historiska argumentet, Pufendorf Seminar I, s. 35-37. 
151 Pufendorfs religiösa skrifter också blivit brännande heta i vårt samhälle, och detta trots det inte 
ägnades någon större tid åt dem i vår värld i och med att de ges ut i nya upplagor i dag. Se även Religion 
& Liberty, Samuel Pufendorf, vol. 12 nr. 1, Acton Institute, http://www.acton.org/pub/religion-
liberty/volume-12-number-1/samuel-von-pufendorf. 
152 Modéer, K. Å., Pufendorf och det historiska argumentet, Pufendorf Seminar I, s. 36 f. 

http://www.acton.org/pub/religion-liberty/volume-12-number-1/samuel-von-pufendorf
http://www.acton.org/pub/religion-liberty/volume-12-number-1/samuel-von-pufendorf
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Som en formulering för ett övertagande av tidigmoderna fenomen skall den historiska 
textomgivningen och det historiska språkliga sammanhanget ses som, och som det även 
skall kunna gå att dra nytta av i vår tids senmoderna diskussioner.153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
153 Rättens kontext - spirit of the law. Ovanstående se Modéer, K. Å., Pufendorf och det historiska 
argumentet, Pufendorf Seminar I, s. 39-43. 
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