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Två fascistiska iörfattningsreformer. 

I. Lagen om premiärministerns befogenheter. 

Det är betecknande för fascismens författningspolitik, att den 
första egentliga konstitutionella lag, som beslutades under den nya· 
regimen, avsåg att i olika avseenden stärka premiärministerns ställ
ning, eller, om man så vill, att legalisera den faktiska maktstäHning, 
som den fascistiska regeringschefen redan tillvunnit sig. Lagen är 
av den 24 d~cember 1925 och reglerar, enligt rubriken, »attribuzioni 
e prerogative del Capo del governo primo ministro segretarrio di stato»_. 

1848 års författning berör endast i ett par stadganden ministrarnas 
ställning; sålunda stadgas i art. 65, att konungen utnämner och av
skedar sina ministrar, oeh i art. 67, att ministrarna äro ansvariga -
på vad sätt bestämmes ej - och att regeringsbeslut måste kontra
signeras av en minister. Om något ministerråd är i författningen icke 
tal och intet stadgas om ministrornas kompetensområden eller in
bördes förhållande. Om någon förste minister eller konseljpresident 
finnes alltså självfallet ingen bestämmelse. Med det parlamentariska 
system, som omedelbart efter författningens ikraftträdande blev rå
dande, följde emellertid införandet av en ministe:r:konselj, samman
trädande under ordförandeskap av den av konseljens medlemmar, 
konseljpresidenten, som på monarkens uppdrarg bildat regeringen. l 
ministerrådet upptogas alla viktigare ärenden till fa,ktiskt avgörande; 
konseljpresidimten framträdde såväl inom konseljen som utåt som 
regeringens ledare, ehuru han till en början icke ägde några sä·rskilda 
legala befogenheter. Det parlamentariska systemet utformades på så 
sätt, att ministärens medlemmar blevo solidariskt parlamentariskt 
ansvariga inför den folkva·lda kammaren, icke inför senaten; till kon
seljpresident måste monarken utse en politiker, i stånd att bilda en 
regering, som kunde påräkna majoritet i deputeradekammaren, då 
förtroendefrågan ställdes. 

Småningom blev konseljpresidentens ställning föremål för rätts
lig reglering.1 Ar 1867 utfärdades en första förordning i ämnet, men 
denna upphävdes redan påföljande år. Ar 1876 utfärdades nya be
stämmelser, vilka blevo gällande till 1901, då genom en förordning 
av den 14 november tämligen ingående stadganden meddelades angå
ende konseljpresidentens befogenheter; 1901 års förordning är, i de 
dela•r, den ej upphävts genom 1925 års lag, fortfarande gällande. 
De huvudsakliga bestämmelserna i 1901 års förordning äro följande2 : 

konseljpresidenten är ministärens chef (Capo del ministera), och i 
denna egenskap representerar han kabinettet utåt, upprätthåller en
heten i ministeriernas 'Politiska· och administrativa verksamhet, ser till 
att de löften, som ministären givit representation och folk, bli upp-

1 Jfr Ricci-ardelli, II Capo del governo neJ diritto posi-t.ivo italiano, 
1926; P u r p u r a, Il primo ministro nell ordinamento positivo italiano, Rivista di 
diritto pubblico 1928. 

2 Texten hos P ·arpagliolo, Codice costituzionale, sid. 138 fi. 
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fyllda, framlägger lagförslag, som gälla statsförvaltningens allmänna 
organisation, hålles underrättad om alla utrikespolitiska meddelan
den av vikt och om aUa förslag till beslut, som skola underskrivas 
av konungen, med rätt att uppskjuta• deras genomförande och fram
lägga desamma till minister:konseljens prövning. Vidare kontrasig
nerar konseljpresidenten besluten om utnämning av andra> ministrar, 
sammankaUar ministerkonseljen och leder dess förhandlingar samt 
kontrasignerar, jämte vederbörande fackminister, sådana beslut, som 
varit föremål för behandling i konseljen. 

I realiteten har naturligtvis konseljpresidentskapets betydelse 
varit skiftande, beroende på de personliga kvalifikationer och den 
politiska ställning, som ämbetets innehavare ägt. I det hela tor:de lik
väl kunna påstås, att konseljpresidenten framträtt som regeringens 
och parlamentsmajoritetens verklige ledare. Visserligen har parti
splittringen varit stor och regeringarna ha regelmässigt varit stödda 
av flero tillfälligt samverkande partier; någon parlamentarism efter 
engelskt mönst()r, med konseljpresidenten såsom chef för ett enhetligt 
maJjoritetsparti, har aldrig funnits i Italien. Men då skiljelinjerna 
mellan partierna varit jämförelsevis vaga och dessa ofta hållits sam
man mera> av personliga förhållanden än av bestämda intressen eller 
ideer, har möjlighet funnits för skickliga parlamentariker att till
vinna sig obestridd ledning inom de av skilda fraktioner bestående 
block, som fungerat som regeringsunderlag. Depretis, Crispis och 
Giolittis konseljpresidentperioder äro de främsta exemplen härpå; 
konseljpresidenten har, ehuru stödd på koalitioner med växlande 
sammansättning, under långa tider lyckats bibehålla en dominerande 
maktställning. · 

Den omvandling, som partiväsendet undergick efter världskriget 
och som kom till klart attryck vid 1919 års val, förändrade i viss 
mån den italienska parlamentarismens karaktär och därmed även 
konseljpresidentens ställning. De personliga parlamentsfraktionerna, 
ledda av politiker såsom Salandra, Giolitti och Nitti, smulto samman, 
under det att de kring fast utformade program samlade rikspartiefina 
vuxo. De största av de sistnämnda partierna, socialisterna och katol
ska folkpartiet, besatte ungefär hälften av kammarens 508 pla'tser; 
socialistpartiets representation växte från ett femtiotal till mer än 150 
mandat, det nybildade folkpartiet erövrade 100 platser. Då man icke 
ville eller kunde etablera, regeringssamverkan med socialisterna -
väsentligen på grund av partiets fortsatta vacklande mellan revolu
tionär och parlamenta•risk taktik - blev resultatet, att varje rege
ring måste söka stöd hos folkpartiet; detta parti var också under de 
närmast följande åren, utom under en kortare tid (under Nittis kon
seljpresidentskap }, representerat i regeringen. Folkpartiets ledamöter 
i de skilda regeringarna uppträdde emellertid helt som ombud för 
sitt parti, med·uppdtiag att tillse, att de krarv, partiet uppställt som vill
kor för inträde i regeringskoalitionen, blevo uppfyllda; de designera
des av partiet och utträdde ur regeringen på partiets 011der. Även 
inom andra borgerliga parlamentsgrupper gjorde sig i viss mån lik-
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nande tendenser gällande. Följden blev, att den italienska parlamen
tarismen, tidigaTe utmärkt av grupperingen kring vissa politiska 
ledare och ett dominerande inflytande hos dessa, ombildades till en 
slags frnktionspa'flamentarism, starkt erinrande om den tyska; rege
ringsledamöterna blevo i första rummet representanter fö·r veder
börande partier och regeringens handlande dirigerades i stor utsträck
ning genom partifraktionernas beslut. Konseljpresidentskapet sjönk 
under dessa förhållanden med nödvändig·het i betydelse; de tre sista 
ministärerna före fa,scismen, Giolitti, Bonomi, Facta, angiva tydligt 
utvecklingens riktning. Genom kammarupplösningen 1921 sökte 
Giolitti åstadkomma en ändring; det nationella block, som bildades 
med front mot socialisterna och folkpa-rtiet, lyckades emellertid icke 
vinna den seger, på vilken man hoppats, och svårigheterna vid rege
ringsbildningen blevo allt större. Med ministären - eller kanske 
rättare de tre på va ramdra följande ministärerna - F acta kan det nya 
systemet sägas ha löpt linan ut. Facta själv var ·en andra-rangspoli
tiker av Giolittis fraktion, som varken sökte eller kunde utöva någon 
verklig ledning, och medlemmarna i hans regering voro nästan undan
tagslöst politiker av samma· typ; landets främsta statsmän stodo utan
för regeringen och gjorde endast genom partifraktionerna sitt infly
tande gällande. Konseljpresidentskapet hade degraderats till ett tomt 
ordförandeskap. 

Med ministären Mussolinis bildande i oktober 1922 inträdde en 
ny genomgripande förändring, som i viss mån ka:n sägas innebära en 
återgång till äldre förhålla111den. Regeringen Mussolini V'ar visser
ligen till en början en koalitionsministär, i vilken alla deputerade
kammarens stön·e borgerliga partier, även katolska folkpartiet, voro 
representerade; först småningom, under loppet av de tre följande 
åren, utträdde de icke-fascistiska ministrarna ur regeringen och 
denna blev rent fascistisk. Men redan från början dominerades rege
ringen av konseljpresidenten; övriga medlemmar av regeringen fun
gerade i huvudsak som fackministrar, utan större inflytande i 
centrala politiska frågor. Enskilda ministrar avgingo vid flera till
fällen på konseljpresidentens begämn; solidariskt ansvar ministrarna 
emellan erkändes ej såsom tidigare. I olikhet med tidiga•re ledande 
konseljpresidenter vann emellertid icke Mussolini sin starka ställning 
i första rummet genom parlamentarisk . skicklighet c ch förmåga att 
till enhetligt arbete samla skilda parlamentsfraktioner, utan på 
grund av sitt chefskap för de militärt organiserade, till revolution 
beredda fascistiska organisationerna. Ehuru till formen parlamen
tarisk, var hans styrelse alltså i realiteten snarast en oparlamentarisk 
diktatur; Mussolini själv kritiserade också ständigt det parlamen
tariska systemet och förklarade fascismen, icke parlamentet, vara sitt 
väldes verkliga stöd. 

För. de faktiska maktförhållandena hade därför den förändring i 
kammarens sammansättning, som åvägubragtes genom de 1924 enligt 
en föregående år beslutad ny vallag hållna valen, jämförelsevis ringa 
betydelse. Efter dess•a val ägde fascisterna och till dem nära anslutna 
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grupper två tredjedels majoritet i deputeradekammaren; då efter 
Matteottimordet flertalet oppositionsgrupper dragit sig från kamma
rens al'bete (den s. k. avenlinska oppositionen), var den antimini
steriellru fmktionen i kammaren reducemd till ett fåtal- även sedan 
den under vintern 1924-1925 förstärkts med en rad representanter, 
som vid 1924 års val samarbetat med fascismen. 

1925 års lag framstår i huvudsak som ett försök aU i viss ut
sträckning legalisera det förhållande mellan konseljpresidenten å ena 
sidan, ministären i övrigt och representationen å den andm, som fak
tiskt uppstått redan genom Mussolinis övertagande av r,egeringen. 
Här, som på så många andra områden, har fascismen, såsom dess 
ledare pläga uttrycka saken, låtit handlingen gå före normen. Icke 
alldeles utan sk:äl kunde man emellertid vid lagförslagets framläg
gande jämväl påstå, att lagen anknöte till äldre tr1aditioner.1 

Tämligen snart efter ministären Mussolinis bildande framfördes 
i ledande fruscistiska organ förslag om en rättslig reglering av rege
ringens, enkannerligen konseljpresidentens ställning. Redan i bö,rjan 
av år 1923 yrkade en av de fascistiska ledarna:, Bianchi, i en upp
märksammad tidskriftsartikel på att konseljpresidenten skulle desig
neras av deputel'adekammaren, men sedermera under en tid av fem 
år behålla sitt ämbete, ansvarig endast inför konungen, ej inför parla
mentet. 2 Konseljpresidenten skul1e få titeln kansler, och det är sanno
likt det tyska rikskanslerskapet under kejsardömet, som föresvävat 
Bianchi - ehuruväl konseljpresidenten, i motsats till den tyska riks
kanslern, skulle utses på parlamentariskt ~ätt. På andra håll fram
kastades tanken, att konseljpresidenten alltigenom borde få samma 
ställning som de tyska rikskanslererna före 1918 ansågos hava haft. 3 

I själva verket är det tydligen Bismareks rikskanslerskap, med dess 
relativa obemende av både monark och representation, som tjänat 
som mönster. Det väsentliga i dessa och andm förslag är att man 
vill omgärda konseljpresidentens faktiska maktställning med legala 
garantier och i samband härmed modifiera eller upphäva det parla
mentariska systemet. 

I den kommitte, de adertcns kommitte, som i januari 1925 till
sattes för att under~öka det konstitutionella läget och som i juli 
samma år avgav ett vidlyftigt betänkande, berördes även hithörande 
frågor. 4 Kommitten uttalade i betänkandet, att konseljpresidenten 
borde ha en verkligt dominerande ställning inom regeringen och kon
staterade med tillfredsstäHelse, att detta varit fallet under ministären 
Mussclini. Det ansågs likväl ej lämpligt att skrida till rättslig nor
mering på detta område; kommitten tog uttryckligen avstånd från 

1 Jfr justiliemlinisterrn Roccos motivering för lagen (Rocco, La trasforma-
zione dello stato, 1927, sid. 195 ff.). 

2 Förslaget refereras av Ferrari, Le regime fasciste italien, 1928, sid. 122 f. 
s Jfr t. ex. Pellizzi, La riforma dei poteri, Gerarchia 1924. 
• Relazioni e proposte deHa commissione presidenziale per lo studio delle 

riforme costituzionale, 1925, särskilt sid. 39 ff., 81 f. 
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inrättande av en institution sådan som >>minister-kansler, minister
kardinal eller stor-vesir, vaq>å främmande länder erbjuda exempel, 
men som torde vara alltför främmande för våra traditioner>>.1 För 
att underlätta konseljpresidentens ledande och koordinerande verk
samhet föreslogs upprättande av en särskild byrå under konseljpre
sidentens omedelbara chefskap, men i övrigt ifrågasattes icke någon 
reform på denna punkt. Däremot förordade kommitten vissa modi
fikationer i det i praxis följda parlamentariska systemet; bl. a. skulle 
misstr9endevota icke behöva leda till en regerings a•vgång annat än 
under vissa angivna betingelser. Dessa förslag blevo endast i ringa 
mån av direkt betydelse för det konstitutionella reformarbetet under 
de följande åren. 

Sedermem fick en av kommittens ledamöter, Barone, i uppdrag 
att utarbeta ett separat förslag till reglering av konseljpresidentens 
befogenheter. Barones utkast diskuterades den 6 oktober 1925 av 
fascismens s tom råd, 2 blev där godkänt, och torde i huvudsak ha legat 
till grund för det lagförslag, som justitieministern Rocco den 18 
nov•ember samma år framlade för deputeradekammaren. Förslaget 
behandlades, såsom nära nog alla regeringsförslag under de senaste 
åren, ytterst mskt och antogs under ringa opposition 3 av båda kam
rarna; endast i senaten ägde en ytterst kort debatt rum. Den nya 
lagen utfärdades, såsom nämnt, den 24 december 1925.4 

De ur konstitutionell synpunkt viktigaste bestämmelserna i lagen 
återfinnas i art. 1-4 och art. 6. I övrigt innehåller lagen en rad stad
ganden av blandad karaktär, rörande konseljpresidentens rang, 
straff för bJ.iott mot konseljpresidentens per'son o. s. v., stadganden, 
som endast medelbart äro av konstitutionellt intresse såsom mar
kerande konseljpresidentens sätställning. 

I a•rt. 1-3, som innehålla de grundläggande bestämmelserna om 
förhållandet mellan monark, konseljpresident och övrig·a ministrar, 
stadgas i huvudsak följande. 5 

1 Sid. 40. 
2 Jfr Il Gran consiglio nei primi sei anni dell'era fascis.ta, sid. 186 f. 
3 De i deputeradekammarens arbete icke deltagande oppositionsgrupperna 

protesterade energiskt mot förslaget; man återvände dock ej, såsom ifråga·sattes, 
till .kammaren för att bekämpa det. 

4 Texten hos Parpag.Jiolo, a. a. sid. 135 tf. 
5 Art. 1-3 lyda: 

Art. l. 

Il potere esecutivo e esercitato dal Re per mezzo del suo Governo. Il Goveruo 
del Re e costituito dal primo ministro segretario di Stato e dai ministri •segretari 
di Stato. 

ll primo ministro e Capo del Governo. 

Art. 2. 

Il Capo del Governo primo ministro segretario di Stato e nominato e revocato 
dal Re ed e re:sponsabile verso il Re dell'indirizzo generale politico del Goveruo. 

Il decreto di nomina del Capo del Governo primo ministro e controfirmato da 
lui, quello di r.evoca dal suo succes•sore. 

I ministri S·egretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del 
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Enligt art. l utövas den verkställande makten av konungen genom 
den kungliga regeringen. Regeringen består av premiärministern och 
ministrarna, som alla tillika kallas statssekretera<re. Premiärminis
tern är regeringens chef. 

Enligt art. 2 utnämnes och avskedas regeringschefen a' konungen 
och är inför konungen ansvarig för regeringens allmänna politik. 
Övriga ministrar utnämnas och avskedas av konungen på förslag av 
regeringschefen. De äro ansvariga gentemot konungen och regerings
chefen för aUa1 åtgärder .inom deras ministerier. 

Enligt art. 3 leder regeringschefen ministrarnas arbete, avgör mel
lan ministrarna uppkommande meningsskiljaktigheter, sammankal
lar ministerkonseljen och är o:r;dförande i denna. 

Bestämmelserna äro, såsom synes, tämligen vagt utformade. I 
det hela gh:a de snarare en antydan om det läge, som uppstått efter 
Mussolinis regeringstillträde, än fast utformade kompetensnormer. 

Först och främst är av intresse, att lagen antyder, ehuru icke klart 
utsäger, att monarken ej personligen äger utöva de befogenheter, 
som principiellt tillkomma honom. Under det att 1848 års förf., art. 
5, stadgar, att »konungen ensam tillhör den verkställande makten >>, 
utövas enligt lagen denna makt av konungen genom regeringen; ut
trycket >>den kungliga regeringen >> (il governo del re), som icke före
kommer i författningen, men tidigare, även i lagar, använts såsom 
beteckning för monark och ministär såsom enhet/ definieras i lagen 
såsom omfattande endast ministärens medlemmar, icke monarken. 
Bestämmelsens innebörd klarlades av Rocco i motiveringen för lag
förslaget .2 Rocco framhöll, att enligt lagen Italien ej bleve en konsti
tutionell stat i egentlig mening - såsom exempel på sådana stater 
nämndes Förenta staterna och det tyska kejsardömet - ty ett kon
stitutionellt statsskick innebure, att statschefen tillika vore regerings
chef och att ministrarna - den tyske rikskanslern åberopades som 
exempel - icke rättsligen hade någon exekutiv befogenhet, även om 
de faktiskt innehade makten; i Italien skulle däremot statschefen icke 
vara regeringschef, d. v. s. icke personligen utöva den verkställande 
ma1kten. Detta förhållande markeras ytterligare därav, a.tt regerings
chefen förklaras vara ansvarig gentemot monarken för regeringens 
allmänna politik. 

Detta momenti lagen kan sägas legalisera ett ända sedan författ-

Capo d el Gov.erno primo ministro. Essi sono respons-abili verso il Re e verso il 
Capo del Governo di tutti gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri. 

I sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re, su proposta del 
Capo del Governo di concerto col ministro competente. 

Art. 3. 

Il Capo del Governo primo ministro dirige e coopdina !'opera dei ministri, 
decide sulle divergenze che possono sorgere tra di essi, convoca il Consiglio dei 
ministri e Jo presiede. 

1 Exempel hos T i n g s t en, R-egeringsmaktens expansion under och efter 
världskriget, 1930, sid. 175, 177. 

2 Ro cc o, a. a. sid. 202. 
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ningens tillkomst faktiskt föreliggande förhållande. Till erfaren
heterna under den fascistiska regimen anknyter lagen mera direkt, 
då d~n stadgar, att premiärministern - det är att märka, att ordet 
konseljp~sident ej, såsom t. ex. i H~Ol års förordning, brukas - är 
regeringschef, alltså chef för det organ, genom vilket de monarken 
principiellt tillkommande befogenheterna skola "utövas. Härigenom 
skapas alltså ett nytt statsorgan - premiärministern-regeringschefen 
- med långt mera betydande funktioner än de, som enligt tidigare 
bestämmelser tillkomma konseljpresidenten. Rörande dessa funk
ticner stadgas ytterligare, att premiärministern leder ministrarnas 
arbete, avgör tvistefrågor dem emellan, sammankalla·r och presiderar 
i ministerkonseljen samt att ministrarna utnämnas och avskedas på 
förslag av honom samt äro ansvariga för honom lika väl som inför 
konungen. Enligt dessa bestämmelser blir premiärministern ett mel
lanled mellan monarken och ministrarna, ett förhållande, som ytter
ligare und~rstrykes av bestämmelsen, att han är ansva·rig inför 
mona'Tken för regeringens politik. Med viss rätt har sagts, att enligt 
lagen premiärministern övertar de funktioner, som tidigare i praxis 
tillkommit ministerrådet. »I gmnden ligger den fundamentala nyte
ten i den nya lagen däri>>, skriver en författare/ >>att regeringschefen 
träder i stället för ministerkonseljen. Under det att tidigare det organ, 
som samlade de enskilda ministrarna till gemensam handling, var 
ministerkonseljeri, har det nu blivit premiärministern, regerings
chefen.>> Lagens syfte vore, yttrade justitieministern under debatten 
i senaten, att pr~miärministern ensam skulle ha den politiska led
ningen; ministerrådet skulle endast tjänstgöra som medhjälpare och 
rådgivare. 2 

A v lagens stadgande, att konungen utnämner och avskedar pre
miärministern och att denne inför konungen är ansvarig för rege
ringens politik, har man ofta dragit slutsatsen, att genom lagen det 
pa.riamentariska systemet upphävts; regeringen skulle ej längre vara 
parlamentariskt ansvarig inför kammaren och monarken skulle vid 
sitt tal av premiärmirrister stå helt oberoende av representationen.3 

Denna uppfattning kom tillsynes jämväl i det utlåtande, som veder
börande kammarutskott avgav rörande lagförslaget.4 Å andra sidan 
har hävdats att denna fråga ej alls beröresav lagen.5 I såväl justitie
ministern Roccos motivering till förslaget som den av deputerade
kammarens sekretariat uta rbetade kommentaren till lagen uttalades, 
att förhållandet mellan regering och representation v·ore av rent poli-

1 p ur p ur a, a. a. sid. 123. 
2 Rocco, a. a. sid. 205. 
a Jfr Leibhol z, Zu den Problemen d-es fascistischen Verfas•sungsrechts, 

1928, sid. 29, och La struclure de l'etat fasciste, Les documents de la vie intellec
tuelle 1930, sid. 448 tf.; Miceli, Il primo minislro, Critica fa•scista 1927: Rende, 
Lo spirito della legislazione fascista, Rivisla intemazion ale di filosofia de l diritto, 
1927, sid. 330. 

• Atti parlamentcri, camera ·dei deputati, sess. 1924- 25, n . 621 A. 
6 Ricciardelli, a . a. sid. 35; Maraninti, La divisione dei poteri e Ja rlforma 

'costituzionale, 1928, sid. 82 tf. • 
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tisk natur och icke kunde göras till föremål för legal reglering; enligt 
denna ståndpunkt skulle, synes det, lagen ej ha någon direkt bety
delse för det parlamenta;riska systemet.1 

Att närmare ingå på detta i sällsynt grad rent akademiska spörs
mål torde ej vara: påkaUat. Det synes vara tillräckligt att fastslå, att 
parlamentarismen i Italien berott uteslutande på politisk praxis och 
ej stadfästs genom någon lagbestämmelse, att 1925 års lag icke, lika 
litet som 1848 års författning, berör detta spörsmål och att den alltså 
ej hindrar, att tidigare praxis följes. 

I art. 4 givas vissa specialbestämmelser, som nära anknyta till de 
förut refererade. Sålunda st-adgas, att ministeriernas antal, orga
nisation och verksamhetsområden regleras genom kunglig förord
ning, på förslag av premiärministern. Härigenom löstes den gamla 
tvistefrågan, huruvida bestämmelser av angiven art skulle meddelas 
genom förordning eller genom lag; under 1900-talet hade i regel lag
stiftningsvägen använts. Vidare stadgas, att premiärministern genom 
kunglig förordning kan anförtros ledningen av en eller flera mini
sterier; även tidigare hade en minister kunnat förordnas att förestå 
flera ministerier, men endast ad interim. Med stöd :rv denna bestäm
melse har Mussolini under vissa perioder fungerat som chef för icke 
mindre än fem eller sex departement. I dylika fall har premiär
ministern enligt lagen rätt att självständigt delegera utövningen av 
vissa av sina befogenheter till vederbörande understatssekreterare. 

I art. 6 tillägges premiärministern vissa befogenheter i förhållande 
till representationen. Sålunda får ingen fråga upptagas på kamrarnas 
dagordningar utan premiärministerns samtycke. Om ett lagförslag 
förkastas av en av kamrarna, kan premiärministern besluta att det
samma, sedan tre månader förflutit, skall upptagas till ny behandling, 
varvid ingen diskussion, utan endast hemlig omröstning skall . äga 
rum; endast om ändringar vidtagits i det ursprungliga förslaget, få 
dessa ändringar - men icke förstaget i övrigt - debatteras. Lika
ledes ha:r premiärministern befogenhet att, då ett förslag avslagits 
av den ena kammaren, det oaktat framlägga det till behandling i med
kammaren. Dess·a bestämmelser innebära direkta författningsänd
ringar; i förf. art. 56 stadgas nämligen, att ett lagförslag, som förkas
tats av ett av de tre lagstiftande organen - konungen och de båda 
kamrarna - icke kan bli föremål för vidare behandling vid samma 
parlamentsession. Slutligen skall enligt art. 6 gälla, att ett lagförslag, 
som godkänts av den ena kammaren och av den andra antagits med 

1 Rocco, a. a. sid. 200; Bollettino parlamentare, 1927, n. l, sid. 26. I slutet 
av motiveringen tBl försiaget gjordes dock uttalanden av i \'iss mån annan karaktär. 
Genom lagen blev.e den italienske premiärministern icke »con as·soluta precisione» 
likställd m ed konseljpresidenten .i pal'lamentariska stater. Ty i des·sa stater vore 
premiärministern >blott parlamentsmaJoritetens mandatarie, vars ställning for
mellt bebäftas av statschefen». I IlaHen åter »är premiärministern den erkände 
ledaren för de väldi~a politiska ek·onomiska och moralis.ka makter, som finnas i 
Jandet och äro represent·erade i parlamentet, och värderingen av dessas betydels.e 
Jämnas åt statschefen> (Roc c o, a. a. sid. 202). Dessa uttalanden ä ro, såsom 
synes, ytterst dunkla. 

Slalsvetelukaplig Tidskrift 1930. N . F . 17 
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vissa ändringar, vid elen förnyade behandlingen i den kammare, som 
godkänt förslaget oförändrat, endast kan debatteras i a·vseende å de 
av den andra kammaren beslutade ändringarna. 

ViMigast av dessa bestämmelserär givetvis den, som ger premiär
ministern beslutanderätt i avseende å kamrarnas dagordningar. 
Genom detta stadgande skulle, framhölls i Roccos motivering, kabi
nettets ställning stärkas och missbruket med rent politiska kammar
debatter stävjas; det vore dock ej meningen, att stadgandet skulle 
tillämpas på så sätt, att parlamentet hindrades att i rimlig utsträck
ning diskutem ministärens verksamhet.1 De utomordentliga möjlig
heter . till regeringskontroll över kamrarna, som stadgandet ger, äro 
emellertid uppenbara. 

Övriga bestämmelser i art. 6 äro av mindre betydelse. Särskilt 
förtjänar framhållas, ·att de stadganden, som ersätta art. 56 i 1848 
års föiifattning, motiveras av att under senare tid blivit vanligt att 
räkna en hel legislaturperiod som en enda session; avslag å ett för
slag från en kammares sida har däiiför medfört, att förslaget icke 
kunnat ånyo upptagas förrän under nästkommande legisla•turperiod. 

Den summariska redogörelse för 1925 års lag, som lämnats, visar 
den oklarhet och halvhet, som vidlåder detta, liksom så många andra, 
moment i det fascistiska lagstiftningsarbetet. Lagen utgår från det 
författningspolitiska läge, som kännetecknar det nutida Italien: den 
fascistiske partichefens faktiska envälde. Fascismens ledare ha här, 
som på andra punkter, veJ.at legalisera de bestående förhållandena. 
Men hänsynen till traditionella, hos vissa grupper av det italienska 
folket och även i den internationella opinionen djupt rotade före
ställningar ha avhållit från alltför genomgripande legala reformer. 
Man har antytt, icke klart uttalat, vad som åsyftats. Konungen, i rea
liteten utan makt, förklaras icke blott inneha utan även utöva den 
verkställande makten, men han utövar den genom regeringen, för vil
ken premiärministern är chef. Parlamentets makt lämnas i princip 
orubbad, men vissa inskränkningar i denna genomföras ; i grunden 
framstå dessa som föga betydelsefulla, då regeringen faktiskt är parla
mentets herre. I själva verket uppnås vid försöken att legitimera fakta 
snarast det mdsatta; klyftan mellan rätt och realitet framstår än 
påtagligare. Detta förhållande kan sägas gälla den sista, likaväl som 
den första, av de stGra fascistiska författningsreformerna: lagstift-
ningen om fascismens stam råd. · 

II. Lagstiftningen om fascismens stora råd. 

Några månader efter bildandet av ministären Mussolini, den 12 
januari 1923, sammankallade konseljpresidenten ett antal av de 
fascistiska ledarna - medlemmar av regeringen och representanter 
för partiets skilda organisationer - till överläggning rörande partiets 

1 R-occo, a. a . s'id. 200 f. 
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hållning i vissa frågor.1 Dylika överläggningar blevo sedermera van
liga och utbildades till en fast institution; på detta sätt uppstod 
fascismens stora råd, vilken benämning inom kort kom till använd
ning på den nya institutionen. Detta råd är alltså ett resultat av den 
fascistiske ledarens självständig·a initiativ; det va·r icke, enligt vid 
denna tid gällande partistatut, något organ för partiet. Mussolini be
stämde vilka personer, som skulle inkallas i rådet,2 beslutade fritt 
rörande rådets sammanträden och överläggningsämnen samt funge
rade som rådets ordförande. 

Vid sina första sammanträden diskuterade rådet endast frågor 
rörande det fascistiska partiets organisation och därmed nära sam
manhängande spörsmål. Red~m under våren 1923 började emellertid 
Mussolini till rådets förberedande prövning framlägga frågor rörande 
regeringens allmänna politik, särskilt förslag, avsedda att av rege
ringen föreläggas parlamentet. Småningom blev det praxis, att alla 
viktigare projekt behandlades i rådet, oftast innan de upptogos i 
ministerkonseljen. Rådet blev sålunda en slags officiell partikonselj 
vid sidan av ministerrådet, en utveckling, som sannolikt väsentligen 
betingades därav, att under den fascistiska regimens första år även 
icke-fascister voro medlemmar av ministären. Att rådets överlägg
ningar i realiteten voro av större betydelse än ministerkanseljens 
torde icke vara föremål för tvivel. Det var främst i rådet, som rikt
linjerna för den fascistiska politiken diskuterades och fastställdes; 
sedan rådets mening inhämtats i en fråga , var denna faktiskt avgjord, 
och överläggningarna i ministerkonseljen blevo av ringa eller ingen 
betydelse. 

Inom det fascistiska partiet framträdde rådet omedelbart, vid 
sidan av Mussolini. såsom ledande. Genom kort tid efter rådets bil
dande beslutade ändringar i partiets stadgar fastslogs detta förhål
lande. I det 1926 beslutade partistatutet stadgas, att rådet är fascis
mens högsta organ och besluta r om partiets handlingsprogram på 
alla områden; härjämte bestämmes, att vissa personer (såsom minist
rarna, medlemmarna av P'artiets direktorium, ledarna för de främsta 
organisa tionerna inom partiet) skola vara sjä lvskrivna medlemmar 
av rådet, ordföranden (Mussolini) obetaget a tt i rådet inkalla även 
andra. 

Genom lagen om val av ledamöter i deputeradekammaren den 21 
maj 1928 tilldelades rådet en utomordentligt viktig statlig funktion. 
Enligt Iagen skall nämligen rådet, sedan förslag framställts av veder
börande org.anisationer, upprätta den lista på kandidater till kamma
ren, som skall framläggas till folkomröstning. Det är alltså närmast 
rådet, som utser kammarens ledamöter; folkets medverkan är i första 
hand begränsad till omröstning en bloc angående rådets kandidater. 
Genom lagen uppstod den egendomliga situationen, att en institution, 

1 Jfr här och för det följande främst den av de t fascistiska partiet utgivna 
publikationen Il Gran consiglio nei p~-imi Sei anni dell'era fascista, 1.92_7. . 

2 Innan det nationalistiska parhet samm anslogs med det fa.smsti.ska, mkal
lades även d·e nationalistiska regeringsmedlemmarna i rådet. 
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vars sammansättning och verksamhet icke var legalt reglerad, ägde 
ett dominerande inflytande vid valet av representationens ena hälft. 
Redan vid framläggandel av det nya vallagsförslaget betonades, att en 
särskild lag rörande rådet under dessa förhållanden vore nödvän
dig. På hösten 1928, alltså innan den nya vallagen tillämpats, fram
lade också regeringen ett lagförslag i ämnet och detta försiag antogs 
under ringa opposition av båda kamrarna.1 Lagen utfärdades ·den 9 
december 1928. 

Genom denna lag stadfästes rådet (Il Gran Consiglio del Fa
scismo) i sin ställning som på en gång statsorgan och organ för det 
fascistiska partiet. Denna egendomliga dubbelställning kommer klart 
till synes redan i bestämmelserna om rådets sammansättning (art. 
2-8 ). Rådets ordförande är regeringschefen; denne sammankallar 
rådet, när han så finner lämpligt, och bestämmer fritt rådets dagord
ning. Såsom rådets sekreterare fungerar det fascistiska partiets 
sekreterare; till denne kan ock regeringschefen, då han själv är för
hindrad, uppdraga att sammankalla rådet och att presidera i detta. 
I övrigt består rådet dels av vissa statsämbetsmän, dels av det fascis
tiska partiets högsta dignitärer. Principiellt indelas medlemmarna 
i tre grupper: de, som äro medlemmar av rådet »Under obegränsad 
tid >> , de, som äro medlemmar under den tid de bekläda vissa poster 
inom statsförvaltningen eller inom partiet, och de, som av regerings
chefen utnämnas till medlemmar för viss period, tre år. 

Enligt bestämmelserna i 1928 års lag var antalet medlemmar av 
de båda förstnämnda kategorierna tämligen stort, mellan 50 och 60. 
Genom en i december 1929 antagen lag reducerades emellertid an
talet högst betydligt; lagen motiverades därmed, att rådet borde vara 
en smidigt arbetande och därför fåtalig församling, »en regimens 
generalstab >> . 2 E,nligt den nya lagen höra till den första grupp·en de 
s. k . kvadrumvirerna, de fyra ledarna av marschen mot Rom, till den 
andra gruppen senatens och deputeradekammarens presidenter, vissa 
ministrar (utrikes-, inrikes-, finans-, undervisnings-, jordbruks- och 
korporationsministrarna ), den italienska akademiens president, de 
två vicesekreterarna i det fascistiska partiet, chefen för den fascis
tiska milisen, ordförandena i de fyra fascistiska konfederationer, som 
representera arbetsgivare- och arbetareorg·anisationerna inom indu
stri och åkerbruk; det stora flertalet medlemmar av den andra kate
gorien innehava alltså sina platser i kraft av monarkens eller rege
ringschefens beslut, d . v. s. utses av regeringen. Antalet självskrivna 
medlemmar i stora rådet är alltså, regeringschefen och partisekre-

1 En utförlig redogörelse för den parlamentariska behandl.ingen i Bollettino 
parlamentare, 1928, n:r 3, :sid. 59 ff. Lagtexten är även här återgiven. - Bland 
de många kOIIllmentarerna till Jagen kunna nämnas: Petrone e Ronchi, La 
Jegge su1 Gran consiglio, 1929; R an el et t i, Il Gran Consig.lio del fascism o e la 
forma di governo dello stato italåano, Rivi·sta di diriHo publico 1929; Ferracin, 
La figura costituzionale del gran consiglio, lUv. di dir. pubb!. 1929; Meloni, La 
Jegge sul Gran Cons~glio del fascism o, Il f oro amministrativo 1929; G en t i l e, La 
legge d el Gmn consiglio, Educazione fasrista 1928. 

2 Jfr Atti par/amentari, Camera dei deputati, ses·s. 1929, doc. N. 325 och 325 A. 
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teraren inberäknade, för närvarande endast 23. Att märka är, att de 
personer, som enligt lagen äro självskrivna medlemmar av rådet, 
genom kungligt dekret kunna berövas sina rådspl>atser.1 

Vidare kan, såsom nämnt, premiärmini·stern utnämna personer 
till medlemmar av rådet för en period av tre år; det enda villkor, som 
uppställes, är, att vederbörande skola vara »väl förtjänta om foster
landet och den fascistiska revolutionens sak». Personer, som i denna 
ordning blivit medlemmar aJv rådet, kunna på samma sätt, genom 
beslut av regeringschefen, berövas sitt medlemskap. Genom dessa be
stämmelser är regeringschefens dominernnde inflytande i rådet ytter
ligare g·aranterat. 

Beträffande rådets principiella ställning stadgas i art. l, att rådet 
är »l'organo supremo, che coordina e integm 2 tutte le attivita del 
Hegime sorto dalla Rivoluzione dell'ottobre 1922 >> . Denna ytterligt 
allmänt formulerade bestämmelse visar den utomordentliga' betydelse, 
som lagstiftarna tillerkänna den nya institutionen. Denna skall 
personifiera den nya regimen och framstå som dess sammanhållande 
och livgivande kraft. 

Rådet har enligt Iagen dels beslutande, dels rådgivande befogen
heter, I'eglerade i art. 11- 13. Den ojämförligt viktigaste bland de 
förra är den redan i 1928 års vallag stadgade, ur>prättandet av den 
lista på kandidater till deputeradekammaren, som förelägg·es valmän
nen. I övrigt inskränker sig rådets beslutskompetens till partiange
lägenheter; sålunda har rådet att besluta om partiets stadgar och 
program. Märkligt är, att på detta sätt genom lagstiftning det fascis
tiska partiets förhållanden regleras; partiet betraktas såsom stats
organ. 3 Om sättet för besluts fattande inom rådet givas inga bestäm
melser.4 Lagstiftarna synas ha förutsatt, att enighet inom rådet alltid 
skall föreligga, vilket med hänsyn till regeringschefens faktiskt domi
nerande ställning inom rådet är förståeligt. 

I huvudsak är emellertid rådet, såsom lagen särskilt betonar, ett 
konsultativt org•an. På beslut av regeringschefen kan rådet höras i 
alla politiska, ekonomiska och sociala frågor av nationellt intresse. 
I allmänhet är sålunda inhämtandet av rådets mening fakultativt. 
Men i vissa fall måste rådet höras, nämligen enligt art. 12 i alla fi'å
gor av konstitutionell karaktär. Vissa lagförslag skola, stadgar art. 
12 vidare, alltid anses vara av dylik karaktär, nämligen förslag, som 
gälla följande frågor: l) tronföljden och kronans ställning; 2) stora 
rådets, senatens och kammarens sammansättning och befogenheter; 

1 Detta enl~gt den egendomliga bestämmels•en i art. 6, som •säger, .att personer, 
som enligt lagen skola vara medle mmar av rådet, måste genom kungligt dekret 
erkännas i denna sin egenskap och att detta erkännande i samma ordning kan 
återkallas. 

2 Ordet ·~ntegrare» användes i fascistisk terminologi på samma sätt som >in
tegrieren» inom den ·riktning i tysk statsvetenskap, som främst represente ras av 
Smend. 

8 De 1929 beslutade lagändringarna innehålla, utöver bestämmelserna om 
stora rådet, en rad stadganden om partiets orga nisation. 

4 Om rådets arbetssätt stadgas endast, att förhandlingarna äro h emliga . 
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3) regeringschefens ställning; 4) exekutivens befogenhet att meddela 
rättsnormer; 5) bestämmelser om den korporativa organisationen; 
6) för1bindelserna mellan staten och påven; 7) traktater, som gälla 
förändringar i statens eller koloniernas territorier: 

Det förtjänar särskilt påpekas, att genom dessa bestämmelser 
ett förut icke existerande formellt grundlagsbegrepp införes i itali
ensk rätt. En visserligen icke alltför betydande skillnad mellan be
handlingen av konstitutionell lag och vanlig lag upprättas; i egentlig 
mening konstitutionella lagförslag måste föreläggas stora rådet för 
yttmnde. Det materiella omfånget av detta grundlagsbegrepp är i 
laJgen icke uttömmande angivet; lagen förutsätter tydligen, att även 
andra frågor än de särskilt uppräknade äro av principiellt konstitu
tionell karaktär. 

stora rådet har vidare en viktig konsultativ befogenhet i av
seende å fyllande av vakanser inom regering.en. Enligt art. 13 skall 
rådet, på initiativ !l!v regeringschefen, upprätta ett förslag till besät
tande av regel'ingschefsposten i händelse av vakans. Detta förslag, 
som torde kunna upptaga vare sig ett eller flera namn, hålles hemligt, 
till dess vakans inträder; förslaget överlämnas då till monarken. Ett 
liknande förslag upprättas för fyllande av vakanser inom regeringen 
i övrigt; lagen betonar likväl uttryckligen, att genom stora rådets 
förslagsrätt i detta hänseende regeringschefens särskilda befogenheter 
i fråga om utnämning av ministrar - enligt lagen den 24 december 
1925 - icke skall lida intrång. Överhuvud äro, såsom av lagtexten 
klart framgår, de av rådet upprättade förslagen icke bindande; 
rådets förslag ha, såsom vid lagförslagets fmmläggande framhölls, 
endast rent polrtisk betydelse.1 

Det i realiteten viktigaste momentet i detta stadgande - och i 
lagen överhuvud - är säkerligen bestämmelsen, att rådet skall upp
rätta förslag till efterträdare åt regeringschefen. Härigenom skapas 
nämligen en legal möjlighet för regeringschefen att genom stora rådet 
designera sin efterträdare. Även om någon lagbestämmelse icke fun
nes, skulle, under förutsättning av den rådande regimens bibehål
lande, med all sannolikhet det stora rådet vid ombyte av regerings
chef de facto träffa avgömndet; det väsentliga i den legala regle
ringen på denna punkt är, att förslag upprättas, innan vakans in
trätt, d . v. s. i realiteten av regeringschefen själv. 

Någon direkt betydelse för representationens ställning till rege
ringsbildningen hru dessa bestämmelser icke; en parlamentarisk praxis 
är fortfarande teoretiskt möjlig. Men stadgandet om stora rådets för
slagsrätt utgår tydligen från den faktiska maktlöshet, som känne
tecknar den italienska representationen; rådet erhåller legalt den 

1 Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1924-28, doc. n. 2189, sid. 7. 
Eg·endomligt nog har d et gjorts gällande, att regeringschef, respektive andra minist
rar, måste välj.as bland de av rådet föreslagna; jfr Me l o ni, a. a. Ståndpunktcn 
saknar varje stöd i lagen och torde stå ensam in(}m litteraturen; jfr övr. anförda 
arbeten. 
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ställning i avseende å regeringsbildning, som tidigare på visst sätt 
enligt praxis tillkommit deputeradekammaren. 

Lagen om stora rådet har såväl i den politiskw diskussionen som i 
den vetenskapliga litlemturen betecknats som kronan på fascismens 
författningsverk; de starkaste ord ha använts för att framhäva lagens 
betydelse och det slom rådets centrala ställning i den nya regimen. 
Särskilt betonas, att den nya institutionen på en gång är statens och 
det fascistiska partiets högsta organ, och att härigenom fascismen 
helt identifievas med staten. Rådet blir en symbol för den fascistiska 
revoluticnens definitiv.a seger och får härigenom en mystisk >> inte
grerande>> karaktär. 

Uttalanden av denna art kunna icke undanskymma förhållandet, 
att rådet för närvarande, lika, väl som ministären, väsentligen är ett 
redskap i regeringschefens hand, det är, såsom en tysk fövfattare ut
talat, >> nur der verlängerte Wille des Dikta·tors>>.1 Lagens omedelbara 
praktiska betydelse torde, såsom förut betonats, främst ligga däri, 
att regeringschefen får möjlighet att genom rådet designera sin egen 
efterträdare. Givetvis är dock ej uteslutet att sådana förvandlingar i 
läget kunna inträda, att den faktiska makten övergår från regerings
chefen till rådet; så länge den nuvarande regeringschefen kvarstår, 
torde rådet i varje fall ej komma att intaga en ledande ställning, även 
om rådsmedlemmarnas yttranden i vissa fall kunna påverka dikt~
torns beslut. 2 

Herbert Tingsten . 

Befolkningsrörelsen Statistisk·a centralbyrån har nu utkommit 
år l926. med sin berättelse över Befolkningsrörelsen år 
1926. Härmed har centralbyrån, såsam tidigare signalerats, återgått 
till årliga berättelser över befolkningsrörelsen i likhet m~d förhållan
dena till och med år 1917. Textavdelningen har härvid dock betyd
ligt inskränkts dels i allmänhet, dels också beträffande vissa retro
spektiva tabeller, vilka ansetts kunna utgå för tillfället med hänsyn 
till att berättelsen för år 1927 väntas utkomma om endast några 
månader. 

Den föreliggande berättelsen, som enligt referentens mening i flera 
avseenden utmärker sig genom en större klarhet och- givetvis- en 
större koncentration än tidigare årsberättelser, innehåller en hel del 
som synes särskilt värt att uppmärksammas. Däribland må nämnas 
dels de relativa födelse- och giftermålstal, som uträknats för olika 
yrkesgrupp·er, dels de s. k. reproduktionstalen. Dessa senare beräk
ningar, vilka infördes redan i berättelsen för år 1924-1925 ha 'nu 

1 Heller, Europa und der Fascismus, 1929, sid. 73. 
2 Det stora rådet jä•mföres ofta, till synes väsentligen på grund av namnlik

heten, med andra rådsins·titutioner, särskilt rådet i republiken Venedig. Jfr t. ex. 
Trentin, Les transformations n~centes du droit italien, 1929, sid. 230 tf. Dylika 
jämförelser synas, sådan situationen för närvarande är, vara utan intresse. 


