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Huvuddelen av Hughes' arbete innefattar en klar och koncis 
redogörelse för högsta domstolens praxis i avseende på tolkning 
a v olika författningsbestämmelscr, med övervägande hänsyn tagen 
till dess användning av lagprövningsrätten. Sålunda behandlas i ett 
kapitel domstolens a rbete för att )) befästa unionen )) ; särskilt få 
härvid en rad av Marshall's banbrytande utslag under förra delen 
av 1800-talet passera revy. I ett följande kapitel skärskådas stater
nas förhållande till unionen med utgångspunkt från högsta dom
stolens praxis, och slutligen lämnas i två kapitel på nära hundra 
sidor en framståilning av domstolens verksamhet för bevarande av 
)) frihet, egendom och social rättvisa )) ; i dessa kapitel är det framför 
allt domstolens praxis vid prövning av statslagar, särskilt m ed stöd 
av den fjortonde författningsändringen, som analyseras och i några 
omstridda punkter försvaras. :hslutningsvis går författaren på ett 
par punkter in på den kritik som riktats mot högsta domstolens 
praxis och på förslagen om en begränsning av lagprövningsrätten. 
Han ställer sig hänid helt naturligt på en klart konservativ stånd
punkt och förklarar den judiciella kontrollen utgöra ett av dc mes t 
,·ärdefulla dragen i am erikanskt statsliv. 

L. RoGERs : The American senate. A. Knopf, New York 1926. 
(256 s.) . 

P. DE WITT HASBROt:CK: Party government in the ho11se of repre
sentatives. The Macmillan company, New York 1927. (265 s.). 

Under de sista decennierna har det amerikanska representa
tionssystemet, frånsett vidtagna författningsiindringnr - om direkt 
,·al HY senatorer 1913 och om rö:.;triitt för kdnnor 1920 - i olika 
aYseenden undergått en bety delsefull utn~ckling, siirskilt vad de 
htl da husens arbetsform er beträffar. Föreliggamir båda arbeten 
gin1 tillsamm ans en god bild av detta system, sådant det för när
varande funktionerar. 

Rogers arbete om den amerikanska sena ten avser framför allt 
att giva en bild av clemut kammares allmänna konstitutionella ställ
ning och att hån-id understryka vissa enligt författarens m ening 
icke tillräckligt uppmärksammade faktorer. Boken iir alltså, såsom 
i företalet uttryckligen framhålles, i viss m ån tendentiös, så till 
Y ida n ämligen, som den m ed m edveten ensidighet vill fästa ·upp
märksamheten på vissa huvuddrag i senatens karaktiir. Författaren 
Yill visa, a tt senaten för närvarande intager en dominerande ställ
ning i amerikanskt statsliv oc:h att detta förh å llande strider mot 
statsskickets grundprinciper, eftersom senatens sammansättning 
är odemokratisk; samtidigt gör han emellertid gällande, att sena
tens utomordentliga befogenheter äro nödvändiga för a tt denna 
kammare skall kunna utgöra en motvikt m ot exekutivmakten och 
m ed framgång bekämpa dess växande anspråk. 
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Efter några inledande anmärkningar och en kort redogörelse 
för senatens tillkomsthistoria går författaren in på en framställning 
av senatens >> exekutiva >> befogenheter, dess medverkan vid utnäm
ning och avskedande av ämbetsmän och avslutande av fördrag. 
Han framhåller, under särskilt hänsynstagande till exempel från 
senare år, att senaten sökt att till det yttersta utnyttja sina kon
stitutionella befogenheter; bl. a. erinras om senatens vägran att god
känna utnämningen av en kabinettsmedlem år 1925 - ett för
hållande, som tidigare icke förekommit sedan 1868 - och dess upp
trädande i fråga om vissa viktiga traktater, såsom föredragen om 
nationernas förbund och om den fasta mellanfolkliga domstolen. 
På en punkt är hans redogörelse redan föråldrad; boken skrevs 
nämligen före det utslag a v högsta domstolen, vari klargjordes , 
att kongressen icke genom lagstiftning kan begränsa presidentens 
befogenhet att avskeda ämbetsmän (jfr denna tidskrift 1927 , sid. 
49 tf.). 

I det följande behandlas i två kapitel senatens legislativa funk
tioner och skillnaden i vissa avseenden mellan de båda husens 
arbetssätt. I fråga om senatens sammansättning betonas i detta 
sammanhang, att staterna's lika representation ger jordbruksin
tressena en privilegierad ställning och att de radikala minoritets
grupperna därför under senare tid varit starkal'e representerade i 
senaten än i representanthuset. Genom en rad exempel påvisas , 
att senatens andel i lagstiftningsmakten i realiteten är mer bety
dande än det lägre husets och att detta även gäller finansfrågor, 
trots husets prioritetsrätt i dessa spörsmål. En av de främsta 
orsakerna till senatens starkare ställning utgör enligt författarens 
mening den i praktiken nära nog obegränsade debattfriheten, som 
starkt kontrasterar mot representanthusets ständiga am·ändning av 
closure; även i senat,en finnes visserligen sedan 1917 en closure
bestämmelse, men denna fordrar för sin tillämpning två tredjedels 
majoritet och har endast vid ett par tillfällen använts. 

I de tre sista kapitlen behandlas senatens ställning såsom kon
trollorgan gentemot exekutivmakten. Särskilt beröras de viktiga 
undersökningar genom senatskommitteer, som under de senare åren 
vidtagits , såsom t. ex. undersökningen beträffande korruptionsskan
dalerna under Hardings administration. I en redogörelse för 

>> presidentens propaganda och senaten >> meddelas en del intressanta 
upplysningar rörande det högsta exekutivorganets särskilt under 
Coolidg,e's tid högt utvecklade reklammetoder. Slutkapitlets titel , 
enligt vilken senaten är >> forum of the nation and critic of the execu
tive >> , sammanfattar författarens allmänna uppfattning rörande 
senatens ställning till presidenturen. 

De Witt Hasbrouck's arbete om representanthuset har ett mera 
begränsat syfte än Rogers' arbete om senaten. Undersökningen 
gäller, såsom titeln angiver, främst frågan om det sätt, på vilket 
ledningen av husets arbete utövas genom partiorganisationerna. 
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Spörsmål berörande husets allmänna konstitutionella ställning, sär
skilt i förhållande till senaten, beröras visserligen även, men på 
någon mera ingående undersökning har förf. i dessa punkter icke 
ingått. 

I ett inledningskapitel redogöres för de genomgripande föränd
ringar, som beslötos i hus·ets arbetsordning 1910-1911 och som 
framför allt ·avsågo att begränsa talmannens befogenhet. Tidigare 
hade, som bekant, särskilt under den långa republikanska regimen 
efter 1895, talmannen kommit att intaga en alltmer dominerande 
ställning, särskilt genom sin befogenhet att utse ledamöter i ut
skolten, sitt ordförandeskap i den viktiga Rules-committee och sin 
diskretionära myndighet vid utdelandet av ordet. Genom sam
verkan mellan demokrater och dissenlierande republikaner blevo 
dessa befogenheter fråntagna talmannen och denne har sedermera 
icke framträtt som ledare av husets arbete. För att huset skall vara 
arbetsdugligt är emellertid en viss maktkoncentration nödvändig 
och för ernående av denna ha andra medel m åst tillgripas; behand
lingen av dessa frågor upptager huvudparten av arbetet. Parti
majoriteternas makt a tt binda minoriteten inom resp. partier har 
strängt uppeh ållits : inom det republikanska partiet fordras enk•el, 
inom det demokratiska två tredjedels majoritet för att åstadkomma 
för alla medlemmar bindande beslut. Till stor del överlämnas be
stämmanderätten inom partierna dels till deras »flo or leaders '', 
dels till särskilda '' steering committees ». Formellt väljas utskotten 
av huset , men i realiteten är valet överlämnat till vissa partiorgan; 
de republikanska utskottsmedlemmarna utses av partiets committee 
on committees, som består av en medlem från ntrje shl t med repu
blikansk representation, dl' demokratiska av partiets medlemmar i 
committee on ways and mea ns, som i sin tur dljas av partiets 
caucus. "Ylöjligheten att erhålla ordet iir likaledes realiter inskränkt 
genom partHedningarnas starka kontroll över medlemmarna. 

U tskottwäsendet behandlas j~imförelsevis utförligt. A v intresse 
äro förf:s påpekanden rörande betydelsen av utskottens befogenhet 
att icke avgiva utlåtanden rörande hänvisade motioner. Denna be
lyses med en rad sifTror från de senaste åren, som visa, a tt under 
denna tid bortå t sjuttio procent av alla motioner ha »dödats i ut
skotten ». .\tt det i sjåh·a verket är omöjligt a tt till realbehandling 
i huset upptaga alla förslag, klargöres av erinringarna om antalet 
vid de sista kongresserna väckta motioner, som för varje två-års
period rör sig mellan tio- och tjugotusen; under perioden 1925-
1927 väckte i genomsnitt varje representant fyrtiotvå förslag. För
fattaren betonar emellertid behovet av en anordning, som begrän
sar utskottens maktbefogenhet i detta hånseende utan att i allt för 
hög grad öka husets arbetsbörda; olika möjligheter härutinnan ha 
visserligen prövats, men hittills har icke någon användbar metod 
uttänkts. Vad beträfl'ar valet av utskottsledamöter betonar förf., 
att anciennite tsregeln numera är än mera förhårsk:mde än tidigare. 
Det vanliga är att, då huset konstituerats för en två-årsperiod, de 

Stalsvelenskaplig Tidskrift 1928. N . F. 35 
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medlemmar, som icke tillhört huset under närmast föregående 
~ession, vid fördelningen av utskottsplatserna räknas som nykom
lingar, ihen om de tidigare under flera perioder tillhört kongressen. 
En följd här:w blir, att en oproportionerlig del av de viktigaste 
platserna besättes med representanter från vissa stater, nämligen de 
stater, diir ett av de båda partierna permanent intager majoritets
stiillning. De uppenbara olägenheter, som i detta och andra hän
seenden anciennitetsprincipen tillhör, flnner emellertid författaren 
till stor del uppvägda därigenom, ntt tvistigheter inom partierna vid 
utskottsvalen på detta sätt i regel undvikas. 

Ett av bokens senare kapitel behandlar representanthusels 
sammansättning ur synpunkten av valresultaten under senare år. 
Det betonas bl. a., att i ett mycket stort antal distrikt ett av de 
häda partierna ständigt hemför segern; sålunda ha sedan 1914 122 
kongressdistrikt ständigt röstat demokratiskt och 1-18 republikanskt 
och i det hela ha alltså under denna period bortåt h·å tredjedelar 
av samtliga distrikt behärskats av ett och samma parti. I detta 
sammanhang erinras även om att omval numera är mera vanligt 
än tidigare; under tiden efter 1H14 ha i genomsnitt vid varje ntl 
nära 80 procent av husets medlemmar blivit omvalda. De ut
talanden, som t. ex. Bryce fäller på denna punkt , äro alltså numen 
avgjort föråldrade. 

I ett avslutande kapitel diskuteras några allmänna spörsmål. 
särskilt husets förhållande till senaten. l stort sett instämmer här
vid författaren i Rogers' uttalanden, ehuru han kanske är något 
mindre benägen att framhålla senatens starka ställning. Det be
tonas kraftigt , att en stark koncentration av den reella makten i 
representanthuset är nödvändig för att den principiella likställig
heten mellan de båda husen någorlunda skall kunna uppehållas. 

I det hela torde arbetet utgöra den bästa framställning av 
representanthusets arbetssätt, som utkommit efter 1910-1911 års 
reformer; för tidigare skeden kan särskilt hiinvisas till Follett's 
arbete The speaker of the house of representatiws, 1896. 

H. T-n. 

FREDRIK LAGERHOTH: Indelnings· och grnndskalteuäsendefs au
veckling. Ett systemskifte inom suensk sfatshushdllning. Lund (Mal
mö) 1927. Gleerup. 250 s. Kr. 8,00. Skrifter utgivna av Falll
beckska stirtelsen IX. 

Den, som aldrig varit med om annat än fullt genomförd penning
hushållning, kan nog icke ens i fantasien riktigt föreställa sig, vad 
det innebar, då skatterna huvudsakligen utgingo i olika slag av 
varor och endast till en mycket ringa del i penningar; då penningen 
icke utgjorde någon särskilt önskvärd >>skattepartzedel», under kas-


