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Conclusion 

The topic of this master thesis in legal science is state law and constitutional law, or 

more specific judicalization, with the division of power and thus increased individual 

legal rights in various forms. Sweden has traditionally had a weak constitutional 

protection for the individual’s legal rights. The public power has been concentrated to 

the government and the courts have only played a marginal role. Since the 

implementation of the European convention of legal rights and with the ever-increasing 

importance of the legal system of the European Union, the Swedish legal system gone 

through changes of historical dimensions. 

This master thesis is based on the legal dogmatic method where laws, preparatory work, 

case law and doctrines have been interpreted and systemized. The purpose of this thesis 

is to exemplify a global trend; the judicalization and its following consequence and 

implication on the national legal system. The aim is also to evaluate the constitutional 

protection in Sweden after the propositioned changes of Regeringsformen in a de lege 

ferenda-perspective. 

The conservative sovereignty of the Swedish people has been challenged by, from 

national standpoints, xenogeneic thoughts concerning division of power and increased 

power for the courts, which in turn puts the traditional democratic principles on their 

edge. An expert commission, Grundlagsutredningen, was put together to review the 

Swedish constitution, Regeringsformen. The review has resulted in a proposition which 

questions some important constitutional matters. The expert commission has 

propositioned a stronger judicial preview through the Swedish legal Counsel Lagrådet, 

and also suggested a stronger judicial review by changing the possibilities of the courts 

to try laws against the constitution. These changes, together with the fact that the 

autonomy and the increased power of the courts are stressed in a new chapter in 

Regeringsformen, imply that the political power has to take a step back. The 

development, the judicalization, clearly accentuates the judicial power on behalf of the 

courts. This in turn increases the protection for the individual’s fundamental human and 

legal rights. These incentives are of course hard to ignore as the Swedish constitution for 

once is competing on an international level. The new changes are positive as a corrective 

against for instance the abuse of power, and only case law can provide us with outcome 

in a prospective perspective. 
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Sammanfattning 

Ämnet för denna magisteruppsats i rättsvetenskap är statsrätt och konstitutionell rätt, 

eller mer specifikt judikalisering, och därmed maktdelning och ökat rättighetsskydd i 

olika former. Sverige har traditionellt sett haft ett förhållandevis svagt skydd för 

individuella fri- och rättigheter. Den offentliga makten har varit koncentrerad till 

regering och riksdag och domstolarna har endast spelat en marginell roll. 

Inkorporerandet av Europakonventionen för mänskliga rättigheter och EU-rättens allt 

större inflytande i svensk rätt har medfört att det svenska rättsystemet genomgått 

förändringar av historiska dimensioner. Den hävdvunna folksuveräniteten har ställts mot 

artfrämmande tankar på maktdelning och ökad domstolsmakt, vilket i sin tur ställer 

demokratiprinciperna på sin spets. 

Föreliggande arbete bygger på rättsdogmatisk metod där olika rättskällor tolkats och 

systematiserats. De rättskällor som i första hand har använts är lagar, rättspraxis, 

förarbeten och juridisk doktrin. Uppsatsen syfte är att beskriva en global trend; 

judikaliseringen, om dess implikationer på rättsutvecklingen och det politiska livet. 

Intentionen är vidare att de lege ferenda värdera det svenska grundlagsskyddet efter de 

föreslagna ändringarna av regeringsformen som nyligen lagts fram i propositionen, En 

reformerad grundlag. 

Häri innefattas i synnerhet Grundlagsutredningens arbete med att skapa en samlad 

översyn av regeringsformen. Grundlagsutredningen har efter ett regeringsdirektiv från 

2004 kommit med förslag till en reformerad grundlag. Förslagen tar bland annat sikte på 

laggranskningen och normprövningen som båda stärks väsentligt i förhållande till 

tidigare utgångspunkter. Lagrådets förhandsgranskning görs obligatorisk och det så 

kallade uppenbarhetsrekvisitet för lag- och normprövning slopas. Dessa ändringar 

tillsammans med det faktum att domstolsmakten stärks, genom att frigöras från 

förvaltningen, medför att den politiska makten inskränks till förmån för den judiciella. 

Utvecklingen, judikaliseringen, som tydligt markerar ökad domstolsmakt och skyddet för 

den enskilde individens fri- och rättigheter medför således svårignorerade incitament i 

form av ett stärkt konstitutionellt rättighetsskydd. De nya bestämmelserna i 

regeringsformen är adekvata och endast praxis kan visa om dessa är tillräckliga i ett 

nationellt, internationellt och i ett prospektivt perspektiv. 
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1 

1 Inledning och teoretiska utgångspunkter 

1.1 Inledning 

Detta kapitel är en översikt och tar i huvudsak sikte på uppsatsens teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter. En summarisk introduktion till uppsatsens ämne ges i 

det kommande följt av syfte och problemformulering. Nedan presenteras och 

redogörs även för vald metod samt de avgränsningar som blivit aktuella att göra. 

Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsens olika delar. Kap. 2 exemplifierar 

vidare dessa och andra teoretiska utgångspunkter utifrån en högre abstraktionsnivå. 

1.2 Bakgrund 

Fokus för denna uppsats är maktdelning och judikalisering. Perspektivet är 

rättsvetenskapligt och tar sikte på den del av juridiken som behandlar grundlagarna 

eller konstitutionen. Ämnets aktualitet har den senaste tiden haft något av en 

renässans sett mot bakgrund av maktdelningens svårignorerade betydelse i dagens 

mångkulturella och -fasetterade samhälle och – inte minst – med anledning av GLU:s 

föreslagna ändringar av RF som nyligen lagts fram i proposition.1 GLU:s arbete med 

att skapa en samlad översyn av RF, som emanerar från ett regeringsdirektiv2, har 

pågått under några år och är nu som sagt färdig. I utredningen accentueras det 

konstitutionella rättighetsskyddet genom en rad, må hända inte allt för radikala men 

inte desto mindre välkomnade, förslag till ändringar i grundlagsskyddet. Bland dessa 

kan inledningsvis nämnas domstolarnas markerade autonomi, Lagrådets utökade 

granskningsmöjligheter och, kanske den mest betydelsefulla, slopandet av det s.k. 

uppenbarhetsrekvisitet för normprövning av lagar och andra förordningar. Trenden 

går således mot maktdelning, normkontroll och minoritetsskydd i olika former. Nu 

ska inte dessa tendenser i svensk rätt ses som isolerade företeelser, de ska – för att 

förstås – analyseras från ett i varje fall belysande europarättsligt perspektiv. 

Europarätten innefattar två från varandra skilda rättsystem med EU-rätten å ena 

sidan och EMRK å den andra. Sverige inträdde den Europeiska unionen i 1995 och har 

alltsedan dess förbundit sig att tillämpa EU-rätten direkt i svenska domstolar och 

myndigheter. EU-rätten innebär vissa rättigheter, men också skyldigheter, som 

enskilda medborgare eller var och en kan åberopa inför de nationella myndigheterna. 

EU-rätten har dessutom företräde framför svensk rätt och är till och med överordnad 

svensk grundlag. Europarätten innefattar även EMRK som inkorporerades med 

svensk rätt i 1994 och som numera gäller i analogi med svensk lag. Från år 1995 och 

framåt har likaså det rättsliga – och politiska – livet i Sverige fått anpassa sig till 

kraven på konformitet med främmande rättssystem och överordnade normer. 

Drivkrafterna bakom utvecklingen, ur ett rättsstatligt perspektiv, torde vara många. 

                                                             
1 Prop. 2009/10:80, En reformerad grundlag, passim. 
2 Dir. 2004:96, En samlad översyn av regeringsformen, passim. 
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Vad gäller individuella fri- och rättigheter skiljer sig EMRK; med sin uttömmande 

rättighetskatalog, från EU-rätten; som ifråga om rättssäkerhet kalibrerar den 

internationella och nationella maktbalansen på såväl vertikal som horisontell nivå 

genom maktdelning på statlig och överstatlig – men icke-statlig – nivå. 

Den traditionella maktdelningsläran bygger på principen att makten, för att inte 

missbrukas, måste delas mellan de samhälleliga institutionerna för att garantera ett 

demokratiskt fungerande styre. Den klassiska uppdelningen skiljer den lagstiftande 

makten, från den verkställande och den dömande. Applicerat på svenska 

förhållanden skiljs riksdagen; den lagstiftande makten, från regeringen; den 

verkställande makten och domstolarna; den dömande makten. Härigenom 

upprätthålls ett mått av rättssäkerhet genom att makten fördelas på olika offentliga 

organ. Ett tydligt exempel på detta finner vi på den andra sidan atlanten i USA – där 

förövrigt maktdelningsprincipen, såsom den kom till utryck hos Montesquieu, har en 

fast förankring i den amerikanska konstitutionen och – där maktbalansen 

upprätthålls genom checks and balances. I betydelsen att de offentliga organen med 

presidenten, kongressen och Supreme Court står för den offentliga makten och 

kontrollerar varandras förehavanden. Också i Europa har domstolsmakten vuxit sig 

stark. Utlämningen och turerna kring generalen och förre diktatorn Augusto Pinochet 

samt det väntande åtalet mot Italiens president Silvio Berlusconi är tydliga exempel 

på maktdecentralisering och domstolarnas ökade makt. Vem hade för bara ett par 

decennium sedan kunnat ana att dessa mäktiga män skulle få sin makt beskärd och 

sina förehavanden granskade i domstol. Maktdelning ska förhindra nyckfullt 

beslutsfattande och godtyckligt maktutövande. Maktdelningen manifesteras 

företrädesvis i domstolarnas ökade makt och trenden – judikaliseringen – som 

framhäver en viss form av domstols- och juristmakt kan som fenomen urskiljas i hela 

västvärlden och är en av vår tids absolut tydligaste politiska tendenser.3 

Sverige har traditionellt sett inte haft någon maktdelning i statsskicket. Istället bygger 

den svenska styrelseformen på folksuveränitet, majoritetsstyre och parlamentarism. 

Demokratiprinciperna, som har sitt ursprung i Rousseaus grundtankar om den 

dominerande allmänviljan, är fast förankrade i den svenska grundlagen med djupa 

rötter i den svenska rättskulturen. All offentlig makt utgår från folket; så inleds den 

svenska konstitutionen med folksuveränitetsprincipen, vars positionering i RF:s 

portalparagraf (1 kap. 1 §) symboliserar dess betydelse för den svenska 

demokratiuppfattningen, som utgår från ett absolut folkstyre. Häri ligger även dess 

oförenlighet med judikalisering – och därmed maktdelning – som implicerar ökad 

domstolsmakt på bekostnad av de folkvalda politiska organen vilka i sin tur fått 

makten delegerad från folket. En makt som med nödvändighet måste vara odelbar. 

Judikaliseringen innebär lite schematiskt ökad politiskt makt för de judiciella organen. 

”Politikerna har så att säga inte längre monopol på de viktiga politiska besluten.”4 Att 

viktiga politiska beslut hamnar under granskning och bedömning av organ såsom 

domstolar som inte har folkligt mandat för sitt beslutsfattande har för många tett sig 

främmande, kanske till och med skrämmande, ur demokratisynpunkt. Professor 

Joakim Nergelius poängterar den allt annat än otydliga tendensen och menar att: 

                                                             
3 SOU 1999:58, Löser juridiken demokratins problem?, s. 55-59. 
4 Ibid., s. 56. 



3 

”[m]öjligen är det så att pendeln nu svänger tillbaka från renodlad parlamentarism, 

folksuveränitet och majoritetsstyre till maktdelning, lagprövning och domstolsmakt 

samt ökat skydd för individers och minoriteters rättigheter.”5 Detta presumtiva 

paradigmskifte ruckar lite tillspetsat det svenska statskicket i sitt fundament, som 

bygger på ovan nämnda demokratiprinciper. Ambitionen i det följande är bland 

annat att nyansera denna något motstridiga bild något samt undersöka det svenska 

grundlagsskyddet i ljuset av de föreslagna grundlagsändringarna. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka judikaliseringens konsekvenser på den 

svenska konstitutionen med dess implikationer på rättsystemet och det politiska 

livet. Syftet är vidare att göra en sammanställning av rättsläget med sikte på de av 

GLU föreslagna ändringarna av RF. Intentionen är också i det följande att de lege lata 

samt de lege ferenda beskriva gällande rätt. 

1.4 Problemformulering 

Mot bakgrund av syftet avses följande frågeställningar besvaras: 

 Vad innebär judikaliseringen för den politiska respektive den juridiska 
makten i samhället samt för den svenska folksuveränitetsprincipen? 

 Har vi efter grundlagsändringarna ett tillräckligt starkt grundlagsskydd i 
Sverige? 

1.5 Metod 

Föreliggande uppsats bygger på traditionellt juridiskt arbetssätt eller rättsdogmatisk 

metod. Rättsdogmatiken tolkar och systematiserar gällande rätt med ledning av de 

primära rättskällorna. De rättskällor som i första hand använts i det kommande är 

lagar, rättspraxis, förarbeten och juridisk doktrin. Vid sidan av dessa har även annan 

praxis använts samt allmänna och grundläggande rättsprinciper och rättgrundssatser. 

Som kompletterande metod till rättsdogmatiken har rättsfallsanalys använts för att 

lösa den föreliggande rättsliga problematiken. Komparativ metod har även använts 

vid den jämförande analysen i kap. 4 av författningsdomstolarna i Österrike och 

Tyskland samt i de lege ferenda-kapitlet in fine. Argumentationen förs dels de lege 

lata, dels de lege ferenda och är i denna mening normativ-deskriptiv. 

1.6 Avgränsningar 

Av avgränsningshänsyn har bland annat Europarätten lämnats en relativt liten del i 

förhållande till dess betydelse i det kommande uppsatsarbetet. De domstolar som 

analyserats är Österrikes och Tysklands författningsdomstolar samt Frankrikes 

författningsråd. Valet av Österrikes författningsdomstol, Verfassungsgerichtshof, 

kommer utav att den som Europas första författningsdomstol satt standarden och 

fungerat som förebild för många efterkommande författningsdomstolar, deras 

organisation och prejudicerande funktion i samhället. Tysklands författningsdomstol, 

                                                             
5 SOU 1999:58 s. 58. 
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Bundesverfassungsgericht, har en säregen och stark ställning såväl rättsligt som 

politiskt sett för skyddet av humana och grundläggande mänskliga värden, varför den 

är relevant att analysera i ett maktdelningsperspektiv. Frankrikes författningsråd, 

Conseil constitutionnel, har många likheter med det svenska laggranskningsorganet 

Lagrådet och har därför bedömts ha ett värde i denna framställning. De rättsfall som 

analyseras i det kommande har det gemensamt att de accentuerat domstolarnas roll 

i den globala utvecklingen: judikaliseringen av det politiska livet.  

1.7 Disposition 

Föreliggande uppsats inleds med en bakgrundbeskrivning till det aktuella ämnet. 

Därefter följer uppsatsens syfte och frågeställningar följt av metod, avgränsningar 

och disposition. I uppsatsens andra kapitel ges en idéhistorisk referensram vilken 

syftar till att ge en förförståelse för kommande kapitlen utifrån en högre 

abstraktionsnivå än den vilken den materiella och konkreta rätten erbjuder. Vilket är 

nödvändigt i en framställning av detta slag. I det tredje kapitlet belyses Europarätten 

med EMRK och EU-rätten, varvid EMRK:s rättighetskatalog över grundläggande fri- 

och rättigheter liksom EU-rättens allmänna rättsliga principer särskilt 

uppmärksammas. Kapitlet är översiktligt och ska inte förstås som uttömmande. I det 

fjärde kapitlet görs en komparativ studie av författningsdomstolarna i Österrike och 

Tyskland. Även det franska författningsrådet, Conseil constitutionnel, exemplifieras i 

detta kapitel. I det femte kapitlet redogörs för det svenska statsskickets 

grundläggande utgångspunkter varvid folksuveränintetsprincipen samt vissa andra 

rättsstatliga principer exemplifieras. I det sjätte kapitlet behandlas de 

konstitutionella rättssäkerhetsgarantierna såsom de kommer till utryck i RF. Här 

uppmärksammas de av GLU föreslagna ändringarna av RF och då särskilt förhands- 

och efterhandsgransknigen av lagar och andra förordningar men också domstolarna 

och förvaltningen belyses härvid. I det sjunde kapitlet refereras och analyseras ett 

antal rättsfall som har relevans i sammanhanget. I det åttonde kapitlet förs ett de 

lege ferenda-resonemang om vad som framkommit under studiens gång vad gäller 

de konstitutionella utgångspunkterna och deras prognos i den svenska grundlagen 

och samhällsutvecklingen samt i ett europarättsligt perspektiv. I det nionde kapitlet 

redogörs omsider för de slutsatser som utkristalliserats under arbetets gång. 
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2 Idéhistorisk referensram 

2.1 Inledning 
För att få en förståelse för den ideologiska grund på vilken samhällets politiska 

legitimitet vilar bör man börja på en högre abstraktionsnivå6 än den på vilken den 

konkreta och materiella rätten förhåller sig. Avsikten i detta kapitel är därmed att på 

ett översiktligt teoretiskt plan redogöra för den politiska, men också den juridiska, 

maktens legitimitet utifrån ett idéhistoriskt perspektiv. Ambitionen är vidare att 

försöka visa varför människan sluter sig i samhällen, underordnar sig en högre makt 

och hur denna makt blir legitim. Framställningen tar sin början i kontraktsteorierna 

och belyser sedan kortfattat för naturrätten, rättspositivismen och rättsrealismen 

utifrån ett (rätts)filosofiskt perspektiv. 

2.2 Kontraktsteorierna 

Teorier om samhällskontraktet – karaktären och legitimiteten av den politiska och 

rättsliga ordningen – har i olika former funnits alltsedan antikens dagar. 

Kontraktsteorin gäller frågan om den politiska förpliktelsen; vem som ska lydas i ett 

visst samhälle; i vilken utsträckning och; på vilka grunder. Den politiska maktens 

legitimitet och den politiska förpliktelsen som ett slags avtal – ett kontrakt – har en 

djup förankring i den politiska teorin, men som politiskt fenomen ligger 

associationerna närmare upplysningstiden i Europa men också USA under 1600- och 

1700-talen.7 Vi får emellertid anledning att återkomma till detta. 

Det centrala i teorin om samhällskontraktet är att den politiska makten såsom legitim 

endast kan emanera från överenskommelser mellan fria och jämlika individer. Den 

politiska makten måste således bygga på – och kan också ses som ett – konsensus – 

avtal – där den enskilde individen givit sitt samtycke till den överordnade makten. 

När väl samtycke har getts ska förpliktelsen ses som vilket ingånget avtal som helst 

med samma principiella bundenhet därtill (pacta sunt servanda). Den politiska 

makten kan ses som en från medborgarna delegerad makt som kan återtas om de 

styrande inte längre har det förtroende på vilket makten en gång erhållits.8 

Kontraktsteorins ideologiska fundament som baseras på individens samtycke har 

även, genom John Rawls (1921-2002), satt sina spår på den moderna liberalismens 

idéer.9 

                                                             
6 Aleksander Peczenik menar att rättsvetenskapen laborerar med olika abstraktionsnivåer, där 
konkret rättsfallsanalys förhåller sig på den lägsta nivån medan (rätts)filosofiska 
grundpositioner ligger på den högsta nivån.  
7 Nergelius, J. [red.] (2006) Rättsfilosofi – Samhälle och moral genom tiderna, 
Studentlitteratur, s. 23. 
8 Ibid., s. 24. 
9 Wacks, R. (2009) Understanding Jurisprudence – An Introduction to Legal Theory, Oxford: 
University Press, s. 21. 
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2.3 Lag och moral 

2.3.1 Naturrätten 

Enligt Nergelius kan den brittiska rättighetskatalogen Magna Charta från 1215 ses 

som en föregångare till den rationalistiska naturrättsläran. Magna Charta är ett unikt 

dokument som kan rubriceras som historiens första dokumenterade konstitution. 

Dokumentet tog emellertid sikte på kung John och dennes förhållande till vissa 

baroner och länsherrar och då på vilka grunder kungen skulle respektera dessas 

rättigheter. Dokumentet har haft tydliga influenser på den konstitutionella 

utvecklingen i både England och USA efter respektive revolution. Det intressanta är 

Magna Chartas okränkbara naturrättsliga principer vilka inte ens kungen stod över.10 

Naturrätten kan sägas vara tvärsnittet mellan lag och moral, mellan vad som är och 

vad som bör vara.11 Den naturrättsliga uppfattningen utgår från att det existerar en 

högre, och från människan oberoende, lag vars rättsliga principer inte kan ignoreras. 

Naturrätten är en individualistisk rätt på så sätt att den betonar den enskildes 

rättigheter oavsett position i samhället.12 Thomas av Aquino (1225-1274), vars 

naturrättsuppfattning utgick från Guds vishet (något som dock inte är en 

nödvändighet utgångspunkt vad gäller naturrätten), menade att naturrättens 

grundvalar binder oss – eftersom vi som rationella varelser kanaliseras mot det goda 

och förnuftiga av naturen.13 Förnuftet ska vidare stå i paritet med det gemensamma 

goda. Denna del av naturrätten är oföränderlig och om man bara uppmärksammar 

den rätt uppenbar.14 Naturrätten kom dock att sekulariseras av Hugo Grotius (1583-

1645) som också är mer känd som folkrättens grundare, där avtal mellan länder 

enligt den viktiga rättsgrundsatsen pacta sunt servanda skulle respekteras. 

Naturrätten kom dock att förlora sin betydelse i ljuset av ett nytt teoretiskt paradigm, 

nämligen rättspositivismen. 

2.3.2 Rättspositivismen 

Den andra av tvåhuvudteorier inom rättsfilosofin, den första är naturrätten, är 

rättspositivismen. Rättspositivismen utgår från den gällande rätten (rättsreglerna) 

som den högsta och i princip den enda rättsliga normkällan. Även om 

rättspositivismen innehåller ett visst mått av moral är det i slutändan alltid lagen som 

har företräde framför förnuftets moralföreställningar.15 Naturrättarna försöker väva 

samman lag och moral. Rättspositivisterna däremot gör en tydlig distinktion mellan 

lagen å ena sidan och moralen å den andra sidan. Rättspositivisterna strävar efter en 

värderingsfri rätt; en positiv rättsordning.16 

                                                             
10 Nergelius, J. (1996) Konstitutionellt rättighetsskydd – Svensk rätt i ett komparativt 
perspektiv, Norstedts Juridik, s. 60. 
11 Wacks, Understanding Jurisprudence, 13. 
12 Petersson, O. (2005) Rättsstaten – Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik, 
Norstedts Juridik, s. 27. 
13 Wacks, Understanding Jurisprudence, s. 14 f. 
14 Nergelius, Rättsfilosofi, s. 20 och 27. 
15 Petersson, Rättsstaten, s. 27. 
16 Nergelius, Rättsfilosofi, s. 109.  
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Som positivistisk i ordets egentliga bemärkelse utmärker sig österrikaren Hans 

Kelsens (1881-1973) rättslära. Kelsens ambitioner med läran – den rena rättsläran – 

var att rekonstruera rätten inifrån, som ett dynamiskt ordnat system av normer vilka 

följer och binder varandra i en slags normhierarkisk ”pyramid”. Kelsen utgår i och för 

sig från en icke-positiv norm, den s.k. Grundnormen, i konstruktionen av sin lära. 

Grundnormen vilken är högst upp i normhierarkin är förutsatt i den juridiska 

argumentationen och från denna ska alla andra normer kunna härledas. En alla 

positiva normers modersskepp, vilken också ska förstås som yttersta giltighetsgrund 

för hela rättsordningen. Den rena rättsläran har alltså befriats från såväl moraliska 

som naturrättsliga beståndsdelar och dess yttersta ambition var att säkerställa 

rättens oberoende i förhållande till moralen. Läran vill ge ett svar på vad rätten är, 

inte vad den borde vara.17 Maktskiftet mellan de två huvudsakliga teoribildningarna 

kom än en gång att slå över, denna gång till naturrättens favör. 

2.3.3 Naturrättens renässans 

En orsak till naturrättens tillbakagång var som vi sett ovan den rättspositivistiska 

utvecklingen runt om i Europa.18 Det var dessutom rättspositivismens axiom, dess 

strikta tolkning av de positiva normerna och bristen på moral, som kom att bli dess 

fall. År av krig och despotiskt styre hade lämnat efter sig förödande resultat. Europa 

låg i spillror och juristerna som mer eller mindre gått Hitlers ärenden, helt i enlighet 

med den tyska grundlagen ska nämnas, fick nu se sig om efter andra förebilder. Tysk 

rättsvetenskap som så länge varit ett ideal var inte längre ett alternativ. Avsaknaden 

av moral och därmed naturrättsliga inslag i det tyska rättssystemet hade, i varje fall 

fram tills nu, legitimerat historiens största folkmord. Svaret på detta lät dock inte 

vänta på sig och kom med en emfas på naturrättsliga grundprinciper.19 

Ett allmänt tillkännagivande av de mänskliga rättigheterna antogs år 1948 av Förenta 

Nationernas generalförsamling. FN-deklarationen binder de anslutna staterna till 

grundprinciperna i rättighetsförklaringen. Året därpå, 1949, upprättades den tyska 

författningsdomstolen, Bundesverfassungsgericht,20 för skyddet av de mänskliga fri- 

och rättigheterna. Domstolen bär tydliga spår av naturrättsliga tankegångar och är en 

garant för bevarandet av humana och grundläggande mänskliga värden. År 1951 

tillkom så EMKR vilken, i och för sig och tillsammans med tidigare 

rättighetsförklaringar, markerade en återgång till naturrättsliga influenser. 

Naturrätten hade genomgått en renässans.21 

För svenskt vidkommande dröjde sig naturrättens inträde i juristernas, och andras, 

rättsmedvetande en bra bit in på 1980-talet, vilket kan ses som ett resultat av den 

s.k. uppsalafilosofins – och senare även den skandinaviska rättsrealismens – starka 

inflytande i svensk rätt. Även det svenska välfärdssamhället lär ha inverkat på det 

något speciella rättsläge som rådde i Sverige under efterkrigstiden i förhållande till 

                                                             
17 Nergelius, Rättsfilosofi, s. 109 f. 
18 Wacks, Understanding Jurisprudence, s. 26. 
19 SOU 1999:76, Maktdelning, s. 76. 
20 Se nedan kapitel 4.  
21 SOU 1999:76 s. 76 och Wacks, Understanding Jurisprudence, s. 27. 
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övriga Europa. Förarbetenas starka ställning och kontinuitet som rättskälla i svensk 

rätt är också ett barn av denna tid. 

2.3.4 Rättsrealismen 

Uppsalafilosofin eller uppsalaskolan grundades av Adolf Phalén (1884-1931) och Alex 

Hägerström (1868-1939). Hägerström var en s.k. värdenihilist vilket innebar att han 

förkastade värden och ideal (fri- och rättigheter) såsom metafysik. Enligt Hägerström 

är all kunskap en kunskap om verkligheten – allt som verkligen finns kan placeras i tid 

och rum – i motsats till Immanuel Kant (1724-1804) som menade att tid och rum 

endast är det mänskliga medvetandets konstruktioner. Hägerström förkastar således 

värden. Dessa existerar överhuvudtaget inte menar han. Värdeutsagor saknar enligt 

Hägerström sanningsvärde och kan varken vara sanna eller falska.22 

Karl Olivecrona (1897-1980), inspirerad av Hägerströms filosofi, moderniserade sin 

föregångares rättsfilosofi. Olivecrona menade att lagstiftarens vilja är en fiktion, 

ingen kan ha identisk vilja med lagstiftaren och således förkastade han mer eller 

mindre den naturrättsliga och den rättpositivistiska läran, som utgår från att rätten är 

ett utryck för en bakomliggande vilja. Begrepp som gällande rätt – liksom rättigheter 

och skyldigheter – var referenslösa ord som inte innehöll några fakta. Däremot hade 

föreställningen om gällande rätt en handlingsdirigerande effekt med vissa praktiska 

funktioner.23 Gällande rätt däremot är vad politikerna beslutar om, inget annat, 

menade Olivecrona. Och rättens uppgift är att utröna lagstiftarens intentioner med 

ledning av förarbetena.24 Lagen är endast ord nedskriva på papper som i och för sig 

symboliserar känslor av bundenhet men som saknar bindande kraft framhöll 

Olivecrona.25 

Rättsrealismen har kanske inte internationellt sett haft samma genomslag som 

naturrätten eller rättspositivismen, men dess betydelse för den svenska 

rättsutvecklingen kan knappast förbises. Alf Ross (1899-1979) är den som 

internationellt sett förknippas med den skandinaviska rättsrealismen. Ross studerade 

rättsfilosofi under Kelsen i Wien och under Hägerström i Uppsala och hans 

rättsfilosofi präglas därutav. Ett rättsvetenskapligt påstående om rättsregler som 

gällande rätt är ett påstående om deras användning i framtida juridisk argumentation 

och rättstillämpning menade Ross En prognos om hur domstolen kommer att döma. 

Ross utvecklade två teser; den rättsfilosofiska och den vetenskapsteoretiska. Den 

första tesen syftar på den reella rätten som den effektiva rätten, den som tillämpas i 

domstolarna. Den andra tesen utgår från att varje vetenskapligt påstående om fakta 

förutsätter att det kan bekräftas med hjälp av observationer.26 

 

                                                             
22 Nergelius, Rättsfilosofi, s. 136 f. 
23 Ibid., s. 138.  
24 SOU 1999:76 s. 95. 
25 Nergelius, Rättsfilosofi, s. 138 f och Wacks, Understanding Jurisprudence, s. 186. 
26 Nergelius, Rättsfilosofi, s. 143 f.  



9 

2.3.5 Hobbes 

Thomas Hobbes (1588-1679) mest berömda verk Leviathan som gavs ut 1651 har 

jämförts med praktiskt taget alla efterföljande verk, vilket gör Hobbes till en av den 

politiska filosofins mest betydelsefulla företrädare. Hobbes växte upp i ett England 

som präglades av hårda strider mellan olika religiösa falanger samt ett förödande 

inbördeskrig, vilket sannolikt kan ha varit orsaken till hans mycket pessimistiska 

människosyn och den därpå följande totalitära syn på staten i det civila samhället.27 

Hobbes tes om samhället och varför människor slutar sig till detta är den fysiska 

osäkerhet som råder i naturtillståndet; det tillstånd som existerar innan dess att 

människorna ingått samhällskontraktet och står under beskydd av staten eller 

suveränen. Naturtillståndet är enligt Hobbes allt annat än en trevlig tillvaro för 

människan. I naturtillståndet har alla rätt till allt, till och med varandras liv. I skenet 

av naturtillståndets faror och människornas rädsla för detta ska också människans 

vilja att bilda samhället förstås. Upprättandet av ett samhälle är den rationella 

planen för människans överlevnad. Människan sluter sig således på grund av sitt 

förnuft genom samhällsfördraget i politiska enheter.28 

Hobbes teori förutsätter en suverän med totala maktbefogenheter. En suverän vars 

maktutövning och befogenheter är vidsträcka. Suveränens enda skyldighet gentemot 

medborgarna – som ovillkorligt delegerat all sin ”makt” och vilja – är att tillförsäkra 

dem fysisk fred och trygghet. Suveränen måste med all nödvändighet vara odelbar, 

framhåller Hobbes. Varje form av maktdelningslära förkastas således av Hobbes som 

menar att suveränen styr samhället i medborgarnas intresse. Istället innehar 

suveränen den högsta lagstiftande makten liksom den verkställande och dömande i 

ett och samma ämbete.29 

2.3.6 Locke 

John Locke (1632-1704) är känd som upphovsman för den embryomatiska 

maktdelningsläran samt ”rule of law”; som kan liknas vid legalitet och som därmed 

inbegriper rättighetsskydd. Lockes mest kända verk är Two Treatises of Government 

från 1683 där han också utvecklar sin politiska teori.30 Trots liknande 

uppväxtförhållanden skiljer sig Lockes människosyn starkt från Hobbes. Locke menar 

till skillnad från Hobbes att naturtillståndet inte alls måste vara någon mardröm, 

snarare en idyll som människan kommit att fördärva. Locke menade att flertalet 

statsbildningar är mångt värre att leva i än naturtillståndet.31 

Lockes utvecklade en teori om property, vilken ska förstås som äganderätt i snäv 

mening och rättigheter i vid mening. Property förverkligade människan, inte staten 

som Hobbes framhöll. Genom människans arbete skapas föremål som tillsammans 

med den egna personen bildar ett föremål eller en rättighet vilken människan som 

skapare är fri att nyttja. Hon har så att säga äganderätten till sin egen skapelse. 

Bevarandet av denna äganderätt var även det yttersta incitamentet för 

                                                             
27 Nergelius, Rättsfilosofi, s. 28-30. 
28 Ibid., s. 30-32. 
29 Ibid., s. 33 f. och 38. 
30 Ibid., s. 39. 
31 Ibid., s. 39 f. och Wacks, Understanding Jurisprudence, s. 23 f. 
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samhällskontraktet – ingåendet i ett politiskt förhållande visávis staten – då 

äganderätten i naturtillståndet inte kunde skyddas. För detta måste människorna 

genom samhällsfördraget bilda samhället där lagar skulle skydda dem till deras 

äganderätt (property).32 

Människan kan aldrig avstå från vissa grundläggande rättigheter såsom rätten till liv, 

samvete och frihet då dessa rättigheter i egentlig mening aldrig tillhört henne, 

menade Locke. Därmed kan hon heller inte underkasta sig ett totalitärt och 

godtyckligt styre eller delegera sådan makt till staten, vilket Hobbes å sin sida 

menade att människan med nödvändighet var tvungen att göra. Samtycket till detta 

samhällsfördrag kan antingen ingås explicit eller implicit. Samtycke kan till och med 

uppkomma genom passivitet eller genom att man använder vad samhället 

tillhandahåller i form av olika slags tjänster eller står under dess beskydd. När 

samhället väl genom samhällskontraktet är upprättat styrs beslutsprocessen av 

majoritetsprincipen.33 

Principen – rule of law – ska genomsyra staten och innefattar vissa grundläggande 

element menade Locke. Rule of law utesluter för det första godtycklig maktutövning, 

makten ska utövas under lagarna (legalitetsprincipen). För det andra innefattar 

begreppet allas likhet inför lagen och för det tredje ska den konstitutionella rätten 

förstås som konsekvensen av människans rättigheter, inte som grunden för dessa. På 

ett makroplan förespråkar Locke en begränsning av statens inflytande i samhället 

(limited government). Locke har även setts som en av de ”ideologiska arkitekterna” 

bakom the glorious revolution i 1688 då den kungliga despotin byttes ut mot ett 

parlamentariskt styrsystem. Lockes menade att makten, då härskaren inte kan ge det 

skydd den är satt att ge, ska återgå till folket och att detta kan ske genom revolt. 

Denna tes om rätten till revolt är ett av Locke viktigt bidrag till den engelska (och 

andra) statsomvälvningen.34 

2.3.7 Montesquieu 

Charles Louis de Secondat eller baron de Montesquieus (1689-1755) betydelse för 

den konstitutionella diskursen och utformningen av den moderna rättstaten kan 

knappast överskattas. Montesquieu var en framstående jurist som växte upp i 

Frankrike under upplysningstiden. Montesquieus, vars influenser ger tydliga 

associationer till Locke, använde sina kunskaper för att – i kungadömet Frankrike som 

var i behövlig progression – utveckla en pragmatisk lära som skulle garantera ett 

demokratiskt fungerande styrelseskick. Läran som kommer till utryck i Om lagarnas 

anda från 1748; där Montesquieu behandlar den konstitutionella maktdelningsläran. 

Montesquieus lära, som kan sägas vara en raffinerad variant av Lockes 

maktdelningslära, skiljer den offentliga makten i tre instanser. Makt måste, menade 

Montesquieu, delas upp mot bakgrund av människans tendenser att missbruka den. 

All makt bör således inte ligga i en hand. Historien har visat att den då med stor 

sannolikhet kommer att användas till att uppfylla egna syften och till despoti. 

Montesquieu tar sikte på statens makt vilken han vill dela mellan den lagstiftande, 

                                                             
32 Nergelius, Rättsfilosofi, s. 40-43. 
33 Ibid., s. 23 och 43 f.  
34 Ibid., s. 47-50. 
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den verkställande och den dömande makten. Montesquieu ger dock liksom Locke 

inget tydligt besked om hur den enskilde individen ska kunna skyddas mot den 

lagstiftande makten, denna mekanism utkristalliserades inte förrän i det kända 

rätts(prövnings)fallet Marbury vs Madison i USA:s högsta domstol i 1803.35 

Den framgångsrika amerikanska revolutionen på 1770-talet präglades av 

Montesquieus grundtankar och resultatet består i allt väsentligt till dags dato. Även 

den kommande konstitutionella debatten vid utformandet av den amerikanska 

författningen (1787) följde i Montesquieus fotspår. Och det var Montesquieus 

föreställningar om maktdelning som satte sina spår på konstitutionens struktur.36 I 

USA delas makten mellan statsorganen som getts i uppgift att kontrollera varandras 

förehavanden (checks and balances).37 Maktdelning på federalnivå är inskriven i 

konstitutionen och delas mellan presidenten, kongressen och Supreme Court som är 

de viktigaste federala organen. Genom strukturen skapas en önskad maktbalans 

mellan de statliga organen.38 

Regeringsmakten måste härledas från folket för att bli legitim och maktens legitimitet 

består i att den emanerar från majoritetens vilja. Häri kan skönjas ett visst mått av 

folksuveränitet, men denna är allt ifrån absolut. Istället ligger betoningen på 

begränsningen av all maktutövning, detta genom maktdelning och, som vi sett ovan; 

checks and balances. 

2.3.8 Rousseau 

Naturrätten spelar en marginell roll för Jean-Jacques Rousseaus (1712-1778) 

samhällsfördrag. Rousseaus samhällsfördrag innehåller också mer metafysik än båda 

hans föregångare, Hobbes och Locke.39 Rousseaus har haft en betydande inverkan på 

den moderna demokratiteorin. Inflytandet är särskilt tydligt i hemländerna Schweiz 

och Frankrike men också i Sverige, vars statsskick bygger på folksuveränitet och 

parlamentarism. Rousseaus idéer har fått stor praktiskt och politiskt betydelse, 

många av dessa kommer till utryck i hans huvudverk Om samhällsfördraget från 

1762. Enligt Rousseau föds människan fri. Rousseau menar, i stark kontrast till 

Hobbes syn, att naturtillståndet är något av en lycklig idyll (ett paradis). Det sociala 

kontrakt som människorna enligt Rousseaus teori upprättar implicerar med 

nödvändighet att alla deras rättigheter utan förbehåll överförs till kollektivet. 

Äganderätten och tanken på privategendom är roten till allt ont och upphovet till 

människans alla efterkommande olyckor. Samhällsfördraget ska emellertid råda bot 

på allt elände som det materiella gett upphov till och bevara naturtillståndets frihet 

vilket i sin tur så att säga ska stänga Pandoras ask.40 

Rousseau var varken intresserad av maktdelning eller individens rättigheter. Fokus 

hos Rousseau låg istället på allmänviljan, la volonté générale, och folksuveräniteten. 

Allmänviljan fastslås genom majoritetsval och blir sedan rådande. Denna kommer till 

                                                             
35 Nergelius, Rättsfilosofi, s. 51-57.  
36 Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd, s. 65 f. 
37 SOU 1999:76 s. 28 f. 
38 Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd, s. 378. 
39 Wacks, Understanding Jurisprudence, s. 24.  
40 Nergelius, Rättsfilosofi, s. 58 f. 
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utryck i lagarna och kan inte – som vi sett ovan – begränsas av någon högre 

auktoritet. Eftersom individen inte haft någon central plats i Rousseaus lära är det 

kanske inte heller så konstigt att minoritetens underordnade ställning inte ses som 

något problem. Att majoriteten presumtivt skulle kunna kränka minoritetens 

rättigheter ser Rousseau inte som en tänkbar möjlighet, eftersom samhällets yttersta 

syfte är att via lagarna skydda medborgarna från orättvisor och förtryck. Lagarna 

utrycker allmänviljan (folksuveräninteten)41 och även om Rousseau erkänner vissa 

grundläggande rättigheter menar han att allmänviljan så att säga kan konsumera 

dessa rättigheter som i förekommande fall blir sekundära visàvis ”folkets vilja”.42 

Rousseau avled ett drygt decennium innan den franska revolutionen bröt ut. Det går 

emellertid inte negligera det faktum att hans idéer genomsyrar revolutionen och dess 

resultat, även om utgången blev allt annat än lyckad och stabil (i motsats till den 

amerikanska). Om den amerikanska revolutionen resulterade i maktdecentralisering 

och misstro till en ensam makthavare så gick den franska revolutionen i motsatt 

riktning mot maktkoncentration och en mer eller mindre obegränsad tilltro till den 

legitime lagstiftaren. De franska revolutionärerna accentuerade således betydelsen 

av att individen måste underordna sig de av folket och majoriteten fattade besluten, 

vilket osökt för tankarna till Rousseau som här städse bör hållas i åtanke.43 

 

                                                             
41 Nergelius, Rättsfilosofi, s. 60. 
42 Wacks, Understanding Jurisprudence, s. 25.  
43 Nergelius, Rättsfilosofi, s. 59-61. 
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3 Europarätt 

3.1 Inledning 
Europarättens inträde i nationell rätt implicerar vittgående åtaganden för de därtill 

bundna medlemsstaterna och deras domstolar. Vid sidan av nationell rätt måste 

Europarätten beaktas varvid EMRK och EU-rätten intar en särställning. Beslut som 

före EU-medlemskapet fattades av riksdagen fattas nu gemensamt med de andra 

medlemsstaterna. Detta kapitel ger en schematisk, dock ej uttömmande, 

sammanfattning av dessa regelverk och rättssystem. 

3.2 Europakonventionen 

Som ett svar på andra världskrigets totalitära strömningar och rättspositivismens 

uppvisade brister skedde i det rättsliga livet i Europa under mitten av 1900-talet en 

återgång till naturrättsliga tankegångar. År 1951 tillkom Europakonventionen44 eller 

EMRK som innehöll tydliga drag från den klassiska naturrätten, där lag och moral 

möts i symbios. Naturrätten upplevde nu en renässans och skyddet för den enskilde – 

som under upplysningstiden aktualiserades av Voltaire (eller François-Marie Arouet 

(1694-1778)) – sattes än en gång i fokus.45 

EMRK är en utförlig rättighetskatalog, utarbetad och administrerad av Europarådet,46 

för skyddet av de mänskliga fri- och rättigheterna. Sverige tillträdde konventionen år 

1952.47 Inte förrän år 1995 inkorporerades dock EMRK i svensk lagstiftning genom lag 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna vilket betyder att EMRK gäller som 

svensk lag. I samband med att konventionen införlivades med svensk rätt infördes en 

uppmaning i RF 2 kap. 23 § om s.k. konventionskonform tolkning av konventionen. 

Lagar och andra föreskrifter får således inte strida mot konventionen som gäller i 

analogi med svensk lag. Denna förändring tillika försvagning av den svenska 

statsmakten i förhållande till andra rättssystem har i likhet med andra händelser som 

exempelvis förstärkt laggranskning och -prövning varit föremål för debatt – kritiken 

har i sedvanlig ordning kommit från socialdemokraterna.48 

De till EMRK anslutna staterna i Europa har även erkänt den mäktiga domstolen i 

Strasbourg, Europadomstolen, dess vidsträckta rättskipningsområde. 

Europadomstolen har varit verksam från 1959 med en ständigt ökande 

arbetsbelastning berättar Nergelius, som menar att ökningen i det närmaste har varit 

                                                             
44 Europeiska konventionen d. 4 nov. 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (i RF XXXVIII). 
45 Se bl.a. SOU 1999:76 s. 69. 
46 Bernitz, U. (2002) Sverige och Europarätten, Norstedts Juridik, s. 138. 
47 Nilsson, M. och Lundberg, J. (2006) Europarätten – En introduktion till EG-rätten och 
Europakonventionen, Jure Förlag AB, s. 98. 
48 Nilsson & Lundberg, Europarätten, s. 100. 
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explosionsartad.49 Sverige har vid ett flertal tillfällen dömts för konventionsbrott. 

Första gången var i 1984 i målet Sporrong Lönnroth där den svenska staten dömdes 

för att inte ha respekterat EMRK. Fallet är dock inte unikt och Sverige har upprepade 

gånger fällts i Europadomstolen. Konventionen har inneburit ökad rättssäkerhet för 

den enskilde medborgaren i förhållande till staten, men också medborgarna 

sinsemellan.50 

3.2.1 Konventionens struktur 

De allmänna och grundläggande fri- och rättigheterna i EMRK regleras i artiklarna 2-

18 i avdelning 151 EMRK. Artiklarna 2-13 är allmänna rättighetsregler medan 

artiklarna 14-18 har en mer speciell karaktär vilka i olika delar avser komplettera 

rättighetskatalogen. Vid sidan av grundkonventionen finns tilläggsprotokollen vilka i 

sin tur rymmer ytterligare rättighetsregler.52 Rättigheterna i konventionen gäller inte 

bara medlemsstaternas egna medborgare utan tillkommer även andra som vistas 

inom gränserna för konventionsstatens rättskipningsområde. Konventionen gäller 

såväl fysiska som juridiska personer och således innefattas även företag i vissa av de 

grundläggande rättigheterna som återfinns i EMKR. Syftet med konventionen är som 

sagt att tillförsäkra enskilda vissa rättigheter gentemot staten. Statens ansvar enligt 

konventionen kan emellertid sträcka sig längre än detta negativa handlande och 

innefattar också en skyldighet för staten att tillförsäkra enskilda vissa rättigheter 

gentemot andra enskilda. Såsom att till exempel kriminalisera mord och straffa 

mördare. EMRK kan av enskilda åberopas inför myndigheter, domstolar och andra 

offentliga organ och begränsar således statens – och därmed riksdagen, regeringens 

och andra normgivande myndigheters – makt.53 

3.2.2 Enskilda fri- och rättigheter 

I artikel 1 i konventionen ges en uppmaning till de fördragsslutande parterna om 

skyldigheten att respektera de mänskliga rättigheterna. Artikel 2 säkerställer rätten 

till liv. Vissa undantag från bestämmelsen stipulseras dock. Dessa är rätten till 

nödvärn i olika fall liksom möjligheten för en domstol att verkställa en dödsdom för 

brott för vilket dödsstraff är utdömt. I artikel 3 tillförsäkras den enskilde rättigheten 

att inte bli utsatt för tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling. I 

artikel 4 förbjuds tvångsarbete (slaveri). Artikel 5 i konventionen stadgar rätten till fri- 

och säkerhet. Ingen ska enligt konventionen berövas friheten utom i de fall som 

anges i punkten 1 a-f. Artikel 6 uppställer vissa grundläggande processuella garantier 

i form av rätten till en rättvis och offentlig rättegång under en oavhängig domstol 

med förkunnandet av en offentlig dom. Artikel 7 i konventionen anger att inget straff 

utan lag kan utdömas och bestämmelsen liknas vid den s.k. legalitetsprincipen54, här i 

straffrättsligt avseende. Artikel 8 tar sikte på rätten till privat- och familjeliv. 

                                                             
49 Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd, s. 514 och 518. 
50 Nilsson & Lundberg, Europarätten, s, 98. 
51 Bestämmelserna i avd. 1 motsvarar i allt väsentligt RF:s 2 kap. om grundläggande fri- och 
rättigheter. 
52 Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd, s. 518. 
53 Nilsson & Lundberg, Europarätten, s. 99 f. 
54 Jfr 1 kap. 1 § 3 st. RF. 
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Rättighetskatalogen tar vidare i artikel 9 sikte på rätten till tanke- och religionsfrihet i 

olika former. Artikel 10 stipulerar att var och har rätt till yttrandefrihet. Rätten 

innefattar åsiktsfrihet samt friheten att ta emot och sprida information och tankar 

utan offentlig inblandning. Artikel 11 deklarerar rätten att delta i olika 

sammanslutningar samt den grundläggande föreningsfriheten. Artikel 12 anger 

rätten till giftermål i enlighet med nationella lagar och regler. Artikel 13 tillförsäkrar 

den som fått sina konventionsrättigheter kränkta rätten till ett effektivt rättsmedel – 

även om kränkningen förövats under myndighetsutövning – inför den nationella 

myndigheten. Tanken är att överträdelser så att säga ska rättas och kompenseras på 

nationell nivå. Det ställs i denna mening inte något krav på att rättsmedlet måste 

vara ordinarie domstolsprövning så länge det alternativa förfarandet är acceptabelt i 

förhållande till saken som prövas och sker inom rimlig tid. Inte heller ställs något krav 

på nationell lagprövningsrätt, dvs. att myndigheter kan – eller inte kan – åsidosätta 

nationell lag till förmån för EMKR. Negativ rätt till normprövning är således inte ett 

konventionsbrott enligt artikel 13, vilket däremot en lag som bryter mot 

konventionen är.55 

Artikel 14 uppställer ett generellt förbud mot diskriminering och kan liknas vid den 

s.k. likabehandlingsprincipen. Här uppställs förbud mot diskriminering på grund av 

kön, ras, hudfärg, språk och åskådningar av olika slag samt mot minoriteter etc. 

Artikel 15 stipulerar att avvikelse från konventionen får göras i fall av krig eller 

nödläge som hotar nationens existens. Artikel 16 anger en möjlighet att göra 

inskränkningar i utlänningars politiska verksamhet. Artikel 17 i konventionen 

förbjuder missbruk av konventionsrättigheterna, bestämmelsen ska förstås så att 

varje tolkning konventionen görs ”konventionskonformt” och således i enlighet med 

de rättigheter den satts för att skydda. Artikel 18 begränsar åter de inskränkningar 

som angetts ovan, genom att ange att de bara får tillämpas i angivet syfte. 

3.2.3 Europadomstolen 

Europakonventionen tillämpas av den europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna; eller Europadomstolen. I Europadomstolen, som är en 

eninstansdomstol, sitter en domare från varje konventionsstat, vilken ska vara jurist. 

Domarna får inte vara politiker eller lekmannadomare. Domarna är helt autonoma i 

sin yrkesutövning och representerar inte heller sitt land.56 Som regel dömer 

domstolen i en sammansättning av tre till sju domare. En s.k. stor kammare kan i 

andra fall döma mål, kammaren består utav 17 domare, men det finns även möjlighet 

att få mål som prövats i mindre sammansättningar omprövade i stor kammare. Vad 

gäller medlemsstaternas efterlevnad av konventionen i fråga om genomförande och 

uppföljning av Europadomstolens domar övervakas detta av en särskild 

ministerkommitté och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.57 

Europakonventionen ger som ovan nämnts både enskilda fysiska och juridiska 

personer möjlighet att klaga direkt hos Europadomstolen, som är en internationell 

domstol, över en medlemsstats kränkning eller bristande efterlevnad av 

                                                             
55 Nilsson & Lundberg, Europarätten, s. 102 f. 
56 Ibid., s. 105. 
57 Bernitz, U. och Kjellgren, A. (2007) Europarättens grunder, Norstedts Juridik, s. 118. 
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konventionsbestämmelserna. Detta gäller såväl inhemsk lagstiftning som olika 

myndighetsbeslut. Det krävs emellertid att de nationella rättsmedlen uttömts innan 

domstolen kan ta vid, i andra fall avvisas framställningen som alltid rör enskilda – 

fysiska eller juridiska personer – mot staten, däremot inte enskilda sinsemellan.58 

3.2.4 Europadomstolens inflytande och jurisdiktion 

Europadomstolen har genom åren utvecklat en omfattande och mycket viktig 

rättspraxis i sitt arbete för de mänskliga rättigheterna, en praxis som kommit att stå 

som mall samt sätta den europeiska standarden ifråga om fri- och rättighetsskydd. 

Artiklar i rättighetskatalogen som fått särskilt genomslag och betydelse i rättspraxis 

är bland annat de grundläggande fri- och rättigheterna i artikel 5 samt rätten till en 

rättvis rättegång (se ovan). Medlemsstaterna är skyldiga att rätta sig efter 

domstolens domar, detta gäller i alla mål där en medlemsstats står som part. 

Domstolen kan härvid utdöma kompensation till part. Europakonventionen gäller 

numera i större delen av central- och Östeuropa och Europadomstolens domare har 

utökats i samma mån som dessa stater har tillkommit.59 

3.3 EU-rätten 

3.3.1 Sui generis 

EU-rätten har en speciell karaktär. Det vore fel att beteckna EU-rätt som folkrätt. 

Skälet till detta är att institutionerna inom EU tilldelats lagstiftande och dömande 

befogenheter i likhet med suveräna stater. Inte heller är EU-rätten statsrätt eller 

internationell rätt. Rättare vore att beteckna den som en författning i sitt eget slag; 

sui generis. Detta kan ses som ett resultat av EU-domstolens fria och dynamiska 

tolkningsstil, vilken går i riktning mot effet utile, dvs. enligt den tolkning som mest 

gynnar EU-rättens utveckling.60 EU-domstolen har, enligt Hettne, utvecklat EU-rätten 

med stöd av de allmänna rättsprinciperna, vilka fått ett stort genomslag i EU-

domstolens praxis. En orsak till detta kan sökas i det faktum att EU-rätten inte utgör 

en komplett rättsordning. Vidare saknas i EU-rätten en bindande katalog likt EMRK 

över de grundläggande rättigheterna liksom en övergripande förvaltningsrätt. Det 

uppkommer inte sällan tvister av olika slag som måste lösas och då EU-rätten inte ger 

ledning måste svaret sökas i de allmänna grundsatserna eller rättsprinciperna, vilka 

har en kompletterande funktion. Principerna kan enligt författaren sägas fungera 

som broar mellan olika rättsområden.61 

  

                                                             
58 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder. 
59 Ibid., s. 119. 
60 Hette, J. (2008) Rättsprinciper som styrmedel – Allmänna rättsprinciper i EU:S domstol, 
Norstedts Juridik, s. 41 f. 
61 Ibid., s. 19. 
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EU-rätten hämtas främst ur följande rättskällor: 

 Primärrätten; vilken innefattar den grundläggande fördragen 

 De allmänna rättsprinciperna 

 Olika avtal som gemenskapen ingått med tredje land eller internationella 

organisationer 

 Sekundärrätten; bland annat direktiven, som kan vara både bindande och 

icke-bindande och vilken innefattar regler antagna enligt fördragen 

 EU-domstolens och förstainstansrätten rättspraxis 

 Förarbeten 

 Generaladvokaternas förslag till avgöranden 

 Doktrin 

Primärrätten och den bindande sekundärrätten, de internationella avtalen samt de 

allmänna rättsprinciperna är sådana rättskällor som rättstillämparen måste rätta sig 

efter. Samma principiella rättsliga bundenhet gäller EU-domstolens avgörande och 

förstainstansrättens rättspraxis. Övriga källor har främst en vägledande karaktär.62 

Symptomatiskt för EU-rätten är att de oskrivna rättskällorna – domstolarnas praxis 

och de allmänna rättsprinciperna – har större signifikans än i exempelvis den svenska 

rättsordningen. Även om rättspraxis tillmäts en stor betydelse också i Sverige. På 

samma sätt som i den svenska rätten utgörs den skandinaviska liksom den 

kontinentaleuropeiska rätten till störst del av skriven rätt. EU-rätten å sin sida är i 

likhet med Common law i allt väsentligt baserad på rättspraxis, vilket blir tydligt när 

de grundläggande principerna granskas närmare.63 

3.3.2 Lissabonfördraget 

Den 1 december 2009 trädde LF i kraft. Redan under 2007 enades EU:s stats- och 

regeringschefer om det nya EU-fördraget men på grund av att fördragets 

implementering – i likhet med övriga fördrag – kräver samtliga medlemsstaters 

ratificering dröjde ikraftträdandet. Sveriges ratificerade LF i 2008. Irland ratificerade 

fördraget som sista medlemsstat och efter Tjeckiens presidents underskrift den 3 

november 2009 kunde LF träda ikraft. 

LF kan ses som en konstitution för EU. I och med ratificeringen av LF accentueras EU:s 

roll som en överstatlig maktfaktor. Bland annat fick EU en permanent ordförande, för 

närvarande Herman van Rompuy, i Europeiska rådet. Genom LF upprättade de 

fördragsslutande parterna en Europeisk union, i fortsättningen kallad unionen eller 

EU. Enligt artikel 1 avdelning 1 i LF ersätter och efterträder unionen den tidigare 

Europeiska gemenskapen som därmed upphör. EU:s pelarstruktur utmönstras genom 

LF (avd. 6 art. 47 LF) och EU blir en juridisk person som kan ingå internationella 

förbindelser inom sina befogenheter. De befogenheter som inte tilldelats Unionen i 

fördragen ska tillhöra medlemsstaterna, och utövandet av dessa befogenheter ska 

                                                             
62 Hette, Rättsprinciper som styrmedel, s. 42. 
63 Ibid., s. 42 f. 
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följa principerna om subsidiaritet och proportionalitet (avd. 1 art. 4 och 5 LF). 

Unionen ska vidare, enligt avdelning 1 artikel 6, ansluta sig till EMRK och de 

grundläggande rättigheterna ska ingå i unionsrätten som allmänna principer – någon 

ändring av Unionens befogenheter medför dock inte anslutningen i sig. 

3.3.3 EU-domstolen 

Europeiska unionens domstol, EU-domstolen, består utav domstolen, tribunalen och 

specialdomstolar. EU-domstolen ska vid tolkning och tillämpning av fördragen 

säkerställa att lag och rätt efterlevs. Medlemsstaterna ska se till att det finns 

processuella garantier, såsom möjlighet till överklagande, för ett effektivt 

domstolsskydd inom de områden som innefattas av unionsrätten.64 

Varje medlemsstat ska bidra med en domare, till domstolen, som ska biträdas av 

generaladvokater. Tribunalen ska ha minst en domare från varje medlemsstat. Såväl 

domstolens som tribunalens domare ska utses av personer vars oavhängighet inte 

kan ifrågasättas samt uppfyller de villkor som anges i artiklarna 253 och 254 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tidigare EGF). 

EU-domstolen ska i enlighet med fördragen; 

 avgöra ärenden där talan väckts av en medlemsstat, en institution eller 

fysiska eller juridiska personer, 

 meddela förhandsavgöranden när en nationell domstol har begärt 

förhandsavgörande om tolkning av unionsrätten eller giltigheten av akter 

som antagits av institutionerna, 

 besluta i de övriga fall som föreskrivs i fördragen.65 

3.3.4 Direkt effekt, EU-rättens företräde och förhandsavgöranden 

EU-rätten har direkt effekt.66 Med direkt effekt avses att enskilda individer (men 

också juridiska personer) i medlemsstaten inför nationella domstolar och 

myndigheter kan stödja sig direkt på EU-rätten ifråga om vissa individuella rättigheter 

(och skyldigheter). De nationella domstolarna har sedan en principiell skyldighet att 

utreda rättsläget.67 Syftet bakom bestämmelsen om direkt effekt har sin grund i 

rättssäkerhet och EU-rättens kontinuitet samt vissa medlemstaters dualistiska 

förhållningsätt till internationell rätt. Genom att säkerställa EU-rättens betydelse 

visávis nationella regler tillförsäkras den enskilde vissa EU-rättigheter – även i de fall 

den nationella rättsordningen inte hunnit implementera den aktuella 

bestämmelsen.68 

                                                             
64 Konsoliderad version av EU:s fördrag – Lissabonfördraget, Sieps, Regeringskansliet, SNS 
Förlag, s. 33. 
65 Ibid., s. 33 f. 
66 Se mål 26/62, Van Gend en Loos där EU-rättens direkta effekt fastslås. EG-domstolen slog i 
målet fast att artikel 25 i RomF hade (vertikal)direkt effekt framför nationell rätt och kunde av 
enskilda åberopas inför nationell domstol och där ge upphov till vissa rättigheter som sedan 
domstolen ska värna om. 
67 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 77 f. 
68 SOU 2008:43, Europeiska unionens stadga om mänskliga rättigheter, s. 39 f. 
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I analogi med EU-rättens direkta effekt sammanhänger EU-rättens företräde69 med 

det faktum att många medlemstater, däribland Sverige, inte tillerkänner 

internationella avtal mellan stater direkt giltighet såsom nationell rätt. EU-domstolen 

fann på denna punkt att det för att kraven på en effektiv efterlevnad av de 

åtaganden som fördragen medförde samt för ett konkret skydd av enskildas 

rättigheter krävdes att medlemsstaterna i en sådan uppkommen konfliktsituation av 

gav EU-rätten företräde framför den nationella rätten. Detta fastslog EU-domstolen i 

fallet Rosengren C-170/04 och i fallet Franzén C-189/95 som rörde 

kompetenskonflikter mellan nationellrätt och EU-rätt. EU-rättens företräde innebär 

således att den EU-rättsliga regeln ska tillämpas framför den nationella.70 I fallet 

Internationale Handelsgeselleschaft71 fastslog EU-domstolen att gemenskapsrätten 

hade företräde framför alla former av nationell rätt, däribland inräknat nationella 

författningar och grundlagar.72 

Förhandsavgörande eller preliminiary ruling från EU-domstolen regleras i artikel 267 

LF. Förhandsavgörande från EU-domstolen bygger på samarbetsprincipen och syftar 

till att undvika att den gemenskapsrättsliga praxisen får olika resultat i de olika 

medlemsstaterna samt till att skapa en enhetlig tolkning och tillämpning av de olika 

reglerna, dvs. ytterst till att säkerställa gemenskapsrättens genomslag i de nationella 

rättsordningarna. Genom möjligheten att begära förhandsavgörande från EU-

domstolen ges de nationella domstolarna vägledning i tolkningen av EU-rätten, dvs. 

fördragen, men också giltigheten och tolkningen av de rättsakter som beslutas av 

Unionens institutioner, organen eller byrån. Förhandsavgörande aktualiseras som 

regel vid en presumtiv normkonflikt mellan nationell rätt och EU-rätt. Förfarandet 

med förhandsavgörande är inte bara en rätt för medlemsstaterna utan också en 

skyldighet.73 Förfarandet bygger på ömsesidig respekt, och av den anledningen avgör 

i princip inte EU-domstolen tvisten utan ger istället en förklaring om hur 

Europarätten ska tolkas. De nationella domstolarna utformar i vanliga fall särskilda 

frågor till EU-domstolen, i denna fråga är domstolen fri och tolka EU-rätten som den 

vill. Denna behörighet att tolka EU-rätten är också exklusiv för EU-domstolen. 

Förhandsavgörandena från EU-domstolen har vidare, enligt domstolen, bindande och 

prejudicerande karaktär.74 

3.3.5 De allmänna rättsprinciperna och deras ställning som rättskälla 

De allmänna rättsprinciperna har som vi sett ovan getts en stark ställning inom EU-

rätten. De grundläggande fördragen som hör till EU:s primärrätt är emellertid den i 

synnerhet tyngsta källan inom EU-rätten. Inte ens EU:s institutioner kan ifrågasätta 

primärrätten då EU i och för sig skapats av gemenskapsländerna genom just 

                                                             
69 Se mål 6/64, Costa mot ENEL där EU-domstolen slog fast att i förekommande fall av en 
lagkonflikt mellan nationell rätt och EU-rätt så har EU-rätten företräde. Se också det kända 
fallet Lassagård i RÅ 1997 ref. 65 som gällde kompetenskonflikt mellan svenska myndigheter, 
där RegR fastslog EU-rättens företräde framför svensk rätt. 
70 SOU 2008:43 s. 39. 
71 Se mål 11/70, Internationale Handelsgeselleschaft mot Einfuhr- und Vorratstelle Getreide. 
72 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 73. 
73 Prop. 2005/06:157, Vissa frågor om förhandsavgörande från EG-domstolen, s. 6 och 47. 
74 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 152 f. och 165. 
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primärrätten. De allmänna principerna har en kompletterande funktion till 

primärrätten, då EU-domstolen ofta vid sin tolkning av fördragen faller tillbaka på 

dessa, vilket framhåller de allmänna principernas tyngd som rättskällor.75 

3.3.5.1 Legalitetsprincipen 

Det EU-rättsliga samarbetet har från början baserats på en legalitetsprincip. 

Principen föreskriver att EU:s institutioner bör handla inom ramen för de 

befogenheter som de har tilldelats genom fördragen. Genom bestämmelsen öppnas 

möjligheten för EU-domstolen att ogiltigförklara en åtgärd som vidtagits av en 

institution och som faller utanför ramarna för fördragen. EU:s institutioner är alltså 

begränsade i sina befogenheter till den latitud som de har tilldelats genom fördragen, 

dvs. beslut måste fattas enligt de mål och villkor som medlemsstaterna angett i 

fördragen. Det krävs med andra ord en särskild rättsgrund för varje åtgärd som vidtas 

av en EU-institution.76 Legalitetsprincipen har som bekant en fast förankring även i 

svensk rätt, och återfinns till och med i RF:s portalparagraf77 som anger att den 

offentliga makten utövas under lagarna. 

3.3.5.2 Lojalitetsprincipen 

EU-rätten bygger på en allmän lojalitetsprincip vilken sanktionerar en skyldighet för 

medlemsstaterna att säkerställa EU-rättens genomslag. Principen fastställer de 

skyldigheter som är förenade med EU-medlemskapet. Principen kommer bland annat 

till utryck i artikel 4.3 LF som stadgar att ”[m]edlemsstaterna skall vidta alla lämpliga 

åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter som 

följer av detta fördrag eller av åtgärder som vidtagits av Gemenskapens institutioner. 

Medlemsstaterna skall underlätta att Gemenskapens uppgifter fullgörs. De skall avstå 

från varje åtgärd som kan äventyra att fördragets mål uppnås.” Handlande i strid 

med lojalitetsprincipen kan i och för sig utgöra ett fördragsbrott. Huvudsyftet med 

principen är att underlätta gemenskapsinstitutionernas verksamhet och 

medlemsstaterna är skyldiga att handla i överensstämmelse med principen och 

därmed underlätta denna målsättning. Principen befäster även den av Grotius avtals- 

och folkrättsligt sanktionerade rättsgrundsatsen pacta sunt servanda (se ovan) om 

att avtalsparter ska handla i god tro och i överensstämmelse med god sed så att 

syftet med avtalet uppfylls.78 

3.3.5.3 Likabehandlingsprincipen 

En i synnerhet viktig princip återfinns i artikel 20 och 21 LF och innehåller ett 

principiellt förbud mot olika former av diskriminering med anledning av 

nationstillhörighet. Likabehandlingsprincipen eller nondiskrimineringsprincipen anger 

att det inom fördragens tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen 

av någon särskild bestämmelse i fördraget, så ska all diskriminering på grund av 

nationalitet vara förbjuden. Artikel 22 stadgar att unionen ska respektera den 

                                                             
75 Hette, Rättsprinciper som styrmedel, s. 44-46. 
76 Ibid., s. 257. 
77 1 kap. 1 § 3 st., se även RF:s 11 kap. 14 § 2 st. 
78 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 102 f. och Nergelius, Rättsfilosofi, s. 27 f. 
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kulturella, religiösa och språkliga mångfalden. Vidare tillförsäkras jämställdhet mellan 

kvinnor och män i artikel 23 samt barnens rättigheter i artikel 24. 

3.3.5.4 Subsidiaritetsprincipen 

Subsidiaritetsprincipen regleras i artikel 5.3 LF och innebär att beslut inte bör fattas 

på en högre nivå än nödvändigt och där det får bäst verkan. Enligt principens 

betydelse ska inte gemenskapen träda in och vidta åtgärder förrän det är visat att 

åtgärderna inte kan uppnås av medlemsstaten. Principen har ett nära samband med 

subsidiaritets- och lojalitetsprincipen och stipulerar bland annat att gemenskapen ska 

handla inom ramen för de befogenheter den har tilldelats och inom ramen för de mål 

som uppställts genom fördraget. Inte heller ska gemenskapen vidta åtgärder som går 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå vissa i fördraget angivna mål. Principen 

kallas även för närhetsprincipen, vilket syftar på att besluten ska fattas så nära 

medborgarnas som möjligt. Grundtanken bakom principen är att det finns olika 

beslutsnivåer och beslut ska därmed fattas på dess lägsta godkända nivå för att sedan 

kunna stödjas, om nödvändigt, av de högre beslutsnivåerna. Den högsta nivån av tre 

är EU-nivån varefter medlemsstatsnivån kommer och slutligen regionnivå som är den 

lägsta beslutsnivån. Beslut på regionnivå är frekvent i EU-stater som Tyskland, 

Österrike och Spanien med förbundsstatskaraktär. 

3.3.5.5 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen är en allmän rättssäkerhetsprincip. Bakgrunden till 

principen ska sökas i tysk rätt och EMKR och den har sedermera utvecklats i EU-

domstolens praxis. Principen är bland annat kodifierad i artikel 5.4 LF vilken anger att 

de av gemenskapen (Unionen) vidtagna åtgärderna ska vara avvägda och rimliga, dvs. 

de ska inte gå utöver vad som krävs för att uppnå fördragsmålen. Det ska råda balans 

mellan medel och mål samtidigt som reella förutsättningar för att uppnå målen 

måste finnas.79 EU-domstolen sanktionerade tidigt proportionalitetsprincipens 

betydelse som en allmänt accepterad rättsregel och den kommer bland annat till 

utryck i målet Rosengren80. Således utgör även i svensk rätt 

proportionalitetsprincipen numera en allmänt erkänt rättsprincip, vilken bland andra 

aktualiserades och utvecklades av RegR i Barsebäcksmålet81, men som slutligen inte 

ansågs tillämplig.82  

 

                                                             
79 Bernitz, Sverige och Europarätten, s. 40. 
80 Se NJA 2004 s. 137 där HD begärde förhandsavgörande från EGD gällande det nationella 
importförbudet av sprit för enskilda. EGD avgjorde frågan om proportionalitet mellan det 
svenska spritimportförbudet och skyddet för människors hälsa och liv. EGD ansåg inte att 
proportionalitet förelåg mellan spritimportförbudet och skyddet för människors hälsa.  

81 Se kap. 7.3.2 nedan. 
82 Bernitz, Sverige och Europarätten, s. 41. 
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4 Konstitutionell kontroll 

4.1 Inledning 
Som yttersta garant för mänskliga fri- och rättigheter har i flertalet europeiska stater 

inrättats författningsdomstolar. Den första författningsdomstolen inrättades i 

Österrike och numera finns dessa domstolar i de flesta europeiska stater för skyddet 

av de mänskliga fri- och rättigheterna och som yttersta garant för konstitutionens 

efterlevnad. I Sverige har förslaget på författningsdomstol utretts av GLU men inte 

funnits aktuellt i nuläget. Frankrikes bidrag till detta kapitel skiljer sig något från 

Tyskland och Österrikes genom att inte vara en författningsdomstol i ordets egentliga 

mening utan snarare ett författningsråd. Det franska författningsrådet har likväl på 

grund av sin, med det svenska laggranskningsorganet Lagrådet närbesläktade, 

karaktär tagits med i framställningen nedan, dock inte i komparationen. 

4.2 Frankrike 

4.2.1 Conseil constitutionnel 

Conseil constitutionnel är namnet på Frankrikes författningsråd. Författningsrådets 

primära uppgift består i att pröva lagars grundlagsenlighet genom abstrakt 

förhandskontroll, vilken innebär att lagar prövas utan att det föreligger en konkret 

konfliktsituation med grundlag. Vissa grundläggande bestämmelser om Conseil 

constitutionnel regleras i artiklarna 56-63 i den franska konstitutionen från 1958. Vid 

sidan av dessa bestämmelser regleras författningsrådet i vanlig lag.83 

Vid sidan av Conseil constitutionnel kan det franska statsrådet, Conseil d’Etat, 

nämnas. Conseil d’Etat kan på vissa avgörande punkter linkas med den svenska RegR. 

Statsrådet, Conseil d’Etat, är ett rådgivande organ till regeringen under 

lagstiftningsprocessen, rådet har därmed inte beslutanderätt i dessa frågor utan är 

som sagt endast ett till den franska regeringen rådgivande organ.84 

Conseil constitutionnel däremot står för den viktigaste normprövningen och kan 

genom sin vetorätt i lagstiftningsfrågor sätta punkt för viktiga politiska (och andra) 

frågor. Vetorätten ska ses som ett verkningsfullt maktmedel, vilket ger 

författningsrådet en stark ställning och en viktig funktion i lagstiftningsprocessen.85 

4.2.2 Författningsrådets struktur 

Författningsrådet, Conseil constitutionnel, består utav nio politiskt utvalda 

ledamöter. Dessa ordinarie ledamöter är vanligen höga jurister som utsetts av 

president och talmän i parlamentets båda kamrar, det vill säga senaten och 

nationalförsamlingen. Conseil constitutionnels har en sittande ordförande som utses 

                                                             
83 SOU 2007:85, Olika former av normkontroll, s. 127. 
84 Ibid. 
85 Petersson, Rättsstaten, s. 85. 
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av presidenten, mandatperioden är på nio år utan möjlighet att bli omvald. Före 

detta presidenter är ledamöter på livstid i Conseil constitutionnel. Conseil 

constitutionnels ledamöter kan inte samtidigt vara regerings- eller 

parlamentsledamöter eller inneha andra uppdrag vilka vidare anges i lag. Vad gäller 

kvalifikationskrav ifråga om ålder eller yrke anges dessa inte närmare.86 

4.2.3 Förhandsgranskning 

Författningsrådet, Conseil constitutionnel, förhandsgranskar antagna men ännu inte 

kungjorda lagar. Författningsrådet prövar även internationella överkommelser som 

ännu inte ratificeras med deras grundlagskonformitet. Däremot har författningsrådet 

inte behörighet att pröva konkreta normers grundlagsenlighet, s.k. 

konkretnormprövning, i ett pågående mål. En behörighet som inte heller franska 

domstolar besitter rörande lagars förenlighet med grundlagen. Föreskrifter av lägre 

valör kan emellertid prövas i ett pågående mål mot vanliga lagar, därmed inte mot 

grundlagar vilka kodifierats i konstitutionen. Inte heller finns möjligheten för 

domstolar i ett pågående mål att hänskjuta fråga om en lags grundlagsenlighet till 

Conseil constitutionnel för prövning.87 

Det finns krav på att organiska lagar (lagar som getts en konstitutionell särställning, 

mellan grundlag och vanlig lag88) vilka regleras i artikel 61 i konstitutionen samt lagar 

som reglerar parlamentets bägge kamrar ska prövas särskilt av Conseil 

constitutionnel innan de kungörs.89 

Presidenten och premiärministern samt ledamöter och talmän i kamrarna har getts 

en möjlighet att initiera en fråga hos författningsrådet genom att till rådet hänskjuta 

en lag för prövning. Detta förfarande är skriftligt och författningsrådets uttalanden 

om lagars grundlagsenlighet görs av rådet i sin helhet utan skiljaktiga meningar. 

Ordföranden har här getts en utslagsröst.90  

Författningsrådet har getts tidsramen att inom en månad uttala sig om en lags 

grundlagsenlighet. Regeringens begäran om yttranden kan dock krävas inom åtta 

dagar. I dessa båda fall ska lagens kungörande uppskjutas. Artikel 62 i konstitutionen 

ger Conseil constitutionnel en rätt att besluta att en lag som strider mot grundlag, 

helt eller delvis, inte får tillämpas eller kungöras. Däremot föranleder inte uttalandet 

att lagen upphävs. Uttalanden från Conseil constitutionnel är bindande för alla 

myndigheter och domstolar och kan inte överklagas. Författningsrådets uttalanden 

publiceras regelbundet i en årsbok. Utöver kontrollen av antagna lagar granskar 

Conseil constitutionnel, i enlighet med artiklarna 58-60 i konstitutionen, genomförda 

presidentval, senatsval och folkomröstningar.91 

                                                             
86 SOU 2007:85 s. 127. 
87 Ibid., s. 127 f. 
88 Jfr riksdagsordningens (RO) särställning i svensk rätt. 
89 SOU 2007:85 s. 128. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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4.3 Tyskland 

4.3.1 Bundesverfassungsgericht 

Den tyska författningsdomstolen, Bundesverfassungsgericht, utgör en väsentlig 

stöttepelare i det tyska konstitutionella systemet sedan grundlagsändringen och 

implementeringen år 1949. Bundesverfassungsgericht grundades för att se till den 

nya grundlagens efterrättelse vidhölls och som yttersta garant för de mänskliga fri- 

och rättigheterna. Det ansågs viktigt efter andra världskriget att tydligt värna om 

grundläggande demokratiska och humanistiska värden. Författningsdomstolen hade 

redan vid inrättandet en stark ställning och omfattande befogenheter i sin 

rättstillämpning. Sedan inrättandet har författningsdomstolens ställning stärkts 

ytterligare och Bundesverfassungsgericht utgör idag ett organ med betydande 

inflytande i det tyska samhället, med en skapande konstitutionell ställning.92 

4.3.2 Författningsdomstolens struktur 

Författningsrådets förvaltning har skiljts från regeringen för att markera dess 

autonomi. I domstolen verkar åtta ledamöter vilka är uppdelade på två senater, vilka 

i sin tur är självständiga i förhållande till varandra med skilda kompetensområden. 

Senaten är indelad kammare och sammanträder med tre ledamöter. De vanligaste 

besluten som prövas är författningsbesvär i första prövningen.93 

Förbundsdagen väljer hälften av domstolens ledamöter genom majoritetsval, 

förbundsrådet den andra hälften enligt samma princip. Ämbetstiden är tolv år utan 

möjligheten att bli omvald. Domarnas ska vara mellan 40 och 67 år och ha avlagt 

domarexamen. Varje senat ska bestå utav tre ledamöter från någon av de högsta 

federala domstolarna, resterande domare brukar vanligen vara före detta politiker, 

professorer eller andra högre domare. Ett oumbärligt krav är som sagt att 

domstolens ledamöter ska avlagd domarexamen. Domarnas lyder bara under lagen 

och har en i förövrigt oberoende ställning, vilken markeras genom att de inte tillåts 

ingå i parlamentet eller regeringen, varken på förbunds- eller delstatsnivå.94 

En ensam senat prövar aktuella mål. Deltagande av sex av åtta ledamöter krävs 

beslutförhet. I förekommande fall av avvikande mening måste frågan avgöras i 

plenum, det vill säga av båda senaterna gemensamt med två tredjedelar närvarande. 

Varje kammare har behörighet att lämna prövningstillstånd och prövar även enklare 

författningsbesvär.95 

4.3.3 Behörighetsområden 

Bundesverfassungsgerichts befogenheter stäcker sig förhållandevis långt och 

domstolens kompetens är likaså vittgående. I författningsdomstolen 

behörighetsområde ingår bland annat prövning av kompetenskonflikter i federala 

frågor, det vill säga mellan federationen och delstaterna, eller mellan olika delstater. 

I dess behörighetsområde ingår även prövning av tvister mellan olika konstitutionella 

                                                             
92 SOU 2007:85 s. 151. 
93 Ibid. 
94 Ibid., s. 152. 
95 Ibid., s. 152 f. 
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organ om hur grundlagen ska tillämpas. Vidare får mål föras upp av presidenten, 

förbundsdagen, förbundsrådet, förbundsregeringen, politiska partier, 

parlamentariska grupper och enskilda förbundsdagsledamöter. Domstolen prövar 

även grundlagskonformiteten hos lagar och förordningar. Domstolens prövning är 

heltäckande och omfattar abstrakt liksom konkret prövning samt 

författningsbesvär.96 Förfarande och tillämpning sker enligt följande. 

Abstrakt normprövning ifråga om författningskonformitet får initieras på ansökan av 

förbunds- eller delstatsregeringen. Även förbundsdagen kan på begäran av en 

minoritet ansöka om denna typ av normprövning. Prövningsreglerna är till för att 

harmonisera federal- och delstatsrätt samt för att se till att normhierarkin efterlevs. 

Konkret normprövning är betydligt vanligare än den abstrakt prövningen och kan 

aktualiseras i ett pågående mål, då domstol anser att en viss lag strider mot 

grundlagen. I förekommande fall kan domstolen hänskjuta frågan till 

författningsdomstolen för avgörande. Frågan kan även aktualiseras ifråga om en 

folkrättslig regel är en del av den tyska rätten eller inte. Domstolen har att ta 

ställning till om den frågande domstolen har rätt i sin uppfattning och i avvaktan på 

författningsdomstolens avgörande vilandeförklaras det pågående målet. 

Författningsbesvär kan vem som helst, som anser sig fått sina rättigheter kränkta av 

lagar, domar och myndighetsbeslut anföra. I dessa fall krävs emellertid 

prövningstillstånd som i sin tur kräver att alla andra möjligheter till rättslig prövning 

ska vara uttömda. Prövningen gäller frågan om den aktuella domstolen eller 

myndigheten tillämpat grundlagen på ett riktigt sätt. Det är alltså varken fråga om 

resning eller överklagande i någon form. Prövningstillstånd meddelas dock i 

försvinnande liten utsträckning och de flesta ansökningar tas aldrig upp till prövning 

överhuvudtaget.97 

4.3.4 De ordinarie domstolarnas normprövning 

Bara den tyska författningsdomstolen, Bundesverfassungsgericht, kan förklara en lag 

som stridande mot grundlagen. Tyska domstolar har dock en rätt att pröva en lags 

grundlagskonformitet innan den läggs till grund för en dom, detta regleras i artikel 

100 i den tyska grundlagen. Visar domstolens prövning att bestämmelsen inte strider 

mot grundlagen, får domstolen själva avgöra frågan. I tveksamma fall kan domstolen 

överlämna frågan till författningsdomstolen för prövning i sak. 

Författningsdomstolen är enligt sin egen praxis inte behörig att pröva lagar som 

antagits före ikraftträdandet av grundlagen, dessa lagar samt lagar av lägre valör 

faller dock inom ramen för de ordinarie domstolarnas verksamhet.98 

  

                                                             
96 SOU 2007:85 s. 153. 
97 Ibid., s. 154. 
98 Ibid., s. 156.  
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4.3.5 Författningsbesvär och talerätt 

Enligt artikel 19 i den tyska grundlagen har den som fått sina grundlagstadgade 

rättigheter kränkta av ett offentligt organ alltid en principiell rätt att föra talan mot 

beslutet i vanlig domstol. Syftet med detta är att det ska vara den primära 

prövningen innan författningsdomstolen tar vid som en form av extraordinärt 

rättsmedel. Talerätten kan däremot inte användas mot en dom från högsta instans, 

vilket å sin sida författningsbesvärsinstitutet kan.99 

4.3.6 Konsekvenserna av en grundlagskränkning 

Majoritetsbeslut genomsyrar den tyska författningsdomstolens beslut i aktuella mål. 

Lika röstetal resulterar i att den presumtiva federal- eller grundlagskränkning inte ägt 

rum. Författningsdomstolen kan under vissa omsständigheter lämna ett interimistiskt 

beslut. Bundesverfassungsgericht kan, om den finner att en bestämmelse är 

grundlagstridig, ogiltigförklara bestämmelsen. Beslut om ogiltighet kan även ges 

retroaktiv verkan, vilket kan orsaka stora praktiska problem. Detta har emellertid 

lösts genom domstolens praxis gällande grundlagstridigheten tar sikte på den del 

som är grundlagsstridig och inte hela lagen som sådan.100 

4.4 Österrike 

4.4.1 Verfassungsgerichtshof 

År 1920 inrättades Europas första författningsdomstol, Verfassungsgerichtshof, i 

Österrike. Den österrikiske rättsteoretikern Hans Kelsens idéer präglar domstolens 

utformning och även dess införande kan ses mot bakgrund av Kelsens visioner. 

Domstolens sammansättnings och behörighet – och vad som kallas den Europeiska 

eller den österrikiska modellen för normkontroll – har influerat många av dagens 

författningsdomstolar. Ett av dessa karaktäristiska är domstolens autonomi från 

rättsväsendet i övrigt.101  

4.4.2 Författningsdomstolens sammansättning 

Domstolens ledamöter utnämns formellt av den österrikiska presidenten efter 

rekommendationer från tre olika organ. Ledamöter väljs formellt på livstid men sitter 

i princip inte längre än till dess att de fyllt 70 år. Domstolens president och 

vicepresident samt sex av de sittande ledamöterna och tre av ersättarna nomineras 

av den federala regeringen. De aktuella kandidaterna ska ha en bakgrund som 

domare, tjänstemän eller juridikprofessorer. De resterande ledamöterna och 

ersättarna föreslås av parlamentets två kamrar, national- och förbundsrådet, 

oberoende av varandra. Inom den politiska sfären strävas det efter politisk enighet, 

om än informell, vad gäller nomineringen av domare till domstolen. Domstolens 

ledamöter får inte vara politiska aktiva, inte heller får domstolens ledamöter inneha 

någon position i federal- eller delstatsregering.102 

                                                             
99 SOU 2007:85 s. 156 f. 
100 Ibid., s. 157. 
101 Ibid., s. 161. 
102 Ibid., s. 161 f. 
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Domstolen fattar beslut med samtliga medlemmar (i plenum) vid principiellt 

betydelsefulla frågor. I andra fall kan beslut fattas av ett mindre antal bestående av 

fyra ledamöter och endera presidenten eller vicepresidenten. Som regel avgörs 

målen på handlingarna efter en muntlig föredragning. Även muntliga förhandlingar 

hålls i mer politiskt präglade mål, där parterna får lägga fram sin sak och svara på 

frågor från domstolen.103 

4.4.3 Domstolens behörighet och jurisdiktion 

I domstolens behörighet ingår: Prövning av lagar och förordningars 

grundlagsenlighet, på såväl federal nivå som på delstatsnivå. I dessa fall är det ofta 

fråga om konkret normprövning, där ordinarie domstol tvekar ifråga om 

grundlagsenligheten hos en lag i ett pågående mål. Även abstrakt normprövning kan 

bli föremål för domstolens prövning, detta efter begäran av en tredjedel av 

ledamöterna i någon av de två kamrarna i parlamentet eller av en delstatsregering 

men också enskilda kan ansöka om grundlagsenlig prövning av normer. Den abstrakta 

prövningen tillämpas emellertid sällan i praktiken och utgör en mycket liten del av 

domstolens verksamhet. I prövningen ingår även granskning av förordningar och 

beslut meddelade av förvaltningsmyndigheter. Författningsdomstolen kan vidare på 

ansökan av enskilda individer pröva om förordningar kränkt grundlagsskyddade 

rättigheter. Prövningen kan först komma till stånd när alla andra 

prövningsmöjligheter för klaganden är uttömda. Domstolen kan interimistiskt under 

pågående prövning besluta att den aktuella förordningen inte får tillämpas. Den 

prövar vidare granskning av internationella fördrag till vilka Österrike anslutit sig. 

Dessa fördrag kan ogiltigförklaras såsom grundlagsstridiga av författningsdomstolen 

enligt nationell österrikisk rätt. En del av domstolens prövning avser 

kompetenskonflikter mellan federationen och delstater, vidare ingår i domstolens 

prövning såväl kompetenskonflikter mellan olika delstater som mellan olika 

domstolar och andra förvaltningsmyndigheter. Denna ansökan om prövning kan 

göras av de inblandade institutionerna. Val- och folkomröstningsprövning ingår 

ävenså i domstolens prövningsområde. Författningsdomstolen har en behörighet att 

ogiltigförklara en folkomröstning, där den finner att fel begåtts vid val eller 

omröstning. Domstolen kan besluta om ny förrättning, total eller partiell. Domstolen 

företar ävenså prövning av riksrättsåtal riktade mot förbundspresidenten, 

förbundsministrar eller delstatsministrar som aktualiseras. Författningsdomstolen 

kan i dessa fall meddela olika slags domar och i förekommande fall kan den 

befattningshavare som gjort fel förlora sitt arbete.104 

4.4.4 Domar, beslut samt effekterna av en grundlagstridig dom 

Författningsdomstolens domar grundar sig på majoritetsbeslut. Skiljaktiga meningar 

kommer emellertid inte till utryck i domen, vilket innebär att det inte framgår om 

domstolen varit enig eller inte, vilka domare som varit skiljaktiga eller hur 

resonemangen har gått. Finner domstolen att en lag är grundlagstridig kan den 

ogiltigförklaras och upphävas. I dessa fall kan det särskilt beslutas om retroaktiv 

                                                             
103 SOU 2007:85 s. 162. 
104 Ibid., s. 163 f. 
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verkan. En dom kan tvinga den lagstiftande myndigheten att inom angiven frist ändra 

den grundlagstridiga lagen.105 

Förbundspresidenten är ansvarig för att författningsdomstolens domar verkställs. 

Presidenten delegerar verkställande befogenheter till behörig myndighet, delstat 

eller annat organ att verkställa författningsdomstolen domar. Det saknas emellertid 

sanktionsmöjligheter mot organ som inte följer författningsdomstolen domar.106 

4.5 Komparation 

Den tyska författningsdomstolen, Bundesverfassungsgericht, infördes i likhet med 

den österrikiska författningsdomstolen, Verfassungsgerichtshof, efter det andra 

världskriget. Den österrikiska författningsdomstolen prövar liksom den tyska 

författningsdomstolen många olika typer av mål. Den tyska författningsdomstolen 

prövar dessutom sin egen kompetens. Bundesverfassungsgericht har förutom har en 

stark ställning i grundlagen successivt stärk sin ställning i det tyska samhället.107 

Såväl den tyska som den österrikiska författningsdomstolen prövar frågor av olika 

slag på såväl federal- och delstatsnivå. Också kompetenskonflikter på federal- och 

delstatsnivå prövas av både Bundesverfassungsgericht och Verfassungsgerichtshof. 

Den österrikiska författningsdomstolen prövar dessutom grundlagsenligheten hos 

lagar och förordningar inom samma latitud. För den österrikiska domstolen är denna 

prövning av normers grundlagsenlighet den i synnerhet viktigaste. Prövningen rör 

oftast konkreta fall och då i ett pågående mål efter begäran från en vanlig domstol. I 

denna mening kan även en abstrakt normprövning förekomma efter begäran av en 

tredjedel av ledamöterna i någon av de två kamrarna i parlamentet eller av en 

delstatsregering. Den abstrakta prövningen aktualiseras dock mycket sällan och utgör 

en försvinnande liten del av den österrikiska domstolens verksamhet. 

Verfassungsgerichtshof prövar även förvaltningsbesvär och kan på begäran av 

enskilda pröva om en förordning eller tillämpningen av en förordning har kränkt 

klagandens grundlagsskyddade rättigheter. Detta förfarande kräver att alla andra 

rättsmedel uttömts. Den tyska författningsdomstolens prövning av 

grundlagsenligheten av lagar och förordningar kan delas in i tre delar. Abstrakt 

prövning, konkret prövning och författningsbevär. För abstrakt prövning krävs 

samma typ av ”majoritet”, minst en tredjedel, som i de österrikiska kamrarna, här 

krävs rösterna från ledamöterna i förbundsdagen.108 

I likhet med den tyska författningsdomstolen, Bundesverfassungsgericht, är den hos 

Verfassungsgerichtshof i Österrike vanligast förekommande prövningen s.k. konkret 

normprövning. Den tyska författningsdomstolen prövar som ovan nämnts, liksom 

den österrikiska, författningsbesvär. Dessa besvär kan i Bundesverfassungsgericht 

aktualiseras av vem som helst – ”jedenmann” – som anser sig fått sina 

grundlagsstadgade rättigheter kränkta. Denna möjlighet finns även i Österrikes 

författningsdomstol, gällande förvaltningsmyndigheters beslut, förutsatt att övriga 

                                                             
105 SOU 2007:85 s. 164. 
106 Ibid., s. 164 f. 
107 Ibid., s. 151 och 161. 
108 Ibid., s. 151-156 och 161-165. 
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rättsmedel uttömts först (frågan kan även prövas (parallellt) av en 

förvaltningsdomstol). 

I Österrikes författningsdomstols beslut gäller majoritetsprincipen. Finner 

författningsdomstolen att en lag är oförenlig med grundlagen kan lagen förklaras 

ogiltig och upphävas. Också den tyska författningsdomstolen beslutar – med några få 

undantag – enligt majoritetsprincipen. Bundesverfassungsgericht kan vidare 

ogiltigförklara en bestämmelse som den finner den grundlagstridig. Beslut ges även 

retroaktiv verkan.109 

 

                                                             
109 SOU 2007:85 s. 156 och 164. 
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5 Den svenska rättsstaten 

5.1 Inledning 
Det svenska statsskicket bygger på vissa fundamentala principer vilka främst kommer 

till utryck i RF:s första kapitel. Principerna kan sägas utgöra en ideologisk bas på 

vilken RF vilar. RF inleds som bekant med folksuveränintetsprincipen, men också 

principer som lagbundenhet eller legalitet inryms i portalparagrafen liksom att det 

svenska statsskicket bygger på folkstyre och parlamentarism. Vid sidan av dessa 

grundläggande principer finns bland annat yttrandefriheten och 

handlingsoffentligheten kodifierade i två av våra andra grundlagar. 

5.2 Den svenska konstitutionen 

De flesta stater har en konstitution. I Sverige kallas motsvarigheten för grundlag eller 

författning. Skillnaden från många andra staters författning är att Sverige har fyra 

grundlagar, två av dessa – TF och YGL – ägnas uteslutande åt yttrandefrihetsrättsliga 

frågor.110 TF grundlagsstadgades i 1949 och ska enligt 1 kap. 1 § andra stycket 

garantera ett fritt meningsutbyte och en allsidig information. Ur TF har en viktig 

princip – offentlighetsprincipen – utkristalliserats enligt vilken offentliga handlingars 

tillgång till allmänheten garanteras. Principen har emellertid ett högre värde än så då 

den ska befästa demokratin och försvåra korruption genom att göra den offentliga 

förvaltningen transparent. I den nya RF försvagas dock principen, då vissa allmänna 

handlingars offentlighet begränsas. YGL från 1991 är den senast tillkomna grundlagen 

och ska enligt 1 kap. 1 § andra stycket säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig 

upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Vid sidan av dessa finns SO, som 

reglerar den svenska tronföljden och vissa andra frågor gällande monarkin. Monarki 

betyder envälde och då företrädesvis kungamakt. Bestämmelserna i SO syftar dock 

främst till att begränsa den kungliga makten.111 Den sista i raden av grundlagar är 

också den viktigaste, RF från 1974, vilken kommer att behandlas utförligare nedan. 

5.3 Regeringsformen 

5.3.1 Maktdelning 

Den svenska konstitutionen, Sveriges första moderna grundlag, kan dateras tillbaka 

till 1300-talet och gick då under benämningen konungabalken, i Magnus Erikssons 

landslag. År av kungligt envälde väckte tankar om en mer frihetlig grundlag och 

någon slags kalibrering av maktbalansen i samhället. År 1766 bestämde stränderna i 

riksdagen att framtida ändringar av grundlagarna skulle vara svårare att åstadkomma 

än vad ändringar av vanlig lag var. Den 6 juni år 1809 antogs RF. Datumet för 

antagandet av RF representerar än idag Sveriges nationaldag. Vilket kan te sig något 

                                                             
110 Nergelius, J. (2006) Svensk statsrätt, Studentlitteratur, s. 13. 
111 Ibid., s. 13 och 303. 
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paradoxalt då 1809 års RF tidigt förlorade sin betydelse och firandet av 

nationaldagen ska symbolisera denna förmenta nydaning i svensk historia.112 1809 

års regeringsform byggde på maktdelningsprincipen, en inhemsk tolkning av 

Montesquieus klassiska maktdelningslära i kombination med en konstitutionell praxis 

som vuxit fram men som inte grundlagsfästs. Kungen innehade den styrande makten, 

medan riksdagen innehade den lagstiftande och domstolarna den dömande makten. 

Var och en innehade således en del av statsmakten och förväntades också att 

försvara denna del från olika former av kränkande och övertagande från de övriga 

organen (jfr checks and balances). Genom att de olika organen enligt 

maktdelningsprincipen så att säga kontrollerade varandras förehavanden ansågs 

också den offentliga maktens grundlagskonformitet upprätthållas. Denna uppdelning 

kom dock att brytas i och med parlamentarismens inträde, från och med år 1917, i 

svensk jurisdiktion.113 

Någon större signifikans kom emellertid den nya RF från 1809 inte att få och i skenet 

av samhällsutvecklingen tonades grundlagens betydelse successivt ner. Orsakerna till 

detta var flera och en demokratisering kring 1915-1921 satte definitivt den sista 

spiken i kistan. Likaså förlorade 1809 års stadgande att ”Konungen äger att allenast 

styra riket”114 sin absoluta betydelse i och med parlamentarismens inträde. 1809 års 

RF kom trots sin svaga ställning att gälla såsom svensk grundlag fram tills att den 

ersattes av nu gällande RF från 1974.115 

5.3.2 Folksuveränitet 

Arbetet med 1974 års RF var omfattande och pågick under en längre tid. Alla tankar 

på maktdelning, enligt Montesquieus eller någon annan maktdelningslära, 

förkastades dock och den nya konstitutionen präglades av maktcentralisering till 

regering och riksdag. Frånvaron av maktdelning kommer tydligt till utryck i RF 

portalparagraf, vilken stipulerar att; all offentlig makt utgår från folket. För att förstå 

varför Sverige i denna mening intar en särställning med en stark stats- och 

politikermakt måste man se tiden för den nya RF:s implementering till sitt 

kontextuella sammanhang.116 Då den svenska välfärdsstaten liksom Hjalmar 

Brantings folkhem var starka inslag i samhällsutvecklingen. Den svenska modellen 

stod i zenit. Parlamentarism och folksuveränitet sågs som demokratins axiom och 

kom mycket riktigt i stil med tidens anda också att prägla det svenska statsskicket. 

Tilltron till politiskt beslutsfattande var i spåren av välfärdssamhället stark och 

maktdelegationen till de beslutande politiska organen var i stort sett förbehållslös 

                                                             
112 Nergelius, Statsrätt, s. 25. 
113 Warnling-Nerep, W., Lagerqvist, V. R. och Reichel, J. (2007) Statsrättens grunder, Norstedts 
Juridik, s. 27. 
114 Jfr t.ex. 1 avd. 3 § i 1809 års regeringsform (några aktstycken belysande dess tillkomst). 
115 Nergelius, Svensk statsrätt, s. 20 f. 
116 En anledning till folksuveränitetens starka ställning kan bl.a. sökas i Hägerströms och 
uppsalaskolans inflytande i svensk rätt. Enligt denna filosofiska strömning existerade inte 
gällande rätt mer än som metafysik. Det som istället var gällande rätt var det som politikerna i 
laga kraft beslutade om och inget annat. 
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och ifrågasattes inte överhuvudtaget. Bland dessa politiska organ rådde även stor 

konsensus ifråga om de konstitutionella utgångspunkterna, berättar Nergelius.117 

Folksuveräniteten såsom den kommer till utryck hos Rousseau utgår från 

allmänviljan, vilken i sin tur utgår från att folket som delegerat sin makt, ser den 

politiska makten som legitim då den i förlängningen är deras vilja. Makten ska vidare 

vara odelbar och koncentrerad till suveränen, vilket – om än lite tillspetsat – för 

tankarna till Hobbes totalitära syn på staten. Enligt Rousseau, överlämnar eller 

delegerar folket med all nödvändighet all sin makt till suveränen som sedan styr 

samhällsutvecklingen i deras vilja. Associationen mellan Rousseau och den i vår 

grundlag främsta grundsatsen – folksuveränitetsprincipen – är svår att ignorera. 

Nergelius menar dock att folksuveränitetsprincipen eller RF:s portalparagraf om att 

”all offentlig makt utgår från folket” numera kan ses som obsolet.118 

5.3.2.1 Legalitetsprincipen 

I RF:s portalparagraf, 1 kap. 1 § tredje stycket, regleras legalitetsprincipen som anger 

att ”den offentliga makten ska utövas under lagarna”. Legalitetsprincipen är 

grundläggande för en rättstat. I principen innefattas inte bara legalitet 

(lagbundenhet) i meningen lagar, utan även andra normer (normbundenhet), vilket 

innebär att all offentlig makt kräver författningsstöd. Principen ska förhindra 

godtyckligt maktutövande och gäller således såväl riksdagen som olika 

förvaltningsmyndigheter. För att bryta mot det principiella förbudet om 

lagbundenhet i beslutsverksamhet, lagstiftning eller liknande krävs utryckligt 

författningsstöd, grundlagsstöd eller dispens.119 

5.3.2.2 Objektivitetsprincipen 

I RF:s 1 kap. 9 § regleras objektivitets- eller likhetsprincipen. Principen – som innebär 

allas likhet inför lagen – har gamla anor och kan i varje fall härledas till Axel 

Oxenstiernas ledning på 1600-talet.120 Principer såsom den kodifierats i RF:s 1 kap. 

lyder: 

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den 

offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet.  

Principen ska läggas till grund för allt beslutsfattande men också myndigheters 

faktiska verksamhet som kan vara undervisning, sjukvård, vägbygge etc. Myndigheter 

ska således enligt principen inte låta sig styras i sin beslutsverksamhet av subjektiva 

faktorer såsom rikedom, kändisskap samhällsposition eller dylikt hos part i olika 

ärenden. Saklighet och opartiskhet ska därmed beaktas vid beslutsfattandet såsom 

stadgandet föreskriver; av domstolar samt förvaltningsmyndigheter och av andra 

som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen. Detta innebär att riksdagen, 

som enligt 11 kap. 8 § RF inte får fullgöra förvaltningsuppgifter, faller utanför 

                                                             
117 Nergelius, Svensk statsrätt, s. 21 f. 
118 Ibid., s. 25. 
119 Warnling-Nerep, Statsrättens grunder, s. 39 f. 
120 Ibid., s. 41. 
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bestämmelsen tillämpningsområde. Regeringen – när den meddelar förordningar – 

är inte heller underställd denna princip om saklighet och objektivitet. Med andra, än 

domstolar och förvaltningsmyndigheter, som fullgör uppgifter inom den offentliga 

förvaltningen avses bland annat AB Svensk Bilprovning samt Advokatsamfundet i sin 

disciplinära verksamhet.121 

5.3.3 Övrig funktionsfördelning av den offentliga makten 

Statsmaktens funktionsfördelning dikotomiseras mellan två olika typer av offentliga 

organ, med beslutande politiska församlingar å ena sidan och myndigheter å den 

andra sidan. Till kategorin beslutande politiska församlingar hör riksdagen, 

kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, och till kategorin myndigheter hör 

regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna122. Regeringen är en 

myndighet men däremot inte någon förvaltningsmyndighet. Denna 

funktionsfördelning innebär att den offentliga makten utövas av folkets 

representanter – till skillnad från den som innehar makten enligt 

maktdelningsprincipen – och på uppdrag av folket som delegerat sin makt. Skillnaden 

mellan maktens utövare enligt folksuveränitetsprincipen och maktdelningsprincipen 

är att makten enligt principen om folksuveränitet kommer underifrån och tjänar 

folket medan makten enligt maktdelningsprincipen är överordnad folket.123 

5.3.3.1 Den lagstiftande makten 

Den lagstiftande makten i Sverige är i princip odelbar124 och åligger, enligt RF 1 kap. 4 

§, riksdagen. 1974 års RF befäste denna riksdagens suveräna roll som lagstiftare åt 

det svenska folket och det främsta statsorganet i medborgarnas och därmed i 

folksuveränintetens tjänst. Riksdagen hade enligt 1809 års RF endast innehaft 

beskattningsmakten och 1974 års nya maktövertagande innebar onekligen en radikal 

förändring från tidigare. Riksdagen har numera även en möjlighet till normgivning 

enligt 8 kap. RF och därmed maktdelegation till regeringen, enligt 8 kap. 13 § RF.125 

5.3.3.2 Den verkställande makten 

Regeringen styr riket, enligt 1 kap 6 § RF, och är ansvarig inför riksdagen. Regeringen 

har en styrande funktion och utövar den politiska ledningen i landet. För detta krävs 

att regeringen har riksdagens förtroende såväl vid själva bildandet av regeringen som 

fortsättningsvis i det löpande regeringsarbetet. Regeringen kan som en del i sin 

begränsade normgivningsmakt meddela förordningar, vilket kan göras dels efter 

delegation från riksdagen, dels ex officio. Denna styrande funktion som tidigare 

innehafts av kungen utmönstrades i och med den nya grundlagen och lades 

följaktligen på regeringen. Statsråden upphörde härmed att vara kungens rådgivare 

                                                             
121 Warnling-Nerep, Statsrättens grunder, s. 41 f. 
122 Förvaltningsmyndigheterna är en brokig skara myndigheter där i princip alla offentliga 
organ som inte tillhör de övriga – vilka är relativt lätträknade – offentliga organen faller. 
123 Warnling-Nerep, Statsrättens grunder, s. 27 f. och 30. 
124 Se dock Lagrådet som genom utökade granskningsmöjligheter och lite god vilja kan ses 
som en del av den lagstiftande makten. En vetoröst skulle onekligen göra Lagrådet som del av 
lagstiftningsmakten. 
125 Warnling-Nerep, Statsrättens grunder, s. 28 f. 
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och blev en regering som styrde riket. Kungen kunde inte längre utse ”sin regering”, 

denna uppgift innehar idag statsministern efter godkännande av riksdagen.126 

Regeringen fungerar också som beslutande förvaltningsorgan och är högsta instans 

vid vissa överklaganden. En roll som på senare år allt mer förflyttats till domstolarna 

med syftet att begränsa regeringens roll som besvärsinstans. Regeringens faktiska 

makt kommer också an på vilket stöd den har i riksdagen.127 

5.3.3.3 Den dömande makten 

Enligt RF:s 1 kap. 8 § ska det finnas domstolar för verkställandet av domar. 

Lagstiftaren har genom ett stadgande i RF:s 11 kap. 8 § begränsat riksdagens 

lagstiftande makt visávis domstolarna och deras rättskipningsuppgifter genom att 

stipulera: ”[r]ättskipnings- och förvaltningsuppgift får ej fullgöras av riksdagen i 

vidare mån av vad som följer av grundlag och riksdagsordningen”. Vidare har 

domstolarna genom ett stadgande i RF:s 11 kap. 2 § garanterats autonomi gentemot 

riksdagen, regeringen och andra myndigheter. Denna självständighet är mer 

omfattande än den som kommer till utryck i nuvarande 11 kap. 7 § RF och vad gäller 

förvaltningen. Domstolarna har bland annat friheten – eller makten – att 

självständigt uttolka och beakta de regler som aktualiseras i exempelvis ett 

brottsmål, en civilrättslig tvist eller ett förvaltningsrättsligt mål. Domstolarna har 

vidare ett starkt skydd mot politiska påtryckningar genom att kriterierna för ett 

avsättande regleras i grundlagen (RF 11 kap. 5 §).128 

5.3.3.4 Monarkin vs folksuveräninteten 

I och med 1974 års RF, och stadgandet: ”att all offentlig makt utgår från folket”, med 

Sveriges folk som suveränt, parallellt med kungen som en suverän, väcktes frågan om 

monarkin skulle – eller överhuvudtaget kunde – vara kvar, då två suveräner teoretiskt 

sett spelar ut varandra så att ingen egentligen är suverän i meningen strikt 

självständig eller autonom. Problematiken löstes emellertid genom en kompromiss, 

den s.k. Torekov-uppgörelsen i 1971, som innebar att monarkin och ett suveränt folk 

kunde verka sida vid sida, men att monarken – kungen – fråntogs all makt som 

innehades från den tidigare RF.129 

Kungen och även drottningen är enligt 1 kap. 5 § RF Sveriges statschef men innehar 

endast representativa uppgifter och kan inte fatta beslut. Däremot ska statschefen 

hållas ”underrättad om rikets angelägenheter” av statsministern enligt RF:s 5 kap. 1 

§.130 

  

                                                             
126 Warnling-Nerep, Statsrättens grunder, s. 29 f. 
127 Ibid., s. 30. 
128 Ibid., s. 31. 
129 Ibid., s. 28. 
130 Ibid. 
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5.3.3.5 Förvaltningen 

Förvaltningen utövas enligt RF 1 kap. 8 § som stadgar att det ”[f]ör rättskipning finns 

domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala 

förvaltningsmyndigheter”. I likhet med de ordinarie domstolarna tillförsäkras deras 

självständighet genom en bestämmelse i RF 11 kap. 7 §, vilken tar sikte på 

förvaltningsbeslut som utgör myndighetsutövning eller innebär lagtolkning. Denna 

självständighet kommer utav att många statliga förvaltningsmyndigheter de facto 

lyder under regeringen och därmed är skyldiga att underordna sig de direktiv som 

kommer från regeringen. Enligt Warnling-Nerep et al. har funktionsfördelning genom 

ovan nämnda stadgande, RF 11 kap. 8 §, ytterligare stärkts genom att riksdagen 

begränsas i sina administrativa uppgifter.131 (se vidare om förvaltningen och GLU:s 

förslag till ändringar av RF nedan) 

5.3.3.6 Kommunalt självstyre 

Det kommunala självstyret anses vara en grundpelare i det svenska statsskicket vilket 

dess placering i RF:s portalparagraf (1 kap. 1 § andra stycket in fine) manifesterar. 

Samtidigt som kommunerna har ett visst självstyre förutsätts de enligt 

lojalitetsprincipen fullfölja de åligganden som riksdagen dem påfordrar. Detta kan i 

vissa fall leda till att det kommunala självstyret blir tämligen begränsat. 

Beslutanderätten utövas av valda kommunala församlingar (se ovan kommunal- och 

landstingsfullmäktige) som en följd av att Sverige enligt samma stadgande (RF 1 kap. 

7 §) ska vara indelat i primärkommuner och landstingskommuner. Enligt 

bestämmelsens andra stycke följer att kommunerna har en viss beskattningsmakt, 

dvs. för skötseln av sina uppgifter.132 

 

                                                             
131 Warnling-Nerep, Statsrättens grunder, s. 30. 
132 Ibid., s. 31 f. 
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6 Konstitutionellt rättighetsskydd 

6.1 Inledning 
Sverige har traditionellt sett inte haft någon maktdelning i statsskicket. Med lite god 

vilja kan man emellertid urskilja vissa maktdelningstendenser i nu gällande RF från 

1974. I och med GLU:s förslag till ändringar av RF som med största sannolikhet träder 

i kraft i under hösten 2010 blir distinktionen av makten förhållandevis tydlig enligt 

den tredelning av makten som Montesquieu förespråkade. I denna mening utökas 

Lagrådets, en del av den lagstiftande makten, möjligheter till förhandsgranskning av 

föreslagna lagar s.k. judicial preview. Vidare underlättas möjligheten till 

efterhandskontroll, lag- och normprövning, genom slopandet av 

uppenbarhetsrekvisitet s.k. judicial review. Även domstolarna markeras genom att 

ges ett eget kapitel i RF. Vid sidan av dessa materiella förändringar görs även 

redaktionella ändringar varpå språket i RF moderniseras och görs könsneutralt. 

6.2 Historisk tillbakablick 

I denna kontext bör det klassiska rättsfallet Marbury vs Madison från USA i 1803 

nämnas. Rättsfallet är betydelsefullt då det tilldelade den högsta domstolen, 

Supreme Court, en central plats i det politiska och det juridiska livet i USA. En 

position domstolen innehar än idag. Men inte bara detta. Rättsfallet är också 

historiskt sett det första exemplet på lag- eller normprövning, där en domstol 

åsidosätter en lag på grund av att den strider mot en grundlag.133 

I Sverige dröjde det dock nästan 200 år innan lagprövningen fick författningsskydd. 

Domstolarna ägde i och för sig en implicit rätt att pröva lagar, men denna rätt 

praktiserades sällan.134 När så småningom ändringar av RF aktualiserades fortsatte 

även diskursen med ett krav på grundlagsskydd för lagprövningen.135 Lagprövningen 

skulle grundlagsfästas löd parollen. I princip innebar denna implementering en 

kodifiering av ett redan föreliggande rättsläge.136 En utrednings tillsattes och 

konstaterade detta rättsläge samt kom fram till att ”en lagprövningsrätt för 

domstolar och andra rättstillämpande myndigheter av det slag som f.n. föreligger i 

rättspraxis är ett lämpligt kontrollinstrument.”137 1979 infördes lagprövningen i RF 

som trädde i kraft 1 januari 1980. Det var emellertid ett svagt lagprövningsinstitut 

som infördes i svensk rätt. Kravet för ett domstolsingripande med anledning av en 

presumtivt grundlagsstridig lag var, och är, att lagen – uppenbart138 – strider mot 

                                                             
133 Modéer, Kjell-Åke (1987) Granskning eller lagprövning? – Högsta domstolen som 
normbildare i R. Lavin (red.) Om lagrådsgranskning, Juristförlaget i Lund, s. 13-31. 
134 Prop. 1975/76:209, om ändringar i regeringsformen, s. 20. 
135 SOU 1999:76 s. 73. 
136 SOU 2008:125 s. 365. 
137 Prop. 1975/76:209 s. 91. 
138 Kravet på uppenbarhet för prövningen av lagars grundlagsenlighet gäller dock inte i 
förhållande till EMRK. 
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grundlagen. Lagprövningen kom att utgå från den svenska demokratiprincipen med 

folksuveräniteten och den svenska normhierarkin som riktmärken.139 

Syftet med uppenbarhetsrekvisitet var enligt den då sittande regeringen – den 

socialdemokratiska – att begränsa domstolarnas möjligheter att inkräkta på 

riksdagens lagstiftningsmakt. Traditionellt sett och då särskilt från vänsterorienterade 

utgångspunkter har det funnits en aversion mot att överföra politisk makt till icke 

folkvalda organ såsom domstolar. Man har inte velat politisera domstolarnas 

verksamhet och då har uppenbarhetsrekvisitet setts som en lämplig restriktion mot 

ett allt för stort handlingsutrymme för judiciella organ.140 En stark lag- och 

normprövning (och därmed det individuella rättighetsskyddet) har samtidigt 

traditionellt sett haft ett starkt borgerligt stöd. En kritik mot lagprövningsrätten har 

vidare varit att majoritetens vilja – såsom Rousseau förespråkade den – är gällande 

och all inskränkning av denna allmänvilja odemokratisk. En annan grund för kritik av 

lagprövningsrätten har varit att det är den demokratiskt valda lagstiftaren och inte 

domstolarna som är bäst lämpad att sätta latituden för majoritetens 

handlingsutrymme – och därmed deras möjligheter att styra samhällsutvecklingen.141 

Sverige har en lång tradition av laggranskning (och normprövning). Laggranskning 

innebär att lagförslag prövas mot lagar av högre valör142 – företrädesvis grundlagar – 

för att säkra deras subsidiaritet, innan de läggs fram för riksdagen i proposition. 

Laggranskningen fick i och med 1809 års RF fastare former, då den lades HD.143 HD 

inrättades år 1789 och yttrade sig då endast i vissa lagstiftningsärenden.144 

Inledningsvis arbetade 16 justitieråd från HD på två avdelningar med laggranskning 

enligt § 87 i dåvarande RF. Granskningen gällde stiftandet av ”allmän Civil och 

Criminal samt kyrko Lag”.145 Upphävande och förändring av lagar krävde bland annat 

HD:s ”tankar”. Lagstiftningsmakten delades således med HD, vars yttrande knappast 

kunde negligeras. Lagförslag utan förankring i HD var således föga meningsfullt att 

lägga fram för riksdagen.146 

Samma år som RegR inrättades, 1909, flyttades laggranskningen över till det 

nyetablerade organet, Lagrådet, som i princip tog över HD:s uppgifter. Lagrådet fick 

en sammansättning av ledamöter från HD och RegR. Lagrådets uppgift var att lämna 

yttrande över förslag till stiftande, upphävande, ändring eller förklaring av lagar eller 

författningar som regeringen överlämnat till Lagrådet. Endast regeringen var 

inledningsvis behörig att inhämta Lagrådets yttrande. Lagrådets granskning av 

lagförslag var inledningsvis obligatorisk, innebärande att hörandet av Lagrådet på 

vissa centrala områden var obligatorisk. Den obligatoriska lagrådsgranskningen 

                                                             
139 SOU 1999:76 s. 73 och prop. 1975/76:209 s. 92 f. 
140 Prop. 1975/76:209 s. 27. 
141 Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd, s. 146. 
142 Se bland annat den kelsenska rättordningen med grundlag på toppen av normhierarkin 
åtföljd av lagar i subsidiaritetsordning. 
143 SOU ju2004:11, Rapport från grundlagsutredningens expertgrupp om olika former av 
normkontroll, s. 31 
144 SOU 2001:88, Lagrådets arbetsvillkor, s. 23.  
145 1809 års regeringsform (några aktstycken belysande dess tillkomst). 
146 Modéer, Granskning eller lagprövning?, s. 15 f. och Nergelius, Konstitutionellt 
rättighetsskydd, s. 398 f. 
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avskaffades emellertid år 1971 och ersattes med en fakultativ granskning, som om än 

på väg att ändras lever kvar än idag. Lagrådsgranskningen kom även att lagfästas som 

sådan i 8 kap. 18 § i den nya regeringsformen från 1974.147 

År 1920 fram tills 1974 års RF har, av Sterzel, kallats det författningslösa halvseklet. 

Konstitutionen eller grundlagen hade en svag förankring som rättskälla och sågs av 

vissa som mer eller mindre betydelselös formalia. Nergelius menar att vi numera har 

ett mer normativt synsätt där grundlagen ger utryck för vissa i samhället hävdvunna 

värderingar samt statsorganens handlingsfrihet.148 Snarare än i enlighet med gällande 

grundlagsrätt hade Sverige styrts i strid med dessa. Den nya RF skulle råda bot på 

dessa konstitutionella tillkortakommanden. Nergelius menar dock att 1974 års RF i 

första hand manifestar den framgångsrika välfärden.149 

Lagrådets granskningsinriktning har varit en kontroversiell fråga. Huruvida Lagrådet 

ska granska lagförslagens juridisk-tekniska sida och bara denna, eller om Lagrådet 

även ska ta politiskt ställningstagande i de frågor som Lagrådet avger yttranden över. 

Departementschefen anslöt sig i allt väsentligt till Rättighetsskyddsutredningens 

överväganden i frågan. Departementschefen menade att det var av största vikt att 

Lagrådet iakttog stor återhållsamhet vad gällde sakfrågor av politisk natur. Lagrådets 

granskning ska begränsas till lagförslagens juridisk-tekniska sida, medan prövningen 

av lagförslagens politiska grunder ankommer på regeringen och riksdagen, framhöll 

departementschefen.150 Genom att begränsa latituden för Lagrådets granskning 

skulle man undvika att Lagrådet hamnade i oönskade politiska stridigheter.151 

Lagrådets granskning av lagförslagens juridiska – men inte politiska – aspekter har 

sedermera sanktionerats genom ett uttalande av KU som kommit att bli 

vägledande.152 

Vad generellt sett gäller fri- och rättigheter i Sverige har allmänhetens intresse för 

dessa varit tämligen svalt och närmast förknippats med olika former av tortyr och 

avrättningar i andra ofta avlägsna länder. Europeiseringen av svensk rätt har 

emellertid förändrat synen på detta. Dessa grundläggande och okränkbara 

rättigheter har som vi sett ovan sin grund i 1700-talets naturrätt och återfinns idag i 

kända rättighetskataloger såsom dem i Frankrike och USA där de utkristalliserats 

efter respektive revolution. Mänskliga rättigheter brukar associeras med rättigheter 

på ett internationellt plan medan vi i Sverige och RF:s rättighetskatalog istället talar 

om medborgerliga rättigheter. Det ska här nämnas att formuleringen av RF:s 2 kap. 

politiskt sett var ett mycket komplicerat arbete där olika kompromisser och 

utredningar har avlöst varandra. År 1976 och 1994 gjordes omfattande revideringar 

och rättighetskatalogen har successivt kommit att kompletteras.153 

                                                             
147 SOU ju2004:11 s. 31. 
148 Warnling-Nerep, Statsrättens grunder, s. 16 f. 
149 Nergelius, Svensk statsrätt, s. 21. 
150 Prop. 1978/79:195, om förstärkt skydd för fri- och rättigheter m.m., s. 48. 
151 Prop. 1975/76:209 s. 94. 
152 SOU 2007:85 s. 47 f. 
153 Warnling-Nerep, Statsrättens grunder, s. 159 f. 
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6.3 Normkontroll 

6.3.1 Grundläggande fri- och rättigheter 

6.3.2 2 kap. regeringsformen 

RF 2 kap. innehåller en relativt omfattande och uttömmande katalog med 

medborgerliga fri- och rättigheter. Rättigheterna har ansetts så viktiga att de getts en 

konstitutionell ställning, vilket innebär att deras betydelse och valör är högre än 

vanliga lagar – i den svenska normhierarkin. Rättigheterna gäller i första hand fysiska 

personer men innefattar även juridiska personer i vissa avseenden154. Dessa 

rättigheter ska garanteras alla svenska medborgare, eller var och en som numera 

konsekvent används i den nya RF, av ”det allmänna”, dvs. av stat och kommun. I det 

allmänna räknas – upplysningsvis – inte en hyresvärd, en arbetsgivare eller en 

fackförening. Begränsningen innebär således att dessa rättigheter inte kan hävdas 

gentemot dessa aktörer. Rättigheterna – som även i stora delar gäller i Sverige 

bosatta invandrare – ger medborgarna en rätt att yttra sig fritt, men också en rätt att 

välja att inte yttra sig, liksom rätten att utöva sin religion samt slippa tortyr och 

dödsstraff. Rättigheterna i RF:s 2 kap. är rättsligt bindande och kan av medborgarna 

åberopas i kontakten med olika myndigheter. ”Det allmänna” ska således respektera 

dessa fri- och rättigheter i såväl sin normgivande verksamhet som i samband med 

rättskipning och förvaltning. Exempel på detta är att riksdagen enligt 2 kap. 4 § RF 

(förbud mot dödsstraff) bland annat inte får lagstifta om offentlig avrättning av 

landsförrädare eller ens av en statsministermördare. Bestämmelsen hindrar likaså 

regeringen att i proposition föreslå dylik lagstiftning till riksdagen. Ett annat exempel 

på dessa rättigheters efterrättelse av ”det allmänna”, då i samband förvaltning, är 

skyddet för kroppslig integritet i 2 kap. 6 § RF. Enligt denna bestämmelse får 

tillexempel inte en rektor vid en kommunal skola; som är en förvaltningsmyndighet, i 

syfte att upprätthålla ordningen, bestämma att elever ska underkasta sig kroppslig 

visitation. Vid sidan av dessa finns i RF:s 1 kap. 2 § ett målsättningsstadgande som 

rymmer riktlinjer för hur det allmänna ska verka för människors lika värde, 

bestämmelsen innefattar även vissa sociala rättigheter.155 

6.3.3 Normgivning 

Riksdagens normgivningsmakt, och då särskilt att märka laggranskningsorganet 

Lagrådet, genomgår vissa materiella och redaktionella förändringar i och med 

antagandet av den nya propositionen156. Lagrådets granskningsmöjligheter föreslås i 

den nya grundlagen ändras så att den tidigare fakultativa möjligheten att höra 

Lagrådet i 8 kap 18 § byts mot ett imperativ från lagstiftarens sida att Lagrådet ska 

höras i vissa frågor.157 Bestämmelsen implicerar en principiell skyldighet att höra 

                                                             
154 Se RF 2 kap. 18 §; rätten till ersättning vid expropriation och RF 2 kap. 20 §; rätten att driva 
näring (konkurrens neutralitet) samt fallet Barsebäck nedan. 
155 Warnling-Nerep, Statsrättens grunder, s. 160 och 163 samt SOU 2008:125 s. 431. 
156 Prop. 2009/10:80.  
157 SOU 2007:85 s. 47, SOU 2008:125 s. 377 och 782 samt prop. 2009/10:80 s. 275. 
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Lagrådet och återfinns nu i kapitlets 21 §. De nya lagrådsbestämmelserna föreslås 

enligt motiven158 få följande utformning. 

6.3.4 Lagrådet 

20 § För att lämna yttranden över lagförslag ska det finnas ett lagråd, där det ingår 

domare eller, vid behov, tidigare domare i Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen. Närmare bestämmelser om Lagrådets sammansättning och 

tjänstgöring meddelas i lag.159 

21 § Yttrande från Lagrådet inhämtas av regeringen eller, enligt vad som närmare 

anges i riksdagsordningen, av ett riksdagsutskott. 

Ett yttrande ska inhämtas innan riksdagen beslutar 

1. grundlag om tryckfriheten eller om motsvarande frihet att yttra sig i 

ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt tekniska upptagningar, 

2. lag om begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar, 

3. lag som avses i 2 kap. 14–16 §§, 20 § eller 25 §, 

4. lag om behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad, 

5. lag om kommunal beskattning eller lag som innebär åligganden för 

kommunerna, 

6. lag som avses i 2 § första stycket 1 eller 2 eller lag som avses i 11 eller 12 kap., eller 

7. lag som ändrar eller upphäver en lag enligt 1–6. 

Bestämmelserna i andra stycket gäller dock inte, om Lagrådets granskning skulle sakna 

betydelse på grund av frågans beskaffenhet eller skulle fördröja lagstiftningsfrågans 

behandling så att avsevärt men uppkommer. Föreslår regeringen att riksdagen ska 

meddela lag i något av de ämnen som avses i andra stycket och har Lagrådets yttrande 

dessförinnan inte inhämtats, ska regeringen samtidigt redovisa skälen för detta för 

riksdagen. Att Lagrådet inte har hörts över ett lagförslag utgör aldrig hinder mot att 

lagen tillämpas. 

22 § Lagrådets granskning ska avse 

1. hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i 

övrigt, 

2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra, 

3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav, 

4. om förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften 

som har angetts, och 

5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen. 

Den viktigaste ändringen är som nämnts ovan att yttrande från Lagrådet i 

fortsättningen ska inhämtas i lagstiftningsfrågor som faller inom det s.k. 

granskningsområdet.160 Den uppmärksamme lade även märke till att det s.k. 

                                                             
158 SOU 2008:125 s. 781-873 och prop. 2009/10:80 s. 32 f. och 275. 
159 Den åsyftade lagen är lag (2003:333) om Lagrådet. 
160 Enligt Joakim Nergelius innebär det nya rättsläget att politikerna inte längre kan förfoga 
över Lagrådets kompetens i samma utsträckning som tidigare, vilket innebär att Lagrådets 
autonomi och auktoritet ökar. 
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viktighetskriteriet i paragrafens andra stycke tagits bort. Lagar ska inte längre behöva 

uppnå detta viktighetskriterium, som anger att lagen ska vara viktig ”för enskilda eller 

från allmän synpunkt”, för att prövas av Lagrådet. Syftet med ändringarna är att 

ytterligare markera betydelsen av Lagrådets granskning.161 Däremot ges Lagrådet inte 

någon vetorätt i konstitutionella och i andra frågor som aktualiseras. Vilket innebär 

att Lagrådets yttrande även i framtiden kommer att vara av rådgivande karaktär.162 

Nergelius menar att de förändringar som rör Lagrådet är tämligen begränsade och i 

det närmaste kan beskrivas vara av formell karaktär och dess reella betydelse är i 

nuläget svår att bedöma.163 

6.3.5 Rättskipning 

6.3.5.1 Domstolarna 

Inte förr än Montesquieus klassiska maktdelningslära blev erkänd började man skarpt 

skilja rättskipningen från förvaltningen, och numera menar man att rättskipning är 

något som bör utövas av domstolar.164 I Sverige har dikotomin mellan rättskipning 

och förvaltning väntat på sig och inte förs än efter valet 2010 förväntas en distinktion 

rent faktiskt göras däremellan. Såväl den högsta förvaltande165 som den högsta 

rättskipande makten fanns tidigare hos kungen, vilket förklarar den i Sverige något 

annorlunda ordningen med rättskipning och förvaltning sida vid sida.166 Genom att 

göra en tydlig distinktion mellan rättsskipning och förvaltning har lagstiftaren velat 

markera domstolarnas oberoende och opartiska ställning. Rättskipningen ges ett eget 

kapitel i RF:s 11 kap. och i det tredje kapitlet markeras domstolarnas oavhängighet 

från riksdag och andra myndigheter, enligt följande lydelse:  

3 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i 

det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt 

fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas 

mellan enskilda domare. 

Som synes markeras domstolarna självständighet från andra myndigheter. Men även 

på andra områden ges domstolarna utökad makt.167 

  

                                                             
161 SOU 2008:125, En reformerad grundlag, s. 377 f. och 782 se även prop. 2009/10:80 s. 32 
och 275. 
162 SOU 2007:85 s. 61. 
163 Nergelius i SvJT 2009 s. 315. 
164 Ekelöf, P. O. och Edelstam, H. (2008) Rättegång I, Norstedts Juridik, s. 31. 
165 Beteckningen RegR föreslås i fortsättningen ändras till Högsta förvaltningsdomstolen. 
Genom denna ändring markeras dess självständighet i förhållande till regeringen. 
166 Prop. 2009/10:80 s. 119. 
167 I den nya konkurrenslagen ges bl.a. Stockholms tingsrätt på talan av konkurrensverket 
rätten att förbjuda det allmänna, dvs. staten, kommuner och landsting, att i en verksamhet av 
kommersiell eller ekonomisk karaktär bedriva snedvridande verksamhet i olika former 
(Legnerfält, E & Andersson, H. i SvJT 2010 s. 391-409). 
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6.3.5.2 Lagprövning 

Sverige har som vi sett ovan varit förskonade från en stark förhandsgranskning, och 

efterhandskontrollen utgör i denna mening inget undantag. Någon abstrakt 

normprövning, dvs. prövning av presumtivt grundlagstridiga lagar och normer, är 

enligt svensk rätt inte tillåten.168 Istället utför svenska domstolar, 

förvaltningsmyndigheter och andra offentliga organ konkret normprövning, dvs. 

prövning i ett specifikt tillämpningsfall,169 enlig 11 kap. 14 § i RF. Ett nödvändigt 

kriterium för att överhuvudtaget aktualisera denna prövning av presumtivt 

grundlagstridiga normer har som bekant varit att felet eller grundlagstridigheten ska 

vara uppenbar, vilket i sin tur har inneburit lagprövningsrätten utövas i mycket 

begränsad omfattning.170 

14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag 

eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om 

stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. 

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är 

folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag.171 

I den nya bestämmelsen som tar sikte på domstolarna är uppenbarhetsrekvisitet som 

synes borta. Lagar ska i fortsättningen alltså kunna prövas utan att konflikten med 

grundlagen är uppenbar. Lagprövningsrätten stärks därmed väsentligt i förhållande 

till tidigare utgångspunkter. Ett argument för slopandet av uppenbargetsrekvisitet 

var att kravet på bestämmelsen försvagar fri- och rättigheterna i RF:s 2 kap. genom 

att de i praktiken inte blir möjliga att stödja sig på i domstol.172 Ett bevarande av 

uppenbarhetskravet kan också enligt utredningen vara svårt att förena med Sveriges 

åtaganden enligt EMKR och därmed 2 kap. 23 § RF. Uppenbarhetskravet kan komma 

att leda till att EMRK inte följs.173 Medlemskapet i EU har också tydliggjort betydelsen 

av domstolarnas autonomi i värnandet om rättsstaten och den enskilde individens 

rättigheter i samhället. Domstolarna har rättsskapande uppgifter genom de högsta 

domstolarnas roll som prejudikatinstanser, vilket accentuerar deras betydelse liksom 

vikten av självständighet.174 I ljuset av dessa ändringar och kanske i synnerhet 

slopandet av uppenbarhetskravet – och därmed den stärkta domstolsmakten175 – gör 

sig åter Montesquieu påmind. Trenden går således i riktning bort från Rousseaus 

majoritetsparadigm, med folksuveräninteten som axiom, mot ett ökat skydd för den 

enskilde samt minoritetens rättigheter i form att olika korrektiv och – som en följd 

därav – maktdelning.176 

                                                             
168 Den svenska normkontrollen uppvisar här en principiell skillnad mot länder som t.ex. 
Tyskland, Frankrike och Österrike där en minoritet i parlamentet har getts en möjlighet att 
ansöka om att en lags grundlagsenlighet prövas genom abstrakt prövning i domstol (SOU 
2008:125 s. 364 jfr kap. 4 ovan ). 
169 SOU 2007:85 s. 25. 
170 SOU 1999:58 s. 8 och SOU 1999:76 s. 73. 
171 SOU 2008:125 s. 798. 
172 Ibid., .s 376. 
173 SOU 2008:125 s. 381. 
174 Prop. 2009/10:80 s. 126. 
175 Ibid., s. 120. 
176 Jfr SOU 1999:58 s. 58 och SOU 1999:76 s. 114. 
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Vad gäller prövningen av lagar har i den nya bestämmelsens andra stycke inlemmats 

en uppmaning om – folksuveränitet och lagbundenhet177 – att riksdagen är folkets 

främsta företrädare och att grundlag går före lag samt att detta särskilt ska beaktas 

vid lagprövningen.178 

6.3.6 Förvaltning 

6.3.6.1 Förvaltningsmyndigheterna 

Förvaltningen skiljs följaktligen från rättskipningen enligt regeringens förslag till 

riksdagen i proposition. Det betonas i förarbetena att det inte är fråga om någon 

tyngdpunktsförskjutning mellan rättskipning och förvaltning. Med ett särskilt kapitel i 

RF om förvaltningen kommer snarare förvaltningens självständighet i det svenska 

systemet att öka.179 

Mot bestämmelsen ovan (11 kap. 3 §) vilken befäster domstolarnas autonomi och 

opartiskhet svarar 12 kap. 2 §, som garanterar förvaltningsmyndigheternas 

oavhängighet genom att stipulera: 

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får 

bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som 

rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör 

tillämpningen av lag.180 

6.3.6.2 Normprövning 

Inte bara domstolarna får i det kommande ökad makt i normhierarkins tjänst. Även 

andra offentliga organ, dvs. allmänna förvaltningsmyndigheter, ska i fortsättningen 

kunna pröva lagar och föreskrifter mot grundlagen utan krav på uppenbarhet.181 

10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i 

grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. 

Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid 

föreskriftens tillkomst.  

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är 

folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. 

Bestämmelsen återfinns i 12 kap. 10 § och är i det närmaste en kopia av 11 kap. 14 § 

ovan. Dock med den allt annat än marginella skillnaden att bestämmelsen riktar sig 

till (förvaltnings)myndigheter istället för till domstolar. Även denna bestämmelse har 

försetts med en erinran om att grundvalarna folksuveränitet och legalitet ska beaktas 

vid prövningen.182 

  

                                                             
177 Jfr 1 kap. 1 § st. 1 och 3 i RF. 
178 SOU 2008:125 s. 379 samt prop. 2009/10:80 s. 289 f. 
179 Prop. 2009/10:80 s. 120. 
180 SOU 2008:125 s. 690 och prop. 2009/10:80 s. 40. 
181 SOU 2008:125 s. 691 f. 
182 Prop. 2009/10:80 s. 41 och292.  
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6.3.7 Justitieombudsmannen 

Justitieombudsmannen eller JO inrättades i samband med 1809 års RF. Eftersom 

kungen på tiden det begav sig hade makt att styra riket ansåg den då sittande 

ståndriksdagen att Sverige krävde en institution som så att säga var friställd från 

kungen och samtidigt kunde kontrollera att lagar och förordningar hörsammades. 

JO:s syfte var främst att kontrollera att lagen inte åsidosattes av ämbets- eller 

tjänstemännen.183 

JO regleras i RF:s 12 kap. som har rubriken: Kontrollmakten;184 varvid riksdagens 

kontrollmakt avses. ”Riksdagen väljer en eller flera ombudsmän […]” som utövar 

tillsyn över legaliteten i den offentliga verksamheten, enligt den nuvarande 

bestämmelsen i 12 kap. 6 § RF. JO:s tillsynsverksamhet är normerande. JO är ett 

extraordinärt tillsyns- och granskningsorgan185 vars verksamhet i huvudsak regleras i 

JO-instruktionen186. Tillsynen gäller särskilt enskilda inom den offentliga förvaltningen 

men också myndigheter i allmänhet. JO ska bland annat slå vakt om RF:s 2 kap. om 

grundläggande fri- och rättigheter samt objektivitetsprincipen i RF:s 1 kap. 9 § och 

har till sin hjälp – i RF:s 12 kap. 8 § – tilldelats en möjlighet att väcka åtal för brott i 

tjänsten.187 JO ska som sagt verka som ett yttersta skyddsnät för den enskilde 

medborgaren, då resterande rättsmedel är uttömda.188 JO:s avgöranden eller 

uttalanden – vilka ofta tar sig formen av kritik – betraktas inte som prejudikat och får 

därmed inte heller samma rättsliga tyngd som exempelvis en dom från RegR, ändock 

blir JO:s uttalanden vägledande för många myndigheter.189 

JO har en möjlighet att delta i lagstiftningsprocessen genom att till regering och 

riksdag väcka förslag om ändring ifråga om en tveksam rättsregel. Enligt RF:s 12 kap. 

6 § andra stycke har JO även en rätt att närvara vid domstol och 

förvaltningsmyndighets överläggningar och har likaså tillgång till myndigheternas 

protokoll och handlingar.190 Bestämmelsen om JO i det 12 kap. 6 § kommer i 

fortsättningen att regleras i 13 kap. 6 § i den reformerade RF.191 JO kan stå som part i 

en process och enligt vad som framgår av 12 kap. 6 § andra stycket implicerar 

regleringen en sanningsplikt, vilken i sig inte är straffsanktionerad men som kan 

föranleda disciplinärt ingripande i form av varning eller löneavdrag.192 JO har vidare 

möjligheten att förelägga om vite om högst 10000 kr.193 

                                                             
183 Riksdagens ombudsmän – JO:s hemsida, tillgänglig på http://www.jo.se. 
184

 Se dock de föreslagna ändringarna av RF ovan och i prop. 2009/10:80 s. 119 f. 
185 Bohlin, A. och Warnling-Nerep, W. (2007) Förvaltningsrättens grunder, Norstedts Juridik, s. 
24. 
186 Lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän. 
187 Petrén, G. i FT 1984 s. 305. 
188 I detta sammanhang bör justitiekanslern, JK, nämnas. JK:s funktion är snarlik JO:s med den 
skillnaden att JK har en skadereglerande funktion och till JK kan – eller bör – man som enskild 
vända sig om man söker skadestånd i samband med en anmälan mot det allmänna.  
189 Warnling-Nerep. W. i FT 2002 s. 19. 
190 Prop. 2009/10:80 s. 115. 
191 Ibid., s. 397. 
192 JO 2007/08 s. 244, Initialärende mot statssekreteraren i Statsrådsberedningen, på s. 250. 
193 Se bl.a. SOU 2008:125 s. 735. 

http://www.jo.se/
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Synen på JO som en garant för den enskilde medborgaren har, liksom meningarna 

om JO-ämbetet i allmänhet, varit delade. Petrén menar bland annat att JO i samband 

med utmönstrandet av den tidigare åklagarfunktionen också förlorade sitt ”fotfäste” 

i den svenska rättsordningen. Detta då JO:s band till den ordinarie rättsliga 

verksamheten klipptes av.194 Kritik mot JO kommer även från Wennergren som 

menar att JO har en förment ställning som folkets företrädare visávis den offentliga 

makten.195 JO har även kallats en papperstiger vilket speglar en uppfattning om JO 

som harmlös.196 Nergelius framför inte direkt någon kritik mot JO men menar att JO 

inte kan ses som en del av det konstitutionella rättighetsskyddet i svenskt rätt. JO – 

och JK – kan i och för sig kritisera myndigheter och andra aktörer inom den offentliga 

förvaltningen som begått fel, men de kan knappast tvinga myndigheterna att följa 

vissa rättighetsregler.197 

6.3.8 Begränsningar i rättighetsskyddet 

I RF:s 2 kap. 12 § uppställs vissa begränsningar i grundlagsskyddet, dvs. i vilken 

utsträckning lagstiftaren kan begränsa de fri- och rättigheter som föregått de 

materiella bestämmelsen i 2 kap. 12 §. Vissa av rättigheterna är absoluta, andra kan 

som sagt begränsas genom lag. Exempelvis åtnjuter yttrandefrihetsformer som 

enbart skyddas genom RF ett svagare skydd än yttrandeformer enligt TF och YGL.198 

 

                                                             
194 Petrén, G. i FT 1984 s. 306. 
195 Alexius-Borgström, K. i FT 2001 s. 36 f. 
196 Hirschfeldt, J. i FT 1982 s. 296 
197 Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd, s. 543. 
198 Ibid., s. 548 f. 
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7 Praxis 

7.1 Inledning 
Domstolarna har spelat en avgörande roll i utvecklingen – judikaliseringen av det 

politiska livet. Politikernas förlorade makt har förskjutits till domstolarna som kommit 

att få allt mer makt. EU-domstolen kan sägas inneha den yttersta makten, men också 

de nationella domstolarnas roll som garanter för mänskliga fri- och rättigheter har 

accentuerats i utvecklingen. 

7.2 Norra länken – RÅ 1997 ref. 18 

Regeringen hade upprättat en detaljplan vilken gjorde det möjligt att bygga en 

trafikled genom ett naturområde i Stockholm. Den planerade trafikleden gick genom 

en del av nationalparken Norra länken, belägen vid Norrtull och Roslagstull i 

Vasastaden i Stockholms kommun, och ansågs av de sökande utgöra ett intrång i 

parklandskap eller naturmiljö i strid med 3 kap. 7 § i lagen (1987:12) om hushållning 

med naturresurser om skydd för vår nationalstadspark (nedan kallad 

naturresurslagen). Rättsprövning begärdes i målet med avseende på 

regeringsbeslutet.  

Regeringen som avslagit de tidigare besvären anförde som skäl följande. Detaljplanen 

för utbyggnaden av Norra länken upprättades samtidigt som lagstiftningsarbetet199 

pågick. Planen antogs av kommunen ca ett halvår innan regeringen beslutade om 

propositionen om nationalstatsparken. Det är i och för sig ostridigt att byggnationen 

av Norra länken innebär att en ny anläggning tillkommer inom en sådan del av 

nationalparken som inte utgör bebyggelseområde. Enligt vad som framkommit under 

lagstiftningsarbetet, vilket också kommer till utryck i propositionen,200 framgår att 

lokaliseringen av Norra länken inte strider mot naturresurslagens 3 kap. 7 §. Genom 

förläggningen av Norra länken i tunnelläge skadas inte parklandskapet kring 

Brunnsviken, varvid områdets natur- och kulturvärden bevaras. Det krävs emellertid 

att projektet i övriga delar anpassas på ett sätt som är förenligt med de aktuella 

bestämmelserna. Bland annat är detaljplanen utformad på ett sådant sätt att 

tunnelbygget inte skadar träd och annan mark i ett särskilt terrängavsnitt. Delen 

Bellevue ges ett särskilt skydd som s.k. kulturreservat. 

Regeringen gjorde bedömningen att ”en utbyggnad av Norra länken med 

anslutningar bör kunna förenas med vad som föreslås i detta ärende.”201 Den 

planerade byggnationen inom ramen för detaljplanen borde därmed – med andra 

ord – kunna genomföras utan att det innebär intrång i nationalparkens parklandskap 

eller naturmiljö och utan att det innebär skada på det historiska landskapets natur- 

                                                             
199 Prop. 1994/95:3, Nationalparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. 
200 Ibid., s. 45 f. 
201 Ibid., s. 46. 
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och kulturvärden i övrig i strid med 3 kap. 7 § naturresurslagen. Regeringen betonar 

förarbetsuttalandena som understryker att intrångstolkningen ska göras mot 

bakgrund av syftet med den föreslagna lagstiftningen, även om ändamålet med 

bestämmelsen inte är ett absolut hinder mot kompletteringar i den direkta närheten 

av befintlig bebyggelse. Regeringen framhåller vidare att en sådan förnyelse, som 

innebär en sammantagen förbättring av miljön i nationalparken, ”bör vara möjlig att 

utföra”.202 

I den detaljplanen för Norra länken som upprättats framgår bland annat att den 

aktuella betongtunneln kommer att byggas i öppna schakt, förutom en del väster om 

Bellevueberget där tunneln kommer gå i en jordtunnel utan schakt från ytan. 

I den MKB som åberopats anförs följande. Bellevueparken påverkas främst i de 

avsnitt där tunneln byggs i schakt från markytan. Av åttio träd – av varierande sort 

och ålder – kommer ett tjogotal att flyttas och ett sextiotal att avverkas. Träden är 

inte oersättliga men det tar en avsevärd tid för området att återhämta sig. Vidare 

kommer den biologiska spridningen av faunan att reduceras under byggnadsperioden 

varvid vissa djurarter kommer att försvinna. 

RegR:s bedömning. Fråga i målet gäller beslutets materiella del och då dess 

förenlighet med naturresurslagens 3 kap. 7 §. Naturresurslagen 3 kap. 7 § uppställer 

krav på att ”[…] ny bebyggelse och nya anläggningar kan komma till stånd och andra 

åtgärder vidtas om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan 

att det historiska landskapets natur- eller kulturvärden i övrigt skadas.” RegR 

framhåller inledningsvis att bestämmelsen inte endast tar sikte på intrång eller 

skador av bestående karaktär. Det går heller inte enligt gällande rätt att godkänna ett 

intrång eller skada på grund av att åtgärden sammantaget för med sig positiva 

effekter på natur- eller kulturmiljön i andra avseenden. 

Den aktuella detaljplanen innebär en möjlighet att anlägga en större trafikled genom 

nationalstadsparken. Denna går delvis genom ett öppet schakt från markytan. 

Förfarandet innebär att träd och annan vegetation måste avlägsnas så att ett djupt 

schakt skapas. Det framstår som helt klart, menar RegR, att dessa åtgärder innebär 

ett intrång i nationalparkens parklandskap och naturmiljö. 

RegR finner på denna grund att de åtgärder som blir möjliga genom den upprättade 

detaljplanen, tillika regeringens beslut, strider mot naturresurslagens 3 kap. 7 §. 

Regeringens beslut ska därmed upphävas. 

RegR upphäver regeringens beslut och återförvisar målet till regeringen för ny 

behandling. 

  

                                                             
202 Prop. 1994/95:3 s. 49. 
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7.3 Barsebäck 

7.3.1 RÅ 1998 not. 93 

I målet, nedan kallat Barsebäck, hade regeringen beslutat om avvecklingen av en av 

två kärnkraftsreaktorer, Barsebäck 1. Kärnkraftsreaktorerna, Barsebäck 1 och 

Barsebäck 2, ägdes av Barsebäck kraft AB (BKAB), som i sin tur var ett hel- och 

privatägt dotterbolag till Sydkraft AB. Genom två regeringsbeslut, från åren 1970 och 

1972, meddelades Sydsvenska Värmekraftsaktiebolaget, numera BKAB, tillstånd att 

enligt atomenergilagen inneha och driva de båda kärnkraftsreaktorerna, Barsebäck 1 

och Barsebäck 2. Dessa tidigare meddelade tillstånd att driva kärnkraftsreaktorerna 

ersattes sedermera av ett nytt tillstånd, den 17 oktober 1885, enligt kärntekniklagen 

att inneha och driva reaktorerna. Någon tidsbegränsning att driva reaktorerna 

lämnades inte. 

År 1980 genomfördes en folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Riksdagen uttalade 

samma år att kärnkraften, med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för 

upprätthållandet av sysselsättning och välfärd, successivt skulle avvecklas. Riksdagen 

framhöll att den sista reaktorn i Sverige skulle vara ur bruk senast till år 2010. Frågan 

har sedan dess ett flertal tillfällen varit föremål för utredningar och riksdagsbeslut. 

Den 4 februari 1997 fattade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet en 

uppgörelse om energipolitikens framtid. Uppgörelsen gällde förslag till lagstiftning till 

riksdagen gällande kärnkraftens avveckling samt att regeringen omedelbart skulle 

fatta beslut om avställning av kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck. En av orsakerna till 

att Barsebäck skulle avvecklas först var, menade regeringen, kärnkraftsverkets 

geografiska läge. Enligt uppgörelsen fattades dock inte något datum för när den sista 

kärnkraftsreaktorn i Sverige skulle vara ur drift. 

Regeringen beslöt att inhämta Lagrådets yttrande över lagstiftningsförslaget, varpå 

Lagrådet godkände lagförslaget i sina ”huvuddrag”. Den aktuella lagen, nedan kallad 

avvecklingslagen, trädde ikraft den 1 januari 1998. 

Regeringen beslutade med hänvisning till avvecklingslagen att rätten enligt de 

tidigare besluten från den 6 februari 1970 och den 17 oktober 1985 att driva 

kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1 skulle upphöra att gälla vid utgången av juni 1998. 

BKAB ansökte den 26 februari 1998 hos RegR om rättsprövning av regeringens beslut 

angående upphörandet att driva Barsebäck 1 och yrkade inhibition, dvs. att beslutet 

tills vidare och i väntan på slutlig prövning inte skulle gälla. Regeringen bestred bifall 

till BKAB:s ansökan. 

Till stöd för inhibitionsyrkandet anförde BKAB att bolaget framledes fick anses ha 

visat sannolika skäl för att regeringsbeslutet skulle komma att upphävas. Vidare 

förelåg betydande ovisshet ifråga om beslutets rättsenlighet, framhöll BKAB. Som 

vidare menade att beslutet skulle komma att få mycket allvarliga konsekvenser av 

drift, säkerhet och kommersiell karaktär för bolaget. En omedelbar verkställighet av 

beslutet skulle vidare negativt påverka bolagets konkurrensförfråga, med förlorade 

marknadsandelar som följd, vilket i förhållande till EG-rätten inte kunde accepteras. 

EG-rättens regler ifråga om miljökonsekvensbeskrivning har inte heller beaktas, 
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menade BKAB. Vidare aktualiserar de tidigare beslutens återkallelse allmänna 

förvaltningsrättsliga principer såsom gynnande besluts negativa rättskraft. 

Vid sidan av bristfällig handläggning av ärendet pekar BKAB i domen 

sammanfattningsvis på hur ett omedelbart avvecklande av kärnkraftsreaktorerna 

strider mot den proportionalitetsprincip som gäller enligt EMRK, EG-rätten samt 

svensk grundlag, vari artikel 1 första tilläggsprotokollet EMRK och artikel 6 i 

konventionen samt 2 kap. 18 § RF särskilt kan nämnas. BKAB framför vidare att 

regeringsbeslutet stred mot förbudet mot diskriminering i 1 kap. 9 § RF samt (2 kap. 

23 § RF) artikel 14 i EMRK angående diskriminering. BKAB anförde vidare att 

regeringsbeslutet stred mot bestämmelser gällande rätten till ersättnings vid 

expropriation (2 kap. 18 §) samt rätten att driva näring (2 kap. 20 §) i RF, liksom dess 

oförenlighet med avvecklingslagens 3 § jämfört med 1 § andra stycket i samma lag. 

Slutligen påpekade BKAB att avvecklingslagen inte uppfyller det krav på generalitet 

som följer av 11 kap. 8 § RF. På dessa grunden yrkade BKAB att regeringsbeslutet 

skulle inhiberas. Regeringen å sin sida bestred bifall till BKAB:s samtliga yrkanden. 

RegR framhåller i sina domskäl att principen vid rättsprövning, enligt 4 § 

rättsprövningslagen203, är att ett förvaltningsbeslut ska gälla trots att rättsprövning 

kan äga rum. Enligt den praxis som gäller för inhibition ska båda parters intressen 

vägas mot varandra. Det ska med andra ord göras en avvägning mellan dels vilken 

betydelse det har för den klagande parten att beslutet skjuts upp i väntan på den 

slutliga prövningen, dels vilken betydelse det har för motstående intressen att 

beslutet verkställs direkt. Det måste vidare göras en preliminär bedömning av 

sakfrågan i målet i syfte att klarlägga den presumtionen som föreligger för att 

överklagandet kan komma att bifallas. I dessa fall krävs regelmässigt en relativt hög 

grad av sannolikhet för bifall för att inhibition överhuvudtaget ska bli aktuellt. Finns 

inte tillräckligt starka motstående intressen ska emellertid inhibition kunna meddelas 

redan när utgången i målet är oviss, yttrade RegR. 

RegR menar vidare att regeringsbeslutet innebär ett påtagligt ingrepp i BKAB:s 

näringsverksamhet. Det är inte visat att en senareläggning av beslutet skulle vålla 

skada för motstående intressen. Inte heller talar säkerhetsskäl för att det skulle vara 

viktigt att stoppa driften av Barsebäck vid det av regeringen angivna datumet. Med 

hänsyn till avsaknaden av relevanta motstående allmänna intressen finner RegR att 

förhållandena är sådana att förutsättningar att meddela inhibition de facto 

föreligger. RegR bifaller därmed BKAB:s ansökan om inhibition. 

  

                                                             
203 Lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. 



50 

7.3.2 RÅ 1999 ref. 76 

Grunden i målet är den samma som ovan. BKAB hade yrkat och från RegR erhållit 

bifall för inhibition, enligt rättsprövningslagen 4 §, i den av regeringen beslutade 

avvecklingsfrågan. RegR lämnade sitt slutliga avgörande i rättsprövningsfrågan. 

RegR fann regeringsbeslutet gällande avvecklingen av Barsebäck var rättsenligt och 

således inte stridande mot vare sig EMRK, EG-rätten eller svensk grundlag. 

RegR motiverar inledningsvis frågan om avvecklingslagen och kraven på generalitet. 

Krav på generalitet finns inte kodifierat i svensk rätt. I RF:s 11 kap. 8 § finns 

emellertid en bestämmelse som har ett nära samband med detta krav, vilket enligt 

en rimlig tolkning förbjuder riksdagen att besluta om lag som avser ett konkret eller 

specifikt fall.204 Med beaktande av bland annat förarbetena fann RegR att 

avvecklingslagen uppfyllde kraven på generalitet. 

En annan i målet tvistad fråga var om allmänintresset kunde väga upp kravet i 2 kap. 

18 § RF vad gäller rätten till ersättning vid expropriation, dvs. proportionaliteten 

mellan dessa. RegR finner vid en samlad bedömning att avvecklingslagen inte strider 

mot 2 kap. 18 RF och därmed inte heller artikel 1 först tilläggsprotokollet i EMRK. 

I frågan om näringsfrihetskränkningen och kraven på konkurrensneutralitet anför 

RegR att en dylik bestämmelse av motstående karaktär kan aktualisera 11 kap. 14 § 

RF, vilket innebär att den stridande regeln kan komma att åsidosättas om konflikten 

är uppenbar. I nu aktuellt fall synes emellertid sökanden, BKAB, inte ha riktat sin 

kritik mot föreskriften som sådan utan mot regeringens tillämpning av lagen. Även på 

denna punkt gör RegR en proportionalitetsbedömning mellan avvecklingslagen syfte 

att främja allmänintresset å ena sidan och kravet på konkurrensneutralitet å den 

andra sidan. RegR finner därmed inte att lagen strider mot 2 kap. 20 § RF. 

Vidare tar RegR upp de allmänna rättsprinciper som aktualiserats i målet. Bland 

annat rör det gynnande besluts negativa rättskraft och förbud mot retroaktiv 

lagstiftning samt förutsebarhetsprincipen. RegR framhåller inledningsvis de undantag 

finns genom vilka ett gynnande beslut kan sätta ur spel, varvid en av dessa är 

tvingande säkerhetsskäl. Detta hindrar dock inte att ett beslut upphävs med stöd i 

nytillkommen lagstiftning förutsatt att denna är förenligt med RF. Med anledning av 

detta finner RegR att regeringsbeslutet inte kan upphävas, då detta är fattat med 

stöd i avvecklingslagen. Vad gäller retroaktiviteten hos avvecklingslagen är det inte, 

framhåller RegR, fråga om retroaktivitet i den mening som i och för sig uppställs i 

EMRK och EG-rätten samt i viss mån i 2 kap. 10 § RF. Inte heller förutsebarhetsskäl 

talar för att regeringsbeslutet ska upphävas menar RegR. 

RegR finner vidare att de processuella förutsättningarna i målet uppfyllts av 

regeringen som därmed beaktat officialprincipen. Enligt RegR bedömning är 

regeringens beslut således inte rättstridigt heller på denna punkt. 

Vad gäller kravet på MKB, dvs. reglerna kring avvecklandet och rivningen av ett 

kärnkraftsverk, enligt kärntekniklagen, finner RegR att materialet som de facto ingår i 

beredningen av målet uppfyller minimikraven på MKB enligt det aktuella direktivet. 

                                                             
204 Se 11 kap. 8 § RF och jfr med prop. 1996/97:176 s. 39. 
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Den brist som föreligger saknar emellertid betydelse menar RegR som vidare 

framhåller att förhandsavgörande från EG-domstolen inte ska inhämtas. Avsaknaden 

på MKB föranleder inte att regeringens beslut ska upphävas. 

Vad gäller turordningsreglerna för avvecklingen av Barsebäck 1 kan avvecklingslagens 

3 § ge viss ledning. I första meningen anges att det geografiska läget ska 

uppmärksammas. I den andra meningen anges att andra särskilda förhållanden 

såsom ålder, konstruktion och betydelse för energisystemet ska beaktas. Vid en 

samlad bedömning finner RegR att regeringen inte har gjort sig skyldig till någon 

allvarlig felbedömning vid beslutet att ställa av Barsebäck 1 först. Därmed har inte 

heller regeringen åsidosatt kraven på likabehandling, saklighet och opartiskhet i RF:s 

1 kap. 9 §, menar RegR.  

Sammanfattningsvis har RegR funnit att de invändningar från BKAB som behandlats 

inte utgör grund för att upphäva regeringens beslut. Vad BKAB i övrigt invänt i målet 

innefattar inte heller någon grund för upphävande. Det har inte framgått något i 

målet som föranleder att anta att beslutet i övrigt strider mot någon rättsregel. 

RegR:s avgörande. Regeringens beslut ska stå fast. Tidpunkten för avvecklandet av 

Barsebäck 1 fastställs emellertid till utgången av november 1999. 

7.4 Laval 

7.4.1 AD 2005 nr. 49 

I fallet vidtog en svensk arbetstagarorganisation, nedan kallad Byggnads, 

stridsåtgärder i form av blockad mot ett lettiskt bolag, Laval un Partneri Ltd (Laval), 

med säte i Riga. En annan svensk arbetstagarorganisation, nedan kallad 

Elektrikerförbundet, anslöt sig till blockaden och vidtog sympatiåtgärder mot Laval. 

Det lettiska bolaget Laval hyrde ut personal från Lettland i samband med 

entreprenader till ett byggnadsföretag i Vaxholm utanför Stockholm. Syftet med 

stridsåtgärderna var enligt Byggnads att förhindra det lettiska bolaget från att verka 

på den svenska arbetsmarknaden med sämre anställningsvillkor, bland annat lägre 

löner, än vad det svenska kollektivavtalet föreskrev samt att förhindra s.k. social 

dumping. 

Laval var inte bunden av något kollektivavtal i förhållande till vare sig Byggnads eller 

Elektrikerförbundet. Däremot var Laval bundet av två hängavtal med det lettiska 

byggnadsarbetarförbundet. Enligt Lavals mening var syftet med Byggnads blockad att 

förmå Laval att undantränga de befintliga lettiska kollektivavtalen och 

anställningsvillkoren till förmån för svenska. Byggnads svar på detta var att 

hängavtalen som bundit Laval med det lettiska byggnadsarbetarförbundet var en 

konstruktion för att komma ifrån att teckna ett svenskt kollektivavtal. Laval menade 

att stridsåtgärderna var olagliga enligt fredpliktsbestämmelsen i 42 § 1 st. MBL, 

eftersom syftet med dessa var att undantränga det lettiska kollektivavtalet. Den s.k. 

britanniaprincipen, vilken innebär förbud mot att vidta stridsåtgärder i syfte att 

undantränga ett kollektivavtal som arbetsgivaren redan är bunden av, kunde alltså 

inte tillämpas då den stred mot artikel 12 och 49 i EGF samt mot artikel 3 i det s.k. 

utstationeringsdirektivet. Byggnads å sin sida menade att byggnadsavtalet inte stred 
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mot EG-rätten och att frågor av stridsåtgärdskaraktär skulle regleras nationellt och 

inte EG-rättsligt. Byggnads bestred även att stridsåtgärderna skulle strida mot artikel 

12 och 49 i EGF samt mot bestämmelsen i utstationeringsdirektivet. Byggnads 

poängterade bland annat att det enligt britanniaprincipen framgår att det mest 

representativa avtalet gälla på utstationerade arbetstagare. Vidare menade Byggnads 

att den inskränkning av den fria rörligheten som presumtivt förelåg var godtagbar 

med beaktande av allmänintresset, varvid förebyggandet social dumping anfördes 

som skäl. 

AD hade att bedöma ifall strids- och sympatiåtgärderna mot Laval var olovliga eller 

inte. AD framhöll inledningsvis att det var visat, bland annat mot bakgrund av att 

varken Byggnads eller Elektrikerförbundet hade medlemmar som berördes av kraven, 

att de åtagna stridsåtgärderna syftade till att förmå Laval att träffa ett 

(svenskt)kollektivavtal som undanträngde det lettiska avtalet med 

byggnadsarbetarförbundet. AD menade vidare att lex Britannia i och för sig var 

tillämpbar och berättigade de aktuella stridsåtgärderna, men samtidigt var rättsläget 

osäkert gällande lex Britannias förenlighet med artiklarna 12 och 49 i EGF samt artikel 

3 i utstationeringsdirektivet. AD fann, mot bakgrund av de EG-rättsliga 

frågeställningar som aktualiseras i målet, att fanns skäl att inhämta 

förhandsavgörande vad gällde frågan om de fackliga stridsåtgärdernas förenlighet 

med reglerna om fri rörlighet för tjänster och förbud mot diskriminering på grund av 

nationalitet. 

7.4.2 C-341/05 

I begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EGF ställde AD två frågor till EG-

domstolen. Den första frågan gällde ifall svensk lagstiftning gällande utländska 

företag var förenlig med EG-rättens regler om fri rörlighet för tjänster och förbud 

mot diskriminering på grund av nationalitet samt dess förenlighet med 

utstationeringsdirektivet. Frågan gällde således ifall artiklarna 12 och 49 EGF samt 

direktiv 96/71 (utstationeringsdirektivet) utgjorde hinder för en facklig organisation 

att vidta stridsåtgärder, i form av blockad, för att försöka förmå ett tjänsteföretag 

som är etablerat i en annan medlemsstat att inleda förhandlingar med denna fackliga 

organisation om att ansluta sig till ett kollektivavtal, med förmånligare bestämmelser, 

i denna medlemsstat. Den andra frågan gällde ifall lex Britannia i MBL var förenlig 

med EG-rätten, trots att den gentemot utstationerade utländska företag – vilka enligt 

principen inte skyddas av förbudet mot stridsåtgärder – uppställer andra regler än för 

svenska. 

EG-domstolen framhöll att rätten att vidta stridsåtgärderna – en grundläggande 

rättighet – visserligen utgjorde ett legitimt intresse, inte desto mindre måste 

utövandet av denna rättighet följa vissa begränsningar. Artikel 49 EGF, som syftar till 

att avskaffa inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster som bottnar i att 

tjänsteföretaget är upprättat i en annan medlemsstat än den där tjänsten skall 

tillhandahållas, är tillämplig även då de aktuella aktörerna – som i nu aktuella 

hänseende – inte är offentligrättsligt reglerade. Rätten att vidta stridsåtgärder enligt 

det svenska systemet mot utländska företag riskerar att begränsa möjligheten att 

utföra tjänster i landet, ansåg EG-domstolen. Denna begränsning är också en 
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inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster enligt artikel 49 EGF. Inte heller, 

framhöll domstolen, var sådana stridsåtgärder som de som var aktuella för prövning i 

AD motiverade utifrån det syfte av allmänintresset som framhållits. EG-domstolen 

förklarade vidare att de löner som Byggnads förmått Laval att inleda förhandlingar 

om inte var tillräckligt specificerade och tillgängliga. Artikel 49 EGF och artikel 3 i 

utstationeringsdirektivet utgjorde därmed hinder för stridsåtgärder med syfte att få 

ett utländskt företag att med utstationerad personal att ansluta sig till ett svensk 

(eller annat) kollektivavtal. Vad gällde lex Britannia (42 § 3 st. MBL) anförde EG-

domstolen att principen innebar en negativ särbehandling av utländska företag, som 

strider mot artiklarna 49 och 50 EGF. Det faktum att Laval redan var bundet av ett 

lettiskt kollektivavtal, vilket inte beaktats, utgjorde en olovlig diskriminering. Detta då 

det lettiska bolaget, som var kollektivavtalsbundet, behandlats på samma sätt som 

inhemska bolag utan kollektivavtal. Det lettiska kollektivavtalets materiella innehåll 

saknade däremot betydelse, menade EG-domstolen. 

7.4.3 AD 2009 nr. 89 

Målet återupptogs i AD efter EG-domstolens dom i målet. Mot bakgrund av 

domstolens dom finner AD det visat, detta är numera mellan de inblandande 

parterna ostridigt, att de av de svenska fackförbunden vidtagna stridsåtgärderna 

strider mot EG-rätten. AD:s prövning i det följande tar således sikte på ifall de fackliga 

organisationerna är skyldiga att utge allmänt och ekonomiskt skadestånd till Laval på 

grund av de otillåtna stridsåtgärderna och om de fackliga organisationerna kan göras 

ansvariga för fördragsbrott. 

Ekonomiskt skadestånd. EG-domstolen har givit artikel 49 direkt horisontell effekt 

vilket, i detta fall, innebär att Laval kan stödja sig bestämmelsen som är direkt 

tillämplig. AD finner vidare vid sin tolkning av EG-domstolens dom att 

stridsåtgärderna strider mot artikel 49 och att det är fråga om ett fördragsbrott. Som 

regel ska skadestånd på EG-rättslig grund utgå förutsatt att vissa kriterier är 

uppfyllda. Regeln som överträtts ska dels vara avsedd att skapa rättigheter för 

enskilda, dels ska överträdelsen vara tillräckligt klar, dels ska det finnas ett direkt 

samband mellan överträdelsen och skadan. AD finner sammanfattningsvis att 

förutsättningarna för skadestånd är uppfyllda för fördragsbrott enligt artikel 49 i EGF. 

Allmänt skadestånd. AD finner vidare att skadeståndsbestämmelserna i MBL kan 

tillämpas analogt, och med tillämpning av den EG-rättsliga likvärdighetsprincipen ska 

även därför allmänt skadestånd utgå för fördragsbrott av artikel 49 i EGF. 

Den andra frågan gällde om förutsättningarna för skadestånd för brott MBL:s 

fredspliktsregler (41 § första stycket och 42 § tredje stycket). I denna del fann AD att 

förutsättningarna för ekonomiskt skadestånd saknades på grund av bristande 

utredning om den faktiska skadan från Lavals sida. Vad gällde allmänt skadestånd för 

brott mot MBL:s fredspliktsregler fann AD att kriterierna för detta var uppfyllda. 

AD:s domslut. AD förpliktar Byggnads och Elektrikerförbundet att utge allmänt 

skadestånd till Laval med jämte ränta enligt 6 § räntelagen till dess att betalning sker. 

Vidare ska Byggnads och Elektrikerförbundet betala Lavals rättegångskostnader 

jämte ränta. 
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7.5 Åke Green – NJA 2005 s. 805 

Vid en predikan i Borgholm den 20 juli 2003 inför minst ett femtiotal personer 

utryckte pastor Åke Green sin missaktning mot homosexuella med anspelning på 

deras sexuella läggning. Detta genom en rad uttalanden och citat. Allmän åklagare 

väckte för detta åtal för hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § BrB. Åtalet ogillades 

sedermera med hänvisning till artiklarna 9 och 10 i EMRK. 

Som bevisning i målet använde åklagaren bland annat en uppspelning av en 

bandupptagning från den aktuella predikan i Borgholm. I bandupptagningen från 

predikan framkommer exempelvis uttalanden såsom ”[ä]r homosexualitet en 

medfödd drift eller onda makters spel med människor.” och "[g]enom att legalisera 

partnerskap mellan män och män och mellan kvinna och kvinna, så kommer det att 

skapa katastrofer helt enkelt. Utan dess like. Vi ser följderna redan av det här. Vi ser 

det genom AIDS som sprider sig. Nu är inte alla AIDS-smittade […] homosexuella, 

men det har uppstått på grund av detta en gång i tiden och sedan kan naturligtvis 

oskyldiga människor bli smittade av denna hemska sjukdom utan att för den skull ha 

någonting med det som ligger bakom i detta vad det gäller homosexualitet." samt 

"[b]ibeln tar upp här och undervisar om dessa abnormiteter. Och sexuella 

abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att 

sexuellt förvridna människor kommer till och med att våldta djuren. Inte heller djuren 

går fria från människans sexuella behov och branden som är tänd i en människa. Utan 

till och med det kan man ägna sig åt." 

Åke Green har vidare till den aktuella predikan inbjudit media, som dock inte 

skickade med någon representant. Istället har Åke Green distribuerat referat av 

predikan till bland annat Ölandsbladet med syftet att nå ut till så många som möjligt. 

Ölandsbladet publicerade i sin tur delar av predikan den 26 juli 2003. Det är också 

mot bakgrund av den stora uppmärksamhet artikeln rönt och innehållet i Åke Greens 

predikan som åklagaren sedermera beslutade att väcka åtal för hets mot folkgrupp. 

Åke Green som genom sitt försvar bestrider brott menar att 16 kap. 8 § BrB tar sikte 

på rasistiska och nazistiska gruppers uppvigling mot homosexuella varför Åke Greens 

predikan måste anses falla utanför detta område. Vidare ska hänsyn tas till Åke 

Greens rätt till religions- och yttrandefrihet i såväl RF som EMRK; artiklarna 9 och 10. 

Försvaret framhåller vidare att den s.k. instruktionen i YGL och TF ska beakta. Denna 

instruktion stadgar att den som dömer över missbruk av tryck- och yttrandefrihet 

eller vakar över dessa rättigheter skall överväga det faktum att de utgör grundvalen 

för ett fritt samhällsskick samt uppmärksamma syftet mer än framställningssättet 

och hellre fria än fälla. I nu aktuellt hänseende vinner emellertid EMRK företräde 

enligt principen om lex superior, 2 kap. 23 § RF. EMRK implicerar att frågan ska ges 

en konventionskonformtolkning vilket innebär att Åke Greens predikan faller utanför 

tillämpningsområdet för 16 kap. 8 § BrB. 

TR framhåller inledningsvis att straffbestämmelsen i 16 kap. 8 § från den 1 januari 

2003 utvidgats till att även omfatta homosexuella varpå motsvarande ändringar 
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gjordes i TF. TR framhåller också att det i förarbetena205 till den nya lagändringen 

poängterades att det skulle uppstå intressekonflikt vid rättstillämpningen, särskilt i 

förhållande till RF andra kapitel men också EMRK. Den slutsatsen som drogs i 

förarbetena var att den föreslagna kriminaliseringen av hets mot homosexuella som 

grupp inte går utöver vad som är nödvändigt med beaktande av det ändamål som 

motiverade begränsningen av bland annat yttrandefriheten. En analogi torde här 

kunna göras beträffande andra inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter. 

Däremot faller inte inom det straffbara området en saklig diskussion eller kritik mot 

homosexualitet i allmänhet, menar TR. 

Ett uttalande ska enligt nu aktuellt lagrum ha spridits vidare för att vara straffbart i 

lagens mening. Åke Green har dels genom predikan i en offentlig lokal, dels genom 

att bjuda in media haft uppsåt att sprida sin religiösa övertygelse. I och med detta får 

Åke Greens handlande och det spridda budskapet anses ha uppfyllt rekvisiten såsom 

de kommer till utryck i 16 kap. 8 § BrB. 

TR tar upp frågan om den straffbelagda gärningen kunnat förutses och därmed om 

lagen som sanktionerar brottet varit tillräckligt tydlig. Detta krav följer av EMRK:s 

praxis men också av den i svensk straffrätt vedertagna legalitetsprincipen. TR finner 

att straffstadgandet om hets mot folkgrupp uppfyller detta krav. Vad gäller 

bedömningsgrunden ifall restriktionen måste vara nödvändig i ett demokratiskt 

samhälle tillämpas en proportionalitetsprincip. Häri ligger en intresseavvägning 

mellan Åke Greens rätt till religions- och yttrandefrihet å ena sidan och å den andra 

sidan en begränsning av dessa rättigheter för det fall hans uttalanden anses utgöra 

hets mot folkgrupp. 

TR poängterar att endast citat ur Bibeln eller religiösa urkunder inte konstituerar hets 

mot folkgrupp enligt aktuell bestämmelse. Men innebörden av Åke Greens 

uttalanden kan inte ses som annat än en kränkning av människor med homosexuell 

läggning. TR menar att en person inte kan gömma sig bakom bibelord för att 

framföra sina djupt kränkande åsikter om en viss folkgrupp. Åke Greens uttalanden 

är heller inte endast citerade avsnitt ur bibeln utan också egna tolkningar och 

utfyllnader av nämnda citat. Enligt TR mening har Åke Green genom sina påståenden 

djupt kränkt de homosexuella som grupp och hans predikan har klart syftat till att 

missakta de homosexuella som grupp. 

Vad gäller proportionalitetsprincipen ifråga om den i vårt samhälle starka rätten till 

yttrandefrihet och rätten att som grupp inte bli kränkt menar TR att den rättighet 

homosexuella som grupp har att inte bli utsatta för kränkningar måste vara mer 

skyddsvärd än Åke Greens rätt att få göra dessa kränkande uttalanden i religionens 

namn. 

TR finner vid en samlad bedömning att Åke Green gjort sig skyldig till hets mot 

folkgrupp enligt 16 kap. 8 § och dömer till fängelse i en månad. 

                                                             

205 Se Prop. 2001/02:59, Hets mot folkgrupp, m.m., s. 35 f. där det anges att vissa 

inskränkningar enligt EMRK kan göras av yttrandefriheten med syftet att i ett demokratiskt 

samhälle bl.a. säkerställa den allmänna säkerheten, förebygga oordning eller brott eller till 

skydd för hälsa eller moral eller annans goda namn samt rykte eller rättigheter. 

http://www.westlaw.se/pls/onl_se/ilsedocs.docbyref?idr=PROP_2001_2002_0059.S.0041&vid=162-1-2005
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Grunden i HovR är densamma som i TR. Åke Green menar att han inte haft för avsikt 

att fördöma eller förnedra homosexuella, istället har han velat framföra sin – men 

också att det är hans skyldighet som pastor att framföra Bibelns – syn på 

homosexualitet. 

HovR finner att de uttalanden som pastor Åke Green gjort i och för sig är 

anmärkningsvärda ifråga om ordval, men innehållet i sig är ”knappast mera 

långtgående än de bibeltexter han hänför sig till.” Vilka å sin sida inte är straffbelagda 

i rättslig mening. Det måste, framhåller HovR, kunna föras en bibeltrogen 

förkunnelse som även med egna ord tolkar bibeln så länge framställningen anknyter 

till bibelns budskap. Inom denna godtagbara ram måste också åsikter som är 

främmande och provocerande för flertalet medborgare anses fall. HovR menar att 

det endast är i sällsynta fall, dock ej under alla förhållanden, som uttalanden i en 

predikan kan komma att anses utgöra hets mot folkgrupp. Det finns heller inte någon 

som HovR ser det som ger anledning att anta att Åke Green använt predikan som 

täckmantel för att angripa homosexuella som grupp. Syftet med den aktuella 

predikan synes i stället ha varit att förklara och lägga ut den trosuppfattning och syn 

på bibeltexterna som Åke Green står för, men även påverka andra människors 

levnadssätt. Vilket faller utanför vad som omfattas av straffbestämmelsen om hets 

mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § BrB. 

HovR ändrar därmed TR dom med ogillande av åtalet. 

HD menar att det i förarbetena anges att det för straffbarhet bör krävas att det är 

fullt visat att uttalandet övergår gränsen för en ”saklig och vederhäftig diskussion” 

rörande gruppen i fråga.206 I denna del finner HD det visat att Åke Green uppsåtligen 

spritt meddelanden i sin predikan i syfte att de ska uppfattas som kränkande. Enligt 

förarbetenas syfte har således Åke Green gett uttryck för missaktning av gruppen 

homosexuella. Frågan är emellertid, med hänsyn till religions- och 

yttrandefrihetsintresset, om ordet missaktning ska ges en mer restriktiv tolkning än 

vad som framgår av lagtext och förarbeten. 

Vid en prövning med grundlagen framstår det inte som uppenbart207 att grundlagen 

och då skyddet för yttrandefriheten hindrar att Åke Green döms i enlighet med 

åtalet. Inte heller övriga grundlagsbestämmelser lägger hinder i vägen för att döma 

Åke Green till ansvar för hets mot folkgrupp, framhåller HD. 

Det återstår då att bedöma i vilken mån EMRK – och så särskilt artiklarna 9 och 10 i 

konventionen som reglerar religions- respektive yttrandefriheten – påverkar 

ansvarsfrågan i sak för Åke Green och om ett dömande överhuvudtaget är möjligt 

med beaktande av Sveriges konventionsåtaganden.  

Sett till Europadomstolens praxis är det inte fråga om uttalanden s.k. hate speech, 

vilka domstolen anser att det kan vara nödvändigt att såväl bestraffa som hindra, då 

uttalandena inte uppmuntrar eller rättfärdigar hat mot homosexuella. Det är vidare 

sannolikt, menar HD, att Europadomstolen – vid en prövning av den inskränkning i 

Åke Greens rättighet att predika sin i bibeln grundade uppfattning som en fällande 

                                                             
206 Se prop. 2001/02:59 s. 15 och 41 f. 
207 Se 11 kap. 14 § RF. 

http://www.westlaw.se/pls/onl_se/ilsedocs.docbyref?idr=PROP_2001_2002_0059.S.0041&vid=162-1-2005
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dom skulle utgöra – skulle finna att inskränkningen inte är proportionerlig och 

därmed skulle utgöra en kränkning av EMRK. 

Det är visserligen, framhåller HD, visat att de uttalanden som gjorts är av det slag 

som enligt förarbetena kallas missaktning i egentlig mening. Med beaktande av EMRK 

och den konventionsbundenhet som vi i Sverige har finns det emellertid anledning av 

göra en mer restriktiv tolkning av än vad som anges i förarbetena. Enligt en sådan 

konventionskonform tolkning finns inte utrymme för en fällande dom mot Åke Green 

i nu aktuellt fall.  

Med hänsyn till det ovan anförda ogillar HD åtalet mot Åke Green och fastställer 

HovR dom. 
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8 De lege ferenda 

8.1 Inledning 

I detta kapitel förs ett de lege ferenda-resonemang kring uppsatsens syfte och den 

problemformulering som inledningsvis exemplifierats och som systematiserats i det 

förevarande. Syftet med detta kapitel är därmed att argumentera för och emot de 

olika utgångspunkter som uppställts som referensramar och som lagts fram i de 

föregående kapitlen. Framställningen nedan blir med nödvändighet normativ och 

värderande. Inledningsvis motiveras utvecklingen – judikaliseringen – som sådan utan 

beaktande av de materiella rättsreglerna vilkas de lege ferenda-resonemang förs i 

samband med GLU:s föreslagna ändringar av RF i det efterkommande. 

8.2 Juridik vs Politik 

Juridik vs politik. En dikotomi med tydliga ideologiska, och principiella, 

utgångspunkter kan skönjas i de två lägren. Mellan den nationellt sett något 

artfrämmande tanken på maktdelning och rättighetsskydd å ena sidan samt 

folksuveränitet och den, traditionellt sett, i det närmaste förbehållslösa tilltron till 

suveränen eller lagstiftaren som garant för dessa rättigheter å den andra sidan. 

Distinktionen mellan maktdelning och folksuveränitet bör dock sökas på en högre 

abstraktionsnivå, där analysen i första hand faller på filosoferna Montesquieu och 

Rousseau vars grundtankar fortfarande gör sig påminda och vars betydelse knappast 

kan överskattas. Också senare uppsalaskolan och Hägerströms inflytande på det 

nationella rättskipningsområdet bör beaktas i detta perspektiv. Trenden vi idag kan 

skönja – judikaliseringen – har emellertid internationella förtecken och vilar om man 

så vill på annan ideologisk grund och med andra referenser som utgångspunkt för 

rättsutvecklingen än den vi traditionellt sett är vana med i Sverige. 

8.2.1 Folksuveränitet och politikermakt 

Låt oss resa tillbaka till dagen för Sveriges nationaldag den 6 juni år 1809. Den 

svenska nationaldagen symboliserar den nya RF:s grundade och tillkom dessutom 

med anledning av den nya grundlagen. Det under många år kungliga gustavianska 

väldet hade väckt tankar på en mer frihetlig grundlag med en begränsning av 

kungens makt. 1809 års RF upprättade maktbalansen i samhället. Kungen delade den 

lagstiftande makten med riksdagen men innehade den styrande själv.208 Utvecklingen 

med en form av maktdelning mellan kungen och riksdagen ger vissa associationer till 

Montesquieus maktdelningslära, vi får emellertid anledning av återkomma till 

Montesquieu som åter är högst aktuell. 

I Sverige, liksom i stater som Frankrike, och i synnerhet Schweiz, har ytterligare en 

filosofs grundtankar präglat synen på demokrati och individens rätt i samhället. Det 

är givetvis Rousseau, och allmänviljan med majoriteten som styrande genom 

                                                             
208 Warnling-Nerep, Statsrättens grunder, s. 18 f. 
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maktdelegationen till suveränen, som är i åtanke. Grundtankar som även kommit att 

prägla 1974 års RF. Utvecklingen fram till den nya RF – som förövrigt var ett 

omfattande lagstiftningsarbete – måste ses till minst en annan variabel, vilken var 

samhällsutvecklingen i Sverige under 1900-talet. Tiden har även som vi sett ovan, av 

Sterzel, kallats det författningslösa halvseklet. Socialdemokraterna hade länge styrt 

Sverige och de sociala skyddsnäten var starka. Sverige var en välfärdsstat och det 

fanns ingen anledning att ifrågasätta de styrande. Uppsalaskolans filosofi, utvecklad 

av Hägerström och Olivecrona, hade fostrat de svenska juristerna att lojalt följa 

lagstiftarens intentioner. Gällande rätt var metafysik, det var det som politikerna (och 

därmed lagstiftaren) i laga kraft beslutade om som var gällande framför de materiella 

rättsreglerna, som i första hand hade en handlingsdirigerande funktion. Förarbetena 

blev följaktligen en mycket svårignorerad rättsskälla.209 1974 års RF manifesterar 

Sveriges välfärd och som en naturlig följd därav kom folksuveränitetsprincipen att stå 

på författningens förskepp och symbolisera den svenska modellen – och den 

kommande demokratiuppfattningen – som varit så framgångsrik.210 

Om den amerikanska revolutionen kom att resultera i en överordnad makt med 

maktdelning, enligt Montesquieus klassiska maktdelningslära, gick den franska i 

motsatt riktning mot Rousseaus majoritetsparadigm, med makten underifrån, från 

folket – eller medborgarna – som samhällsdirigenter. Den franska utvecklingen efter 

revolutionen var allt annat än stabil och konstitutionen ändrades ett flertal gånger. I 

USA där maktdelningen fick starkt fäste håller konstitutionen samma struktur än idag 

med maktdelningen genom checks and balances – vilket synes vara ett bra sätt att 

kalibrera maktbalansen mellan de offentliga organen. l stater som USA där 

domstolen, Supreme Court, har en stark makt torde även konstitutionen åtnjuta en 

stark ställning som rättskälla. Domstolarnas primära syfte ska ju vara att verka för 

konstitutionens efterlevnad och därmed det individuella rättighetsskyddet. 

I Sverige däremot bär den svenska konstitutionen, 1974 års RF, som sagt tydliga spår 

av Rousseaus tankar om folkstyret och allmänviljan som rådande. Den svenska 

konstitutionen har till och med uppfattats som obsolet formalia, vilket säger en hel 

del om synen på fri- och rättigheter för att ta ett mindre uppmärksammat exempel i 

fråga om traditionellt konstitutionellt minoritetsskydd. Också laggranskningen 

(judicial review) försvagades i det rådande politiska klimatet under 1970-talet (och 

tidigare). Lagrådets granskning av lagar och andra förordningar gjordes 1971 

fakultativ och statsfästes som sådan den nya RF. Den fakultativa granskningen som 

tidigare varit obligatorisk reducerades till en bör-implikation om att höra Lagrådet 

över vissa i lag angivna frågor. Detta som ett naturligt led det vänsterorienterade 

styret som länge varit negativ inställda till Lagrådet och laggranskning samt 

normkontroll och domstolsmakt i allmänhet. Vilket å andra sidan har varit en 

borgerlig målsättning. 

Det svenska samhället har knappast sett som sin främsta åsikt att värna om den 

enskildes fri- och rättigheter. Istället har rikets säkerhet och politiska målsättningar 

varit i fokus. Den politiska makten har traditionellt sett varit stark, och Sverige en 

                                                             
209 Se bl.a. Nergelius, Rättsfilosofi, s. 139 f. och SOU 1999:58 s. 114 samt SOU 1999:76 s. 78. 
210 Se bl.a. Nergelius, Svensk statsrätt, s. 25. 
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suverän stat i ordets egentliga bemärkelse. 1979 infördes lagprövningen i RF. En ur 

ett rättstatligt perspektiv positiv utveckling. Men, helt i enlighet med tidens anda 

gjordes implementeringen inte förbehållslös. Ett uppenbarhetskrav skulle förhindra 

att jurister tog sig för mycket makt på bekostnad av politikerna och lagstiftaren. 

Domstolarnas förment stärkta ställning som normhierarkins väktare delades 

dessutom med förvaltningen (kap. 11 RF) som också kunde – och kan – tillämpa 

prövning av grundlagstridiga normer. Förutsatt att felet var uppenbart. Förfarandet 

och därmed också praxis på området har som vi sett ovan varit mycket sällsynt på 

grund av detta kriterium. Vilket i ett de lege ferenda-perspektiv torde ändras i 

framtiden. 

8.2.2 Maktdelning och juristmakt 

Trenden, judikaliseringen, som vi sett exempel på ovan begränsar den politiska 

makten och förflyttar makttyngdpunkten mot de judiciella organen. Domstolarna har 

accentuerats i utvecklingen och deras roll som skapande rättsinstanser har tydligt 

markerats i en rad rättsfall, men också i GLU:s förslag till ändringar av RF. Vidare skiljs 

rättskipningen från förvaltningen, vilket markerar såväl domstolarnas som 

förvaltningsmyndigheternas autonomi visávis andra offentliga organ. Men också 

deras betydelse för statsskicket. Domstolarna ska utöva rättskipning och det bör 

också vara en tydlig distinktion med förvaltningen. En distinktion som internationellt 

sett har varit självklar, i varje fall sedan Montesquieus maktdelningslära började tas 

på allvar211, dock inte nationellt. Varför borde då domstolarna besitta denna makt? 

Makten ska principiellt vara odelbar och utövas av folkets representanter såsom RF:s 

portalparagraf (och Rousseaus majoritetsprincip) stipulerar. Domstolar är däremot 

inte folkvalda såsom riksdagen och de har heller inte något mandat för sitt 

beslutsfattande (och dömande). Inte desto mindre är domstolarna bundna i sin 

dömande verksamhet så till vida att gällande rätt inte kan negligeras eller ens tolkas 

allt för extensivt. Härvid måste Europarättens regler med bland annat allmänna och 

grundläggande rättsprinciper beaktas. Vi får emellertid anledning att återkomma till 

dessa. 

Jura novit curia; domstolen kan lagen, så lyder den gamla latinska devisen. En 

domstol måste i likhet med andra offentliga organ följa lagarna även om domstolens 

autonomi i övrigt ska vara total. Detta har garanterats genom en rad stadganden 

bland annat i RF där man har försökt slå vakt om rättssäkerheten i rättskipningen. Se 

bland annat 1 kap. 8 och 9 §§ samt 12 kap. 2 § och 11 kap. 3 § RF, där vissa för den 

svenska rättsstaten fundamentala principer stadgas. I USA har maktdelningen som vi 

sett djupa rötter och en fungerande struktur. Makten utövas och vidmakthålls genom 

checks and balances, dvs. de tyngsta offentliga organen kontrollerar varandras 

förehavanden och därigenom upprätthålls ett mått av transparens och kontroll av de 

offentliga organens verksamhet. Supreme Court är givetvis en av dessa tonsättande 

aktörer och har alltsedan rättsfallet Marbury vs Madison haft ett stort inflytande i det 

amerikanska samhällslivet. 

                                                             
211 Ekelöf & Edelstam, Rättegång I, s. 31. 
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Internationellt sett har dock svenska domstolar haft en svag ställning.212 Inte heller 

har det svenska samhället sett som sin främsta uppgift att värna om den enskildes fri- 

och rättigheter. Individuella rättigheter har aktualiserats först på senare år i skenet 

av rättighetskataloger såsom EMRK. Men kan spåras så långt tillbaka som till 

upplysningstiden och Voltaire. Även intresset för fri- och rättigheter från 

medborgarna har varit svagt och kan ses mot bakgrund av just ”folkhemmet” och den 

för tiden starka svenska välfärdsstaten. Fri- och rättigheter har numera omfamnat 

medborgarnas rättsmedvetande och kommer sannolikt att ha fortsatt aktualitet i 

skenet av rättighetskataloger samt allmänna och grundläggande rättsliga principer. 

Grundlagsstadgade garantier och rättighetsskydd, men i synnerhet tankar på 

maktdelning, är externa företeelser som trängt in i det svenska rättsmedvetandet 

och som numera uppfattas som irreversibla axiom. Uppenbarhetsrekvisitet tas bort, 

vilket högsta sannolikt kommer att skapa en hel del praxis på området. Något som 

lyst med sin frånvaro (se kap. 8.4.3). Domstolarnas prövning av lagar och andra 

förordningar kommer således att bli allt mer frekvent och sätter även standarden för 

den utökade svenska rättskipningen med konstitutionen som riktmärke. 

En domare – och en stark domstol – torde under alla omständigheter vara den bäst 

lämpade att tillvarata rättsstatens principer om lagbundenhet och rättvis 

rättstillämpning. Inte en politiker med egna syften, mål och agendor. En domare har 

vidare en grundlagskyddad anställningstrygghet och måste i sin verksamhet ta 

hänsyn till saklighet och opartiskhet. Vid sidan av dessa grundprinciper har som 

bekant EMRK:s rättighetskatalog tillkommit med processuella garantier för den 

enskilde. EU-rätten sanktionerar vidare Europarättens genomslag genom sin direkta 

effekt och företräde framför nationell rätt. 

Europarätten är ett välkomnat inslag i skyddet för de mänskliga fri- och rättigheterna 

med EMRK å ena sidan och EU-rätten å den andra sidan. Inträdet i EU har medfört 

vertikal maktdelning, med EU-domstolen som en tämligen svårignorerad aktör på 

toppen i hierarkin. EU-rätten implicerar ävenså ökad makt för de nationella 

parlamenten, vilket inte ska beröras närmare här. Sammantaget har Europarätten i 

allmänhet och EU-rätten i synnerhet medfört maktdelning även i de nationella 

staternas statsskick, om det inte redan sedan tidigare existerade. Maktdelning 

medför tämligen svårignorerade incitament och som Nergelius förebådade för över 

ett decennium sedan så är det nu så att pendeln stannat på maktdelning, lagprövning 

och domstolsmakt samt ökat skydd för individers och minoriteters rättigheter.213 

Tidigare utgångspunkter med parlamentarism, folksuveränitet och majoritetsstyre 

bär inte upp det svenska samhället som det en gång gjorde. Bland annat menar 

Nergelius att folksuveränitetsprincipen kan ses som obsolet och jag ser ingen 

anledning att argumentera emot denna ståndpunkt. Detta torde även marginalisera 

majoritetsstyret som fallit ”offer” för minoritetens rättigheter i samhället. Den 

traditionella politikens accentuerade maktlöshet i förhållande till den nya 

domstolsmakten ger enligt Nergelius214 maktdelningsdiskussionen en extra 

                                                             
212 Warnling-Nerep, Statsrättens grunder, s. 9. 
213 Se SOU 1999:58 s. 58. 
214 SOU 1999:76 s. 113. 
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dimension. Denna minskade tilltro till politiker och politiska organ som de facto 

utkristalliserats är inte en isolerad företeelse utan torde kunna skönjas i större delar 

av Europa och västvärlden. 

8.3 Prejudicerande instanser 

8.3.1 Europadomstolarna 

Maktdelning har länge uppfattats som främmande och, den ökade domstolsmakten, 

kanske till och med skrämmande för demokratiprincipernas kontinuitet och styrka. I 

varje fall från en svensk synvinkel och då från ett politisk och ett ideologiskt 

perspektiv. EU-domstolen visade tidigt vägen genom rättsfallen Costa vs ENEL och 

Van de Loos där EU-domstolen poängterade det faktum att medlemstaterna givit upp 

delar av sin suveränitet till förmån för den kollektiva suveräniteten och EU-rätten.215 

Också Sverige har fått sin beskärda del av kritik och dömdes bland annat, av EU-

domstolen i Luxemburg, för fördragsbrott. Redan innan inträdet i Unionen och 

inkorporerandet av Europakonventionen har dock Sverige dömts för 

konventionsbrott. I fallet Sporrong Lönnroth dömdes Sverige i 

människorättsdomstolen eller Europadomstolen för brott mot konventionen. I andra 

situationer har EU-domstolen påpekat de rättsliga principernas betydelse och 

dignitet som rättskälla i de nationella medlemsstaterna. Se bland annat fallet Laval 

där EU-domstolen prövade proportionaliteten mellan den grundläggande svenska 

rättigheten att vidtaga stridsåtgärder och den fria rörligheten för tjänster inom EU. 

Det något kontroversiella beslutet för den svenska modellen tillika traditionella 

svenska samhället blev att stridsåtgärderna inte var tillåtna, och prislappen blev 

dryga böter till facket för brott mot EU-rätten. Vilket ställer de svenska 

demokratiprinciperna på sin spets, något som vi troligen kommer att behöva vänja 

oss med i framtiden. Även i fallet Rosengren prövades proportionaliteten mellan det 

svenska spritimportförbudet och den föreliggande hälsofaran för människors liv. Här 

påmindes återigen den svenska staten om sin förlorade makt, som i och för sig 

kollektivt sett är större än den nationella någonsin kunnat bli på egen hand. Detta är 

dock en föga tröst för många skeptiker. 

Proportionalitetsprincipen är numera en tämligen erkänd rättskälla och har hamnat i 

hetluften i flertalet olika situationer där nationell rätt och EU-rätt kolliderat. 

Proportionalitetsprincipens renässans är en naturlig konsekvens av att olika och 

främmande rättssystem prövas mot varandra. Principen kommer med största 

sannolikhet som jag ser det att få ett stort utrymme också i framtiden. 

EU-rätten gäller som bekant framför grundlag och fördragen är numera den högsta 

rättskällan inom EU. Detta förhållande tillsammans med det faktum att de nationella 

domstolarnas makt ökat reducerar det rousseauanska majoritetsparadigmet och 

därmed även den hävdvunna folksuveränitetsprincipens betydelse ytterligare. EU-

domstolen har gjort ett bra arbete med att tolka EU-rätten, inte minst genom de 

förhandsavgöranden som numera allt oftare aktualiseras. Ett inte allt för djärvt 

påstående är att detta förfarande kommer att öka väsentligt i framtiden. Också 

Europadomstolen har medverkat till utvecklingen, judikaliseringen av det politiska 
                                                             
215 Jfr Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 73. 
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livet, och satt standarden för acceptabla humana värden och rättigheter genom sin 

rättighetskatalog. Denna tendens kan internationellt sett skönjas sedan 

inkorporerandet av EMRK efter andra världskriget och FN-deklarationen för 

mänskliga rättigheter mer än ett halvt sekel tillbaka i tiden. 

8.3.2 Högsta domstolen, Regeringsrätten och Arbetsdomstolen 

Den nyvunna domstolsmakten har kommit från politikens sfär och är ett faktum. 

Detta har vi i det förevarande sett talrika exempel på. Den planerade byggnationen 

av Norra länken, som förövrigt var ett regeringsbeslut, sågades i sin helhet av RegR. 

RegR lade således inte någon vikt vid lagstiftarens intentioner i förarbetena utan gick 

istället på de materiella stadgandena i lagtexten, som i just detta fall var mycket 

tydliga.216 Troligtvis hade utgången i målet – innan dess att Europarätten fått fäste – 

sett annorlunda ut för bara några år sedan. 

Liknande tendenser kan vi se i fallet Barsebäck där RegR inhiberade regeringens 

kontroversiella beslut gällande stängningen av Barsebäck 1. Bortsett från att frågor 

av dylik politisk karaktär överhuvudtaget inte tidigare utsatts för rättslig granskning, 

vilket traditionellt sett varit artfrämmande i svenskt rättsligt och politiskt liv, 

problematiserades regeringens tänkta förfarande av i varje fall tanken på eller 

närvaron av främmande rättsystem. Trots flertalet EU-rättsliga, förvaltningsrättsliga 

och processuella tveksamheter avvecklades dock Barsebäck. Det är svårt att säga hur 

utgången i målet hade blivit i dagens rådande rättsklimat, eller ens om utgången 

hade blivit annorlunda. Något som kan sägas är dock att RegR beslut att inte inhämta 

förhandsavgörande kommer att bli svårare att motivera i framtiden. 

Även i fallet Åke Green skönjas tecken på judikaliseringen. Detta fall hade knappast 

som jag ser det haft den utgång det faktiskt hade om inte EMRK:s katalogiserade 

rättigheter – och skyldigheter – inverkat i målet. Sverige är skyldigt att följa EMRK 

enligt 2 kap. 23 § RF. Detta faktum bejakade HD, som menade att det i och för sig 

gick att döma pastor Åke Green för hets mot folkgrupp enligt lagstiftarens 

intentioner, vilka främst kommer till utryck i förarbetena.217 Men att 

Europadomstolens praxis enligt EMRK måste beaktas och att det därvid ska göras en 

mer restriktiv tolkning än den som utrycks i de svenska lagförarbetena. Åtalet mot 

Åke Green ogillades av HovR och fastställdes sedermera av HD. Med motiveringen att 

en fällande dom med stor sannolikhet skulle utgöra en kränkning av EMRK. 

Förfarandet är relativt ovanligt men kommer sannolikt att bli vanligare i framtiden, 

när bland annat uppbenbarhetskravet slopas (se kap. 8.4.3 nedan). 

Utvecklingen och utgången i fallet Laval eller det s.k. Vaxholmsmålet i AD är också 

anmärkningsvärt. Europarättens påverkan visar även på de tidigare så starka och 

autonoma fackens försvagning i det svenska samhället. Vilket i sin tur för tankarna till 

Sveriges suveränitetsförluster i och med inträdet i EU. AD dömde i målet till fördel för 

det lettiska företaget Laval som blivit utsatt för (olovliga)stridsåtgärder. Domen 

illustrerar dels den ökade rörligheten för varor och tjänster över (EU)gränserna, dels 

hur rättssäkerheten för utländska företag ökat. Detta på bekostnad av flertalet 

                                                             
216 Se prop. 1994/95:3 s. 45 f. och 49 och jfr naturresurslagen. 
217 Prop. 2001/02:59, passim.  

http://www.westlaw.se/pls/onl_se/ilsedocs.docbyref?idr=PROP_2001_2002_0059.S.0041&vid=162-1-2005
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svenska vedertagna principer och traditioner som länge varit orubbliga och i det 

närmaste sakrosankta. Så är det dock inte längre. 

En annan dimension till diskussionen är vem som går segrande – eller förlorande – ur 

striden. Traditionellt sett har Sverige formats av socialdemokratiska grundprinciper, 

med ett svagt rättighetsskydd i allmänhet och en stark statsmakt i synnerhet. Den 

borgerliga sidan kommer efter valet i 2010 sannolikt att dra det längsta strået i form 

av ökat rättighetsskydd för minoriteten, domstolsmakt och maktdecentralisering 

genom maktdelning. Den svenska modellen som en gång var så stark utmönstras mer 

och mer som en obsolet dröm om ett bättre liv i välfärdens Sverige, tillsammans med 

folksuveränintetens – som med nödvändighet måste vara absolut och utövas av 

folkvalda organ för att överhuvudtaget vara demokratisk218 – minskade betydelse. 

Det homogena Sverige med den rådande allmänviljan i majoritetens tjänst är inte 

längre en korrekt bild av verkligheten. Istället präglas det svenska samhället i likhet 

med många andra stater inom EU av mångkulturalism och allt annat än homogenitet. 

Det är de nya minoriteternas ställning som accentueras, men inte genom vänstern 

utan genom högern vars liberala utgångspunkter (enligt amerikansk modell) 

emanerar från vissa individuella grundvärden och individen snarare än kollektivet. 

Jag anser dock inte att demokratin som sådan är utmönstrad eller obsolet, tvärtom 

så torde rättstatens principer stärka demokratin – om än i omdefinierad form. 

Juristernas är den nya demokratins maktutövare och domstolarna har blivit en 

maktfaktor i de Europeiska staternas – däribland Sveriges – statsskick.219 En 

maktdelningsprincip i RF:s portalparagraf skulle i ett de lege ferenda-perspektiv inte 

vara en helt och hållet vilseledande bestämmelse i förhållande till utvecklingen. 

8.3.3 Författningsdomstolarna 

Som vi har sett ovan har det i flertalet europeiska stater inrättats särskilda 

författningsdomstolar för skyddet av grundläggande fri- och rättigheter. Den 

uppmärksamme läsaren lade även märkte till att den normkontroll som utförs i de 

ovan analyserade författningsdomstolarna – inklusive Frankrikes författningsråd, 

Conseil constitutionnel – skiljer sig i vissa avgörande delar från den svenska 

normprövningen; som är konkret till sin karaktär. Med lite god vilja kan en analogi 

göras med det svenska laggranskningsorganet Lagrådet, vars laggranskning tar sikte 

på föreslagna men ännu icke kungjorda lagar. 

Är en författningsdomstol då ett lämpligt – eller ens rimligt – korrektiv i ett litet land 

som Sverige? Tyskland liksom Österrike är stater där kompetenskonflikter kan 

uppkomma mellan delstaterna och förbundsstaterna eller på delstats- och 

federalnivå. Dylika konflikter kräver som jag ser det en opartisk och autonom 

domstol som inte tar hänsyn till politiska preferenser eller begränsas i sin prövning av 

dylika faktorer – företrädesvis politiserade frågor. En författningsdomstol skulle 

förhindra att de ordinarie domstolarna hamnade i tveksamma tvister av politisk 

karaktär (se bland annat fallet Barsebäck ovan).  

                                                             
218 Jfr SOU 1999:76 s. 114. 
219 Se bl.a. ibid., s. 70 f. 
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Tyskland har vidare en mörk historia och ett förflutet med ett strikt rättspositivistiskt 

synsätt på rätten som visat sig ha potentiellt katastrofala följder i kombination med 

en karismatisk ledare med stora maktbefogenheter. Som ett svar på dessa 

tillkortakommanden implementerades naturrätten i rättssystemen och den tyska 

grundlagen med författningsdomstolens, Bundesverfassungsgericht, som yttersta 

garant för grundläggande mänskliga och humana värden. Den tyska 

författningsdomstolen grundades liksom många andra efter Österrikisk modell. Den 

Österrikiska författningsdomstolen, Verfassungsgerichtshof, är som sagt den första 

författningsdomstolen i Europa och upprättades enligt den Kelsenska-modellen i 

normhierarkins tjänst med grundlagen eller författningen som den gällande 

”Grundnormen” varifrån alla andra normer kan härledas. 

En analogi för tankarna närmast till det svenska Lagrådet220, men då varken mellan 

Österrikes eller Tysklands författningsdomstolar utan Frankrikes författningsråd. Det 

franska författningsrådet har i likhet med Lagrådet sin granskningsprocedur 

grundlagsstadgad, vilket bland annat Bundesverfassungsgericht saknar, men som 

genom sin makt och sitt inflytande i det tyska samhället formar sin egen praxis. 

Conseil constitutionnel utför abstrakt prövning av normer eller s.k. förhandskontroll 

av föreslagna lagar. En liknande förhandskontroll utför Lagrådet, med den allt annat 

än marginella skillnaden att Conseil constitutionnel har en vetoröst i dessa 

konstitutionella frågor. En vetoröst för det svenska Lagrådet skulle enligt min mening 

med fördel kunna nyttjas i dess granskningsförfarande (se kap. 8.4.2 nedan). 

Organiska lagar har i det franska rättssystemet getts en konstitutionell ställning även 

om de inte har karaktären av grundlagar, dessa lagar ska prövas av Conseil 

constitutionnel. En liknande principiell ska-regel förväntas även i fortsättningen gälla 

Lagrådets granskning av vissa områden (se kap. 8.4.2 nedan). Någon konkret 

prövning, likt den i RF:s nuvarande 11 kap. 14 §, är inte tillåten enligt fransk lag 

varken för författningsrådet eller franska domstolar. 

Frågan om en författningsdomstol bör inrättas i Sverige ligger delvis ännu i ett 

dunkel, och innebär därvid en väsentlig centralisering av lagprövningsrätten (se 

nedan kap. 8.4.3.). De föreslagna ändringarna av RF ifråga om det konstitutionella 

rättighetsskyddet kan mycket väl visa sig vara en adekvat anpassning till 

Europarätten, och då särskilt slopandet av uppenbarhetskravet som kanske är en 

tillräcklig öppning för de ordinarie domstolarna – och myndigheterna – i sin 

rättskipande och i sin förvaltande verksamhet för skyddet av den enskildes 

konstitutionella rättigheter. Detta dunkel kommer emellertid praxis att belysa i ett 

prospektivt perspektiv. 

  

                                                             
220 Jfr även det franska statsrådet; Conseil d’Etat. 
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8.4 Konstitutionellt rättighetsskydd 

8.4.1 Konstitutionella utgångspunkter 

GLU:s samtliga förslag till ändringar av RF ska givetvis inte motiveras i det 

kommande, eller ens beröras. Bara de viktigaste. Bland dessa kvalificerar sig den 

utökade laggranskningen genom Lagrådets försorg och slopandet av 

uppenbarhetsrekvisitet. Men också domstolarnas markerade ställning, och framtid, 

ska diskuteras i skenet av den nya RF. Förvaltningen behandlas översiktligt liksom de 

nya konstitutionella utgångspunkterna i ett EU-rättsligt perspektiv. JO har 

exemplifierats ovan men har inte karaktären eller digniteten av ett konstitutionellt 

korrektiv trots sin placering i RF. Av denna anledning diskuteras inte JO ytterligare i 

detta sammanhang, jag vill ändå peka på dess existens. 

8.4.2 Lagrådet 

Laggranskningen markeras och Lagrådets vinner mark på riksdagens del i den 

lagstiftande makten. Förändringarna för Lagrådet i den nya RF är inte 

uppseendeväckande på något sätt. Lagrådets yttrande över föreslagna lagar görs 

emellertid obligatoriskt på så sätt att Lagrådets yttrande i fortsättningen ska 

inhämtas över det för Lagrådet gällande granskningsområdet. Detta 

granskningsområde gäller också nationell rätt och dess förhållande till Europarätten. 

Vidare slopas det s.k. viktighetskriteriet vilket i och för sig också utvidgar Lagrådets 

jurisdiktion. Viktighetskriteriet ger vissa associationer till den restriktion som 

domstolar getts i lagprövningen i form av uppenbarhetskriteriet. Slopandet av de 

båda restriktions-kriterierna synes vara en lämplig anpassning, med den traditionellt 

sett svaga möjligheten i Sverige att pröva lagar och därmed ifrågasätta lagstiftaren 

(se dock nedan i kap. 8.4.3). 

Lagrådets yttrande ska således i framtiden inhämtas över vissa i lag angivna frågor, 

något som tidigare varit en fakultativ fråga. Även om Lagrådet inte kan stoppa lagar 

och andra förordningar implicerar ska-karaktären av laggranskningen att Lagrådets 

ställning markeras. Vilket troligen kommer att stärka dess ställning som maktfaktor i 

förhållande till andra offentliga organ såsom regering och riksdag. En ändring av 

Lagrådets granskningsmöjligheter markerar betydelsen av förhandskontrollen. Detta 

torde i ett större perspektiv befästa dels konformiteten till EKMR och EU-rätten, dels 

upprätthålla en god lagstiftningsprodukt i allmänhet. Något som Lagrådet även i ett 

retrospektivt perspektiv skött ypperligt. 

Den lilla men väsentliga ändringen av den tidigare bör-regeln torde även befästa 

Lagrådet auktoritet vilket bör ha ett egenvärde i sig då Lagrådets autonomi stärks i 

förhållande till regering och riksdag. Ändringen kommer sannolikt också att försvåra 

ifrågasättanden av Lagrådets oavhängighet, då dess kompetens i och med 

lagändringen frigörs från de politiska aktörerna.221 Detta är emellertid inte ett 

tillräckligt skydd sett i ett konstitutionellt perspektiv och i en modern rättsstat utifrån 

de utgångspunkter som presenterats i det förevarande. Här ligger ännu Sverige efter 

och bör stärka sin förhandsgranskning på en punkt. Denna fortsatt relativt sett svaga 

                                                             
221 Jfr Nergelius i SvJT 2009 s. 315 och SOU 2008:125 s. 377 f. 
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möjlighet till förhandskontroll kalibreras dock delvis genom att 

uppenbarhetsrekvisitet slopas. Mer om det nedan. 

Förhandsgranskningen bör således ändras på en punkt. Lagrådet bör ges en vetoröst i 

konstitutionella frågor. En vetoröst likt den som Conseil constitutionnel har skulle 

som jag ser det vara en lämplig markering av Lagrådets ”lagstiftningsmakt”.222 En 

dylik funktionsförändring skulle även tydliggöra maktdelningen i det svenska 

statsskicket. Lagrådet skulle genom ett veto kunna åsidosätta, eller i varje fall 

senarelägga en grundlagstridig lags ikraftträdande. Genom ett dylikt maktmedel i sin 

tjänst torde Lagrådet kunna konkurrera med lagstiftaren på så sätt att lagstiftaren, 

dvs. riksdagen, påverkas av det presumtiva förhållandet att en lag kan komma att 

förklaras just inkonstitutionell. Vilket bör kvalitetssäkra svensk lagstiftningsprodukt i 

ett europarättsligt perspektiv (samt minska förhandsavgörandena från EU-domstolen 

och därigenom behålla ett visst mått av nationell suveränitet, även om jag ser 

förhandsavgörandena som en tillgång och en rättssäkerhetsgaranti när de nationella 

skyddsnäten fallerat) och därmed också stärka den svenska grundlagen. Detta genom 

att konflikter med Europarätten decimeras. Den svenska grundlagens konformitet 

och styrka i förhållande till Europarätten är det enda sättet varpå grundlagen 

överhuvudtaget kan stärkas i förhållande till sig själv men även till andra rättssystem. 

Som en naturlig följd av en stärkt grundlag accentueras även den enskilde individens 

konstitutionella fri- och rättigheter. En stark grundlag implicerar med nödvändighet 

ett starkt skydd för den enskildes grundlagsskyddade rättigheter. 

8.4.3 Normkontroll för domstolar 

Svenska domstolar kan inte längre betecknas som en självständig medhjälpare åt 

lagstiftaren.223 Domstolarnas oavhängiga ställning i det svenska samhället befästs 

således ytterligare genom en förändring av principiell karaktär. Domstolarnas 

autonomi markeras som sagt och deras kompetens utökas väsentligt i och med 

slopandet av uppenbarhetsrekvisitet. Det ska redan här nämnas att 

uppenbarhetsrekvisitet förlorade sin styrka i och med inkorporerandet av EMRK, 

eftersom uppenbarhetskriteriet inte gällde ifråga om presumtiva 

konventionskonflikter. Uppenbarhetsrekvisitet har varit just ett medel för politikerna 

att hålla juristerna på mattan. En begränsning av den judiciella makten. Den politiska 

maktens legitimitet manifesteras ju i en tämligen svårignorerad bestämmelse i RF:s 

portalparagraf. Den politiska makten har heller inte ifrågasatts tidigare. Svaret på 

detta har diskuterats ovan. Så är det alltså inte längre. 

Kombinationen av att domstolarna skiljs från förvaltningen och det faktum domstolar 

i framtiden kan pröva grundlagstridiga lagar – och andra bestämmelser – utan att 

konflikten är uppenbar för tankarna åter till Montesquieus klassiska maktdelningslära 

med en tydlig distinktion av makten i samhället. Ett svårnegligerat incitament som 

ska förhindra godtyckligt beslutsfattande och nyckfullt maktutövande. Makt ska 

således begränsas med makt. Domstolarna skiljs följaktligen från förvaltningen – 

vilket inte kommer en dag för tidigt. Men inte bara detta. Domstolarna ges en ökad 

                                                             
222 En om än trubbig analogi kan här göras med Lockes embryomatiska maktdelningslära, 
vilken i huvudsak tog sikte på den lagstiftande makten. 
223 Se SOU 1999:76 s. 78. 
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maktbefogenhet på politikernas bekostnad genom att kunna pröva lagar och andra 

förordningar som det i ett initialskede beslutats om i laga kraft av de folkvalda 

politiska organen. En tanke som traditionellt sett varit artfrämmande för det svenska 

rättssystemet (och rättsmedvetandet). 

Det är emellertid svårt att sia hur praxis kommer att utvecklas i och med den utökade 

lag- och normprövningsrätten. Vad som kan sägas är dock att praxis i väsentlig 

omfattning kommer att öka på området, från att i dagsläget existera i mycket 

begränsad omfattning. Vi kommer således i framtiden att se presumtiva 

normkonflikter såsom ett naturligt led i ett rättssystem med en föreskriven 

normhierarki224, som inte minst måste beakta Europarätten. En normhierarki som 

numera erkänts i svensk rätt (se RF:s 11 kap. 14 § andra stycket in fine). Det ska 

vidare bli intressant att se hur praxis utformas av de svenska domstolarna samt hur 

mycket makt de faktiskt tar sig i olika sammanhang. Jag tänker främst på frågor som 

är starkt politiserade till sin karaktär och där normkonflikten inte är uppenbar. 

Domstolarnas sanktionerade roll och nyvunna makt i normhierarkins tjänst och som 

dess väktare är en ur konstitutionell synpunkt mycket viktig förändring av hela det 

svenska statsskicket som jag ser det. Detta tillsammans med Europarättens allt större 

inflytande som vi sett ovan. Domstolarnas ökade maktbefogenheter har dock ett 

större värde än att se till att normhierarkin efterlevs, som en naturligt led i denna 

riktning, nämligen i skyddet av de (EU)medborgerliga och grundlagsstadgade fri- och 

rättigheterna. Grundlagsskyddet och därmed minoritetens rättigheter skyddas i 

väsentligt högre grad i förhållande till tidigare utgångspunkter, med krav på 

uppenbara kränkningar av dessa rättigheter. 

Den förhållandevis fortsatt svaga förhandskontrollen kompletteras således med en 

stark efterhandskontroll. Jag menar dock att det i nuläget är för tidigt att säga om 

grundlagsskyddet är adekvat. En vetoröst för Lagrådet skulle säkerligen tillsammans 

med domstolarnas stärkta ställning vara tillräckligt för att förhindra normkonflikter 

på nationell och internationell nivå. Rättighetsskyddet skulle som sagt behöva 

ytterligare en dimension då en författningsdomstol inte verkar för detta 

grundläggande skydd för individens rättigheter. En författningsdomstol i sig är en 

lämplig åtgärd för att förhindra rättighetskränkningar och befästa rättstatens 

betydelse i dagens mångkulturella och heterogena samhälle. Med en betoning på 

den enskilde individens och minoritetens rättigheter i samhället. 

Frågan är emellertid om utevaron av en författningsdomstol för skyddet av de 

mänskliga fri- och rättigheterna kan legitimeras med endast ordinarie domstolar för 

värnandet av dessa rättigheter samt en svag laggranskning. Ett veto för Lagrådet 

skulle som sagt tala sitt tydliga språk och lämna lite över för tveksamheter vad gäller 

grundlagskonformiteten av lagar och andra förordningar. 

Det ska nämnas att det vid sidan av de nationella författningarna som bekant finns 

rättighetsgarantier och okränkbara rättsprinciper i såväl EKMR som EU-rätten. Där de 

mäktiga Europadomstolarna i Strasbourg och Luxemburg har det sista ordet. Ett ord 

som i varje fall från EU-domstolen väger tyngre än nationell grundlag. I detta 

                                                             
224 Jfr den kelsenska rättsordningen. 
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perspektiv och förutsatt att dessa rättsmedel inträder såsom är tänkt har vi ett 

tilltäckligt (EU)rättsligt grundlagsskydd i Sverige. 

8.4.4 Normkontroll inom förvaltningen 

Även förvaltningens oavhängighet accentueras i och med grundlagsändringarna och 

ges ett eget kapitel i RF. De offentliga myndigheterna tillåts i och för sig fortsätta med 

sin tidigare prövning av uppenbart stridande normer, med skillnaden att 

uppenbarhetskravet även här slopas. Det är, vilket också Nergelius225 poängterar, 

något märkligt att även myndigheter ska tillåtas pröva normer då denna funktion 

utkristalliserats, inte minst sedan Montesquieus grundtankar med en fristående 

domsmakt226, som en renodlad domstolsfunktion. 

Det är svårt att säga hur denna normprövning för myndigheter kommer stå sig i 

förhållande till domstolarnas normprövning. Jag kan emellertid skönja en tendens i 

den något annorlunda ordningen med att behålla myndigheternas normprövning 

som i varje fall är av godo. Detta är judikaliseringens utbredning i allmänhet och det 

juridiska paradigmets renässans i synnerhet – med ökat rättighetsskydd som ett 

svårignorerat incitament och yttersta legitimeringsgrund. Individens fri- och 

rättigheter har än en gång hamnat i fokus vilket markeras på såväl statlig som 

överstatlig nivå. 

 

                                                             
225 Nergelius i SvJT 2009 s. 317. 
226 Jfr SOU 1999:76 s. 88 och Ekelöf & Edelstam, Rättegång I, s. 31. 
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9 Slutsatser 

Som vi sett ovan är det den judiciella makten som går segrande ur striden. 

Utvecklingen legitimeras dock av flertalet faktorer vilka inte kan förbises i detta, eller 

i något annat, sammanhang. Ytterligare en vinnare är givetvis den enskilde individen 

och minoriteten. Därvid märks kalibreringen av den offentliga maktbalansen i 

samhället. En maktbalans som politikerna har svårigheter att hålla i kombination med 

diverse politiska agendor och subjektiva målsättningar. Politikerna har i sin 

beslutande verksamhet blivit tvungna att beakta ytterligare en yrkesgrupp, nämligen 

juristerna. Den politiska makten som tidigare varit i stort sett förbehållslös har 

försatts med nationella och internationella restriktioner i form av rättsregler, vilket 

begränsat politikernas handlingsfrihet. Domstolarna har kommit att begränsa den 

politiska latituden och själva som ett naturligt led i utvecklingen tagit makten i 

anspråk. Domarens ord väger numera tyngre än lagstiftarens. Tydligen är det så att 

maktdelningsprincipen efter mer än 200 år har blivit för svår att ignorera även i ett 

svenskt perspektiv. 

Maktdelningsprincipens inträde, vare sig det är på vertikal eller horisontell nivå, 

innebär att det traditionella demokratibegreppet med folksuveräninteten i spetsen 

måste omdefinieras. Som en oundviklig och i längden gynnsam anpassning till EU. 

Maktdelning i statsskicket torde befästa rättsstatens betydelse i det moderna 

samhället och därmed också stärka de grundläggande demokratiska principerna som 

sådana. Vi måste som sagt omdefiniera demokratibegreppet i termer av; 

rättssäkerhet och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter i samhället snarare än 

tidigare definitioner i termer av; oinskränkt maktkoncentration till de folkvalda 

organen och en odelbar suverän med totala maktbefogenheter. Makten har 

decentraliserats och implikationerna av detta, i kombination med ”främmande” 

rättsystem, är en i praktiken obsolet folksuveränitetsprincip. Det är lättförståeligt att 

traditionella politiker – och jurister – har svårt att släppa dessa mer eller mindre 

vedertagna, men inte desto mindre omskapade, demokratiprinciper. Däremot 

kommer säkerligen en yngre generation av politiker och jurister se utvecklingen från 

en mer (EU)anpassad synvinkel. 

De nya ändringarna av RF sanktionerar rättstatens och det ovan omdefinierade 

demokratibegreppets betydelse i ett Europaanpassat Sverige, med krav på 

rättssäkerhet i form av grundlagsskydd. De nya ändringarna är givetvis välkomnade, 

men inte i sig tillräckliga om vi ska kunna konkurrera med andra stater inom EU. Det 

torde dock vara förhållandevis relevanta ändringar sett i det något yrvakna 

konstitutionella klimat som Sverige verkar vakna upp ur. 

En författningsdomstol i och för sig, tillsammans med de nya ändringarna av RF, 

skulle ge Sverige en internationellt sett kompatibel konstitutionell kontroll. Så blev 

det dock inte. Inte heller fick Lagrådet den sannolikt adekvata vetorösten i 

konstitutionella sammanhang som varit nödvändig. Detta vid sidan av de markerade 

domstolarnas oavhängighet, vilket ger dem en gynnsam position i förhållande till 
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andra maktstarka organ, och den ökade domstolsmakten i 

normprövningssammanhang, vilket sammantaget torde vara ett tillräckligt 

grundlagsskydd – även med internationella mått mätt. 

Det ska nämnas att Europarätten delvis kalibrerar dessa svenska 

tillkortakommanden. Bland annat med de EU-rättsliga principernas bör-implikationer, 

vilka snarare har ska-karaktär och vilka tillsammans med fördragen samt annan EU-

rätt måste följas direkt i medlemstaten framför den nationella rättsordningen. 

Judikaliseringen kan numera skönjas på de flesta områden. Utvecklingen medför 

också svårignorerade incitament med ett ökat rättssäkerhetsskydd och andra 

konstitutionella garantier som yttersta legitimerings grund. Vad som kan sägas, på 

ideologiska grunder eller ej, är att judikaliseringen är här för att stanna även på det 

nationella rättskipningsområdet. Domstolarna har därmed hamnat i en gynnsam 

position i den offentliga maktkampen och den svenska diskursen ifråga om 

maktdelning kommer sannolikt att påverkas därutav. Ett paradigmskifte är på väg att 

avlösa den traditionella svenska demokratiuppfattningen. Makt ska begränsa makt 

genom maktdelning. 
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