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Sammanfattning

Sverige  är  en  suverän  stat  med egenbestämmande inom sin  jurisdiktion.  Sverige  är

också delaktig i många internationella samarbeten inklusive EU. Dessa samarbeten, där

Sverige har ratifierat de tillhörande traktaten, innehåller internationella rättsnormer, som

påverkar det svenska juridiska systemet.

Det svenska juridiska systemet har karaktäriserats som dualistiskt men på senare år

har ett monistiskt förhållningssätt i vissa fall tillämpats, framför allt i avseende på EU-

samarbetet.  Andra  typer  av  internationella  rättsnormer,  härstammande  från

internationellt samarbete, påverkar också det svenska juridiska systemet.

Nuvarande  status  quo  är  således  utmanat  av  de  konkurrerande  principer  som

introducerats. Detta påverkar den svenska suveräniteten på ett antal sätt. T.ex. påverkas

den nationella rätten inom områden som arbetsrätt, upphovsrätt och opinionsfrihet, där

maktdelning och suveränitet påverkas i det svenska systemet.

I denna uppsats har syftet varit att diskutera den förevarande ordningen med exempel

från praxis och komparativ rätt. 

Utöver det har en rättsteoretisk diskussion förts där bl.a. implementeringsprocessen

diskuterats samt vissa rättsnormer granskats där t.ex. avvägningsfrågor avgjorts samt

andra fall där rättsliga normer hanterats, t.ex. avgränsningsfrågor och hur monistiska

länder hanterar implementering.

Uppsatsen visade på hur några internationella rättsnormer är hanterade i det svenska

rättssystemet  och  hur  internationella  rättsnormer  inklusive  EU-rättsliga  normer  kan

inverka på maktdelning och suveränitet.
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1 Inledning
Sverige verkar allt mer i en internationell kontext. Inte endast inom ramen för Sveriges

medlemskap  i  EU,  utan  också  genom  diverse  internationella  samarbeten.

Syftet med denna uppsats är utreda Sveriges juridiska status i denna kontext samt hur

Sverige beaktar internationella rättsnormer och förhållanden som påverkar den svenska

rättsordningen.

Utredningen  görs  genom  att  titta  på  framför  allt  hur  Sverige  implementerar

internationella rättsnormer men också andra faktorer som påverkar det rättsliga läget.

I  det  avseendet  blir  det  relevant  att  göra  komparativa  utblickar  för  att  se  hur

rättsförhållanden sett ut i andra länder, där liknande frågor behandlats.

Sveriges internationella situation kan inte utredas utan att också beakta förhållandet

till EU, som förstås påverkar det svenska rättsläget men som också förändrat Sveriges

juridiska tolkningslära och förhållande till internationella rättsnormer. EU blir därför ett

av  två  jämförelseobjekt,  för  att  kontrastera  mot  övriga  jämförelseobjekt:  övriga

internationella samarbeten.

1.1 Bakgrund

Sverige är som del av nationalstatssystemet en egen suverän stat. Detta har i viss grad

påverkats  i  och  med anslutningen  till  EU.  Utgångspunkten  är  dock  att  Sverige  ska

fungera som en egen stat och därmed ha sin egen lagstiftning. Lagstiftningen påverkas

emellertid av internationella rättsnormer.

Med internationella rättsnormer avses sådana internationellt förankrade beslut som

Sverige  förbundit  sig  att  implementera  i  samband  med  internationella

överenskommelser.

Hur Sverige valt att behandla internationella överenskommelser som formaliserats i

traktat  är  traditionellt  genom  en  dualistisk  implementeringsteknik  samtidigt  som

debatten om monism och normhierarki förtjänar att beaktas.1

Ytterst  handlar det om hur Sverige väljer att definiera sig som en dualistisk eller

monistisk rättsstat, särskilt då viss inkorporation i viss mån anses gällande (EU-rättsliga

normer) och vilken betydelse det har.

I en komparativ utblick kan den monistiska staten beaktas, för att se hur ett sådant

förfarande går till.

Kan Sverige således numera klassificeras som en blandad rättsordning, med både

1 Se Åhman, EU-paragrafen: Folkrättsliga funderingar kring bestämmelsens konstruktion.
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monistiska och dualistiska inslag? Eller ska förhållandet till EU ses som ett undantag?

Oavsett  ovanstående slutsats,  är  denna klassifikation visserligen teoretisk men likväl

viktigt i vissa praktiska tillämpningar.

Typen av norm är grundläggande för att kunna avgöra rättskällans värde och därmed

relevans i  ett  praktiskt  fall.  Hur  implementeringen sker  och fungerar  i  praktikten är

vidare en fråga med olika svar, då det sker på olika sätt.

Därför behövs ett perspektiv och i denna uppsats är syftet att utreda implementering

av ett par exemplifierande och konkurrerande rättsnormer, för att se hur sådana frågor

hanteras av rättstillämparen.

De exemplifierade rättsnormerna är bl.a. grundlagsstadgade rättigheter av olika typ,

som i tillämpningsfall konkurrerar om företräde. I somliga fall rör det sig dock inte om

konkurrens utan tillämplighet, där en viss rättighet har företräde enligt gällande rätt.

I  andra  fall  måste  avvägningar  göras  av  domstolar,  där  också  inslag  av

kompromissande kan finnas.

Som praxisen  visar  på,  kan  domslut  baseras  på  internationella  rättsnormer  vilket

påverkar det svenska självbestämmandet.

Ytterst  berör  uppsatsen  frågan  om  suveränitetsprincipen  och  hur  internationella

rättsnormer påverkar inhemska angelägenheter men också domstolarnas oberoende och

påverkan på statsförvaltningen och hur denna maktdelning fungerar.

1.2 Syfte

Genom  att  utreda  och  besvara  nedanstående  frågor  är  syftet  att  dels  utreda  det

förevarande rättsläget  de lege lata  där  framför  allt  implementeringsprocessen utreds,

dels att försöka besvara en övergripande fråga som är formulerad i den sista frågan.

I  den  sista  frågan  ingår  begreppet  maktdelning  och  suveränitet.

Maktdelningsbegreppet behandlas i avsnitt 2. I suveränitetsbegreppet ingår i relationen

till  EU  också  begreppet  subsidiaritet,  som  är  EU:s  begrepp  för  att  beakta

medlemsstaternas förmåga att fatta beslut om frågor i sin närhet.

Frågan besvaras således löpande i hela uppsatsen men ett visst fokus finns också i

avsnitt  2  där  frågans  omfattning  behandlas.  Där  behandlas  också  en  grundläggande

fråga  för  implementeringsprocessen,  nämligen  den  om  rättskällehierarki  och

klassificering av rättsordningen som monistisk eller dualistisk.  Därefter behandlas den

övergripande frågan sammanfattningsvis i avsnittet 8.

Syftet med denna uppsats är att utreda följande frågor:
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 Hur implementeras internationella rättsnormer i Sverige?

 Hur hanterar svenska domstolar internationella rättsnormer?

 Hur hanteras konflikter mellan internationella och nationella rättsnormer?

 Hur kan internationell rätt sanktioneras?

 Hur kan Sveriges maktdelning och suveränitet påverkas med den förevarande

ordningen?

1.3 Avgränsningar

Ämnet avgränsar till statsrätt och folkrätt rätt där komparativ statsrätt också beaktas i

den mån den är relevant. Fokuset ligger primärt på hur internationella rättsnormer har

implementerats men också EU-rättsliga exempel är relevanta.

EU:s status som sui generis (av egen art), diskuteras också, ur aspekten att EU också

kan ses som ett internationellt samarbete, från ett nationellt perspektiv. EU analyseras ur

bl.a. ett folkrättsligt perspektiv men dess särart beaktas.

Vad avser rättighetsområden för vald praxis har uppsatsen i huvudsak avgränsats till

opinionsrättigheter, upphovsrätt, arbetsrätt, och ekonomiska rättigheter samt vissa civila

rättigheter kopplade till processrättsliga och förvaltningsrättsliga förfaranden.

1.4 Metod

Den metod som används är traditionell rättsdogmatisk metod.  I den mån svensk rätt

behandlas  är utgångspunkten de traditionella  rättskällorna som förekommer i  svensk

rätt: lag, förarbeten, praxis och doktrin.

I  den  mån  EU-rätt  behandlas  blir  också  en  EU-rättslig  metod  relevant,  där  EU-

fördrag har särskild ställning i förhållande till svensk rätt och där EU-domstolens praxis

är vägledande, tillsammans med de kommentarer som gjorts i doktrinen.

I den mån internationell rätt behandlas blir också internationella rättskällor relevanta.

Särskilt fokus blir då de ratificerade konventioner som implementerats i svensk rätt men

också  grundläggande  traktat,  så  som  Wienkonventionen  (WK).  I  övrigt  beaktas

internationell sedvana och doktrin.

I  övrigt,  beaktas  den  teori  som  går  att  finna  nedan  i  avsnitt  2  Teoretiska

utgångspunkter.  Där  utvecklas  ytterligare  teoretiska  begrepp  som  är  relevanta  för

frågeställningen  och  som tjänar  till  en  förförståelse  till  det  i  uppsatsen  behandlade

ämnet. Dessa kan vara av annat ursprung än från juridiken, där bl.a. statsvetenskapliga

resonemang behandlas. De beaktas därför endast i den mån de är av relevans för det
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valda juridiska ämnet och inte i ett djupare analytiskt perspektiv.

Därefter tillkommer också ett rättsfilosofiskt perspektiv på uppsatsen, dels i avsnitt 2

där  Dworkins  rättighetsargument  beaktas  samt  kopplingen  till  matkdelningsläran  i

samma avsnitt.

Vad gäller valet av karaktäristiska typfall i den behandlade praxisen i avsnitt 5 och 6

har ett exemplifierande urval använts. Rättsläget kan därför inte nödvändigtvis utrönas

av ett begränsat urval av praxis utan de argument som framförs i anslutning till  den

valda praxisen är sådana som i någon mån kan anses vara generaliserbara och föreslå en

indelning av förekommande praxis. Vissa inslag av rättshistoria och historia har också

använts.

I uppsatsen behandlas nationell, europeisk och internationell rätt. Detta sker genom

att behandla vart rättsområde för sig i möjligaste mån. I många fall överlappar områdena

och då kan vissa delar komma att bli behandlade samtidigt. För att det ska kunna ske

med tydlighet,  har en ordning där  folkrätten behandlas först,  därefter  EU-rätten och

därefter  den  svenska  rätten  i  möjligaste  mån  följts.  I  somliga  fall  ordningen  varit

annorlunda men syftet har varit att se systemet som en helhet och därför ta med samtliga

nivåer där det varit lämpligt.

1.5 Disposition

I uppsatsen har jag inledningsvis (avsnitt 1) introducerat och definerat ämnesområdet

tillsammans med de ämnesfrågor som valts.  Därefter  introduceras  relevant teori  och

rättsprinciper  (avsnitt  2).  Därefter  introduceras  källorna  (avsnitt  3).  Därefter  utreds

rättsläget de lege lata, d.v.s. den gällande rätten, genom användning av relevanta källor.

I utredandet av rättsläget de lege lata kommer också ämnesfrågorna att besvaras,  i

varsitt avsnitt: 4, 5, 6 och 7. Till ämnesfrågorna hör också en övergripande fråga. Den

behandlas inledningsvis i avsnitt 2 för att sedan vidare diskuteras i avsnitt 8.

I avsnitt 8 framgår slutsatser och en kort summering av vad som framkommit under

utredningen av ämnesfrågorna de lege lata (8.1). Till sist behandlas ämnesfrågorna och

den övergripande frågan i en diskussion de lege ferenda (8.2).
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2 Teoretiska utgångspunkter

2.1 Historik: nationalstatssystemet och FN:s roll

Nationalstatssystemet  uppkom  i  samband  med  Westfaliska  freden  1648.2  Denna

tidpunkt  markerar  början  på  nationalstatssystemets  uppbyggnad,  även  om

nationalstaterna i vissa fall redan var etablerade. Mindre statsenheter med grund i ett

feodalistiskt system, var tidigare etablerade och byggde med tiden upp större sådana

enheter,  nationer,  med  vidsträckt  geografi  och  centraliserade  statsförfaranden.3

Det  var  emellertid  inte  förrän  FN-systemet,  som  etablerades  genom  dåvarande

Nationernas Förbund (NF) efter första världskriget som det påbörjades en kodifiering av

folkrätten.4

FN:s framväxande roll efter andra världskrigets slut 1945 är också den tid som FN

började  fylla  sin  roll  som  allmän  samordnare  av  mänskliga  rättigheter  och

grundläggande friheter inom ramen för FN-samarbetet.5

FN:s inflytande har också ökat på andra områden och vissa av dessa rättsnormer har

blivit  viktiga  för  medlemsstaterna.  Säkerhetsrådets  resolutioner  har  t.ex.  fått  stor

betydelse inom global säkerhet vilket påverkar världsfreden.6

FN-systemet förutsätter ett nationalstatssystem men med EU:s ökade betydelse har

också EU fått en röst i FN i generalförsamlingen.7

FN:s roll som samordnare och plats i värlspolitiken inom t.ex. generalförsamlingen

och säkerhetsrådet är också värt att notera. FN har möjligheten att agera i de fall då

världsfreden är hotad. I sådana fall, kan suveränitetsprincipen inskränkas och FN kan

vidta lämpliga åtgärder för att få stopp på kränkningen. Detta kan dock antas vara ett

undantagsfall  till  suveränitetsprincipen  och  i  regel  agerar  inte  FN  mot  inhemska

angelägenheter.

2.2 Dualistiskt eller monistiskt rättsordning

Nationella  rättssystem  kan  uppdelas  i  monistiska  eller  dualistiska.8 Den  svenska

2 McKay,  A History of World Societies, s. 494f.
3 Rystad, G, Europa i världen ca 1500-1700 Expansion och integration, s. 62f.
4 Bring, Sverige och folkrätten, s. 94f, Committee of Experts for the Progressive Codification of 

International Law, League of Nations Codification Conference, 1930, som senare ledde till 
International Law Commission (ILC) som har fortsatt arbetet med att kodifiera folkrätten.

5 Salander, H, En introduktion till Förenta Nationerna och svensk FN-politik Detta är FN, s. 11ff, Bring,
a.a.s. 94f.

6 Säkerhetsrådets resolutioner är beslut som är bindande för medlemsstaterna, Bring, a.a. s. 21.
7 Europeiska rådet/Europeiska unionens råd, EU i FN:s generalförsamling.
8 Dixon, A Textbook on International Law, s. 88f.
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rättsordningen  beskrivs  som  dualistisk.  Praktiskt  sett  är  nog  detta  sant  vad  gäller

folkrättsliga (icke-EU-rättsliga) rättsnormer.  Emellertid  finns det numera också vissa

monistiska inslag som skulle kunna tala för annat.  I en rättsfilosofisk konstitutionell

debatt,  har  det  också hävdats  att  det  bara finns  monism.9 Det  har också framförts  i

debatten, att så skulle vara fallet, även för Sverige.10

Den dualistiska principen fastslogs på 1970-talet.11 Den gäller för icke-EU-rättsliga

internationella rättsnormer.

Bring  framhåller  den  vidare  utvecklingen  av  praxis,  där  det  framhålls  att  en

rättsutveckling skett, då en viss uppluckring av det dualistiska systemet kan anas.

Det rör sig om bl.a om NJA 2013 s. 502 (Ne bis in idem-målet), där Bring framhåller

att HD stödjer sig på folkrätten i sig, och inte bara Europeiska konventionen om skydd

för  de  mänskliga  rättigheterna  och  de  grundläggande  friheterna  (EKMR),  som  är

implementerad i svensk rätt.12

Situationen ställdes dock inte på sin spets i det fallet, då EKMR är implementerad i

svensk rätt men diverse uttalanden görs om EU:s förhållande till Sverige och hur det

påverkar svenska rättsförhållanden.13

Den  dualistiska  principen  utmanas  vidare  med  EU-rättens  företräde  och  de  EU-

rättsakter och domar som gäller utan implementering.

I och med principerna för överlåtelse av kompetens till EU etablerades således en

sorts  monistisk  praxis,  där  stora  delar  av  EU-rätten,  ska  tillämpas  utan  att

implementeras. Ytterligare en förstärkning av en monistisk princip finns i EU:s egna

hantering  av  folkrätten  som  skapar  en  indirekt  direkt  tillämplighet  av  folkrättsliga

normer.14

En tendens till uppluckring av den dualistiska principen i den svenska rättsordningen

kan således diskuteras. Framför allt kan många förändringar kopplas till just EU-rätten,

som fått ökad betydelse på senare tid.15

Tendensen  tycks  dock  vara  mest  tydlig  inom  doktrinen  och  möjligen  praxis.  I

lagstiftningen  och  i  den  praktiska  tillämpningen,  tycks  fortfarande  den  dualistiska

principen  gälla  för  icke-EU-rättsliga  normer,  samt  vissa  delar  av  av  EU-rätten.

9 Kelsen, Den rena rättsläran, 367ff.
10 Åhman, EU-paragrafen: Folkrättsliga funderingar kring bestämmelsens konstruktion, s. 237.
11 Se t.ex. NJA 1973 s. 423, Bring, Sverige och folkrätten, s. 62 och Åhman a.a. s. 238 där bl.a. Ds 

2007:25, ss. 11-12 refereras.
12 Bring, a.a. s. 64.
13 Se nedan 5.6.
14 Se nedan 4.3.1.
15 Se t.ex. Lavalmålet där EU-rätten påverkat den nationella konstitutionella rätten.
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Vad gäller sedvanerätten finns också stöd för en monistisk princip, där sedvanerätten,

som inte är formaliserad eller implementerad i den svenska rättsordningen, beaktats i

rättstillämpningen.  Detta  har  t.ex.  kommit  till  uttryck  i  fallen  med kvarstadsbåtarna

(NJA 1942, s. 65, NJA 1942, s. 342).16

Huruvida  en  stat  är  monistisk  eller  dualistisk  kan ha  olika  betydelse.  Vad gäller

Sverige  är  det  relevant  både  vad  gäller  förhållandet  till  internationella,  folkrättsliga

konventioner (icke EU-rättsliga) men också vad som gäller i förhållande till EU, som

har klart monistiska drag.

2.3 Mellanstatliga samarbeten av olika slag

De typer av samarbeten som finns är t.ex. de samarbeten som ingås mellan två stater

som vill samarbeta om något. Då sluts oftast ett bilateralt avtal.17 Om fler stater än två är

inblandade  i  ett  samarbete  kan  ett  multilateralt avtal  slutas.  Ett  multilateralt  avtal

innebär  att  det  är  flera  parter  i  avtalsförhållandet.18 EU  är  således  ett  multilateralt

samarbete och t.ex. ett skatteavtal mellan två länder för att undvika dubbelbeskattning är

ett bilateralt samarbete.

Fördelen  med  mellanstatliga  samarbeten  vad  gäller  juridiska  och  administrativa

förfaranden  är  att  det  kan  leda  till  effektiviserad  statsförvaltning  och

domstolsförfarande,  när  t.ex.  frågor  om jurisdiktion  påverkar  möjligheterna  att  lösa

gränsöverskridande problem, som t.ex. miljöfrågor och brottsbekämpning.

2.4 Maktdelning

Montesquieus maktdelningslära kan anses vara grunden till  en utvecklad teori om

maktdelning19, även om samhället på Montesquieus tid såg annorlunda ut.

I bl.a. det amerikanska systemet finns inslag av en maktdelningslära med maktdelning

och  maktbalans  (checks  and  balances).  Det  innebär  att  makfördelningen  ska

upprättshållas  med ett  kontrollsystem med principen makt  kontrollerar  makt,  för  att

stävja missbruk.20

Maktdelning kan anses bestå av två delar: a) hur makten är uppdelad och b) hur

uppdelningen av makten upprätthålls.

Uppdelningen  av  makten  på  horisontell  nivå  sker  på  lagstiftande,  exekutiv  och

16 Återgivna i Bring, Sverige och folkrätten, s. 64.
17 Strömberg, Folkrätt, s. 43.
18 Strömberg, a.a. s. 43.
19 Magnusson, Europa i världen ca 1700-1900 Revolution och nationalism, s. 64.
20 Denk, Komparativ politik Nio politiska system, s. 143.
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dömande makt. Inom en stat finns det också en maktdelning på en vertikal nivå, d.v.s.

institutionernas hierarkiska ordning.

2.4.1 Internationella rättsnormers påverkan på maktdelningen

Internationella  rättsnormer  kan  ses  ur  ett  maktdelningsperspektiv  och  påverkar

normhierarkin.  Med  en  monistisk  syn  är  internationella  rättsnormer  hierarkiskt

grundnormer där folkrätten är ett överordnat rättsnormsystem, som den enskilda staten

måste förhålla sig till, som en högre rättsnorm, högre än grundlag.

Ur  ett  dualistiskt  perspektiv  är  de  internationella  rättsnormerna  endast  del  av

rättsordningen och kan vara hierarkiskt  likställda grundlag,  i  de fall  rättsnormer har

implementerats  i  rättsordningen.  Således  krävs  en  ytterligare  bekräftelse  från  den

enskilda staten innan en viss rättsnorm kan anses vara del av rättsordningen.

När  det  gäller  den  horisontella  maktdelningen  påverkas  parlament,  domstolar  och

myndigheter av de intenationella rättsnormer som blir bindande, genom att de kan få

företräde framför nationella föreskrifter.

När det gäller t.ex. EU, påverkas också maktfördelningen genom att EU:s principer

för  maktfördelning  skiljer  sig  från  det  svenska.  Ett  exempel  är  EU-domstolens

progressiva roll, där den med särskilda tolkningsprinciper i vissa fall kan anses skapa

rätt.21

Detta  avser  dock  bara  EU:s  rättsliga  utveckling  och  inte  den  svenska

maktfördelningen med avseende på svenska rättsnormer. Men i och med att EU-rätten

har företräde, tillkommer således en ny sorts maktfördelningsprincip med avseende på

EU-domstolen och dess inverkan på bindande lagstiftning, även för Sverige.

EU:s  principer  för  styre,  gör  således  att  även  medlemstaternas  maktfördelning

påverkas, i den mån de har möjliggjort en kompetensfördelning till EU. I den mån t.ex.

EU-domstolen verkar rättskapande, kan inte en enskild medlemsstat klandra ett sådant

förfarande, som inte följer en maktdelningsprincip.

2.5 Rättigheter: konstitutionella och mänskliga rättigheter

Rättigheter har en särskild plats i den svenska statsrätten. De regleras framför allt i 2

kap. RF. De mänskliga rättigheterna kan indelas i olika typer av rättigheter. Mänskliga

rättigheter kan avse sådana som ingår i de konventioner som antagits på området.

I  princip  har  olika  länder  olika  möjlighet  att  utforma  sina  rättigheter  och

rättighetskataloger i sina konstitutioner.

21 Bernitz, Europarättens grunder, s. 181f.
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De behöver inte se likadana ut i  alla länder men i  enlighet med de konventioner

respektive land har ratificerat, måste de beaktas i utformningen av dessa.

Ett  folkrättsligt  minimiskydd  är  således  relevant  att  tala  om,  samtidigt  som

utformningen av andra typer av rättigheter, som är specifika för en särskild stat och

statens  förhållanden,  kan  vara  möjligt  för  den  enskilda  staten  att  besluta  om.

Enligt  den  s.k.  New  Haven-skolan  bör  internationella  överenskommelser  med

avseende på vissa rättigheter inte utformas som tvingande, utan istället lämnas öppna

för de anslutande staterna att själva uppfylla. Vissa internationella överenskommelser

som reglerar rättigheter är därför inte bindande.22

Ett annat sätt att formulera det är att vissa traktat med avseende på vissa typer av

rättigheter, t.ex. de som går under benämningen andra generationens rättigheter, inte kan

genomdrivas  lika  enkelt  p.g.a.  att  de  inte  är  lika  starkt  sanktionerade  som  andra

rättigheter med mer utvecklade sanktionssystem. Ett exempel på det är de rättigheter

som  återfinns  i  International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights

(ICESCR).23

Nedan har jag gjort en egen uppdelning av de typer av rättigheter som är vanligt

förekommande.

 Demokratiska  rättigheter:  rättigheter  som  rör  möjligheten  att  påverka  det

demokratiska  samhället,  t.ex.  opinionsrättigheterna  yttrandefrihet  och

föreningsrätten.

 Äganderättigheter: rättigheter som rör ägandet av egendom.

 Ekonomiska och sociala rättigheter: rättigheter som rör sådana rättigheter som är

kopplade till FN:s ECOSOC-mål och verksamhet av ekonomisk utjämning och

minskning av sociala klyftor i världen. Andra rättigheter är de som är kopplade

till arbetsvillkor och arbetsrätt, t.ex. strejkrätten.

 Processuella rättigheter: rättigheter som rör rättsstatliga principer i samband med

statens rättsutövning mot den enskilde. T.ex. olika principer för rättssäkerhet.

Ett annat sätt att att indela rättigheterna är genom att indela rättigheter i tre generationer:

 Första generationens rättighter: demokratiska och medborgerliga rättigheter.

22 Bring, Sverige och folkrätten, s. 37ff.
23 Dixon, s. 350.
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 Andra generationens rättigheter: ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

 Tredje generationens rättigheter: solidaritetsrättigheter.24

2.5.1 Rättigheter på internationell nivå

FN  har  organiserat  vissa  mänskliga  rättigheter  på  en  internationell  nivå.  På  vissa

områden är åtagandena mer vagt formulerade och det är upp till enskilda medlemsstater

att fylla ut den materiella rätten. På andra områden är det mer tydligt vilka rättigheter

som förutsätts ge skydd, s.k. absoluta rättigheter.25

Andra rättigheter, kan anses vara relativa, t.ex. vissa politiska rättigheter, som kan

begränsas.  Det  framgår  i  konventionstexten  eller  p.g.a.  överenskommelsens  typ.

Exempel på det är ekonomiska och sociala rättigheter.

2.5.2 Rättigheter på europeisk nivå

Inom samarbetet på europeisk nivå har samordning av rättigheter på en regional nivå

skett.  Detta  har  skett  genom multilaterala  konventioner  där  framför  allt  EKMR kan

nämnas, där också Europadomstolen inrättats för rättsutveckling och sanktioner. EKMR

hör till första generationens rättigheter.

Vidare  finns  det  också  rättigheter  som  hör  till  andra  och  tredje  generationens

rättigheter som organiseras på en europeisk nivå, t.ex. Europeiska sociala stadgan.

Samordning av rättigheter har också skett inom EU-samarbetet, med anslutning till

EKMR m.fl. samarbetsområden, med tillhörande förändringar av dess primärrätt.

2.5.3 Rättigheter på nationell nivå

Stater är fria att i sina interna rättsordningar organisera rättsnormer som avser mänskliga

rättigheter  så  länge  de  svarar  emot  konventionsåtaganden.  T.ex.  tillnärmning  av

konventioner om mänskliga rättigheter på alla nivåer.

Vissa rättigheter kan anses särskilt viktiga och begränsas inte i grundlagen medan

andra  rättigheter  kan  beskrivas  som  svagt  skyddade  och  kan  begränsas  enklare.

Nergelius framhåller facklig frihet (2:14 RF), egendomsskydd (2:15 RF), upphovsrätt

(2:16  RF)   och  näringsfrihet  (2:17  RF)  som  rättigheter  med  uttalat  svagt

grundlagsskydd.26

24 Strömberg, Folkrätt, s. 115.
25 T.ex. undantag från förbudet mot dödsstraff kan inte tillämpas, artikel 4 p. 2 med hänvisning till 

artikel 6 ICCPR.
26 Nergelius, Svensk statsrätt, s. 132.
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2.5.4 Rättigheter i ett rättsfilosofiskt och ur rättstillämparens perspektiv

Dworkins synsätt vad avser rättigheter, är ett rättsfilosofiskt perspektiv där rättigheter

står emot tillfälliga politiska reformer.27

Det  är  således  domstolens  uppgift  att  se  till  att  rättigheter  givna  i  grundlag  kan

garanteras vid domstolsprövning, trots pågående politisk debatt.

I Sverige markeras domstolarnas oberoende i 11:3 RF. Det synsätt som Dworkin lyfter

fram  i  en  rättsfilosofisk  diskussion  baseras  förvisso  på  ett  annat  rättsystem  men

likheterna med det svenska rättsystemet är tillräckliga för att  argumenten ska kunna

beaktas.

Argumentet stödjer sig på en idé om maktfördelning där domstolarnas oberoende bör

respekteras  men  också  att  det  ytterst  är  domstolarna  som  avgör  frågor  som  rör

rättigheter, där problematiska tolkning- och tillämpningsfrågor kan uppstå.

27 Penner, J.E., McCoubrey & White's Textbook on Jurisprudence, s. 88f.
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3 Lega lata: Sveriges internationella rättsnormer

3.1 Den svenska regleringen

I  enlighet  med  suveränitetsprincipen  är  Sverige  en  egen  stat  vars  inhemska

angelägenheter  regleras i  svensk lag.  I  den mån Sverige är delaktig  i  mellanstatliga

samarbeten,  påverkas  emellertid  den  svenska  lagstiftningen  av  internationella

rättsnormer.28

Detta sker i varierande grad. Inom vissa områden finns välutvecklade internationella

system där Sverige tar del i form av avtalspart till givet samarbetsområde. Det kan t.ex.

ske inom ramen för FN-systemet och dess relaterade organ.

Ett sådant är World Intellectual Property Organization (WIPO), som organiserar den

internationella  immaterialrätten.  Inledningsvis  anslöt  sig  Sverige  på  egen  hand  till

Bernkonventionen (BK) och Pariskonventionen (PK) med avseende på upphovsrätt och

industriellt  rättsskydd,  men  har  också  gått  vidare  med  de  handelsrättsliga  avtal  där

immaterialrättsliga villkor också finns med, med avtal som The Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) m.fl.

Sverige har också tecknat flertalet traktat om mänskliga rättigheter, där åtaganden om

opinionsfriheter ingår. Exempel på det är International Covenant on Civil and Political

Rights (ICCPR) och Europeiska  konventionen om skydd för de mänskliga rättigheter

och de grundläggande friheterna (EKMR).29

Sverige har också tillträtt  International Covenant on Economic, Social and Cultural

Rights  (ICESCR).  Det  internationella  arbetsrättsliga  arbetet  organiseras  genom

International Labour Organization (ILO), en organisation under FN.

3.1.1 Folksuveränitetsprincipen och kompetens som överlåts genom traktat

I Sverige utgår all offentlig makt från folket, 1:1 RF (folksuveränitetsprincipen). Därför

måste övrig beslutskompetens regleras i grundlagen. I de fall som avser folkrättsliga

överlåtelser, görs det genom bestämmelserna i 10:7-8 RF.

3.1.2 Sveriges internationella överenskommelser

Det  är  varierande  hur  de  svenska  internationella  överenskommelserna  är

implementerade.  Efter  signering  och  ratifikation  genomgår  de  en

implementeringsåtgärd,  t.ex.  inkorporation,  transformering  eller  presumption  om

28 Även mer lokala rättsnormer, som t.ex. inom regionala samarbeten (EU) benämns som internationella.
29 International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR.
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normharmoni.30

De  överenskommelser  som  Sverige  ingått  återfinns  i  Sveriges  internationella

överenskommelser (SÖ).

För  vidare  förståelse  för  en  enskild  internationell  överenskommelse,  blir  också

reservationssystemet viktigt för att kunna avgöra vad som gäller för varje enskilt land

som  ratificerat  en  viss  överenskommelse,  t.ex.  gällande  multilaterala

överenskommelser,  där  åtagandena  kan  variera  fastän  alla  är  anslutna  till  samma

överenskommelse, t.ex. EU.31

3.2 EU-rättens påverkan

Sverige är medlem av EU. Det framgår i 1:10 RF. EU:s rättsordning beskrivs som sui

generis, d.v.s av egen art. Det kan därför vara svårt att beksriva EU som rättsfigur, då

det finns inslag av såväl federativ såväl som konfederativ natur.32 I  den mån EU är

konfederativt  (statssammanslutning),  kan  EU  betraktas  som  vilken  internationell

organisation som helst, och ska verka enligt folkrättsliga regler.

Med  de  federativa  inslagen  liknar  EU  mer  en  egen  stat  och  i  den  mån

medlemsstaterna har överlämnat beslutskompetens till EU, vilket gjort att överlåtelser

till  EU i  och  för  sig  också  är  folkrättsliga  men  går  längre  än  vanliga  folkrättsliga

kompetensöverlåtelser.33

EU-rätten beaktar idag många rättighetsprinciper och demokratiseringen av EU har

pågått under längre tid.34

3.2.1 EU-paragrafen

Kompetens som överlåts till EU regleras i 10:6 RF, den s.k. EU-paragrafen. Där framgår

att  riksdagen  kan  överlåta  beslutanderätt  som  inte  rör  principerna  för  statsskicket.

Vidare förutsätter en sådan överlåtelse att fri- och rättighetsskyddet motsvarar skyddet

som ges i regeringsformen och i EKMR. Begränsningen skulle kunna betraktas som en

konstitutionell spärr.

30 Bring, Sverige och folkrätten, s. 59f.
31 Se nedan, reservationssystemet i Wienkonventionen: 3.4.2, det svenska snusundantaget, prop. 

1994/95:19 s. 75 med hänvisning till reservationen i anslutningsfördraget (EGT C 241, 29.8.1994, 
bilaga XV, punkt X).

32 Se Hadenius, Demokrati En jämförande analys, ss. 124, 128.
33 Se nedan 3.2.1, kompetensöverlåtelse till EU via EU-paragrafen.
34 Se bl.a. demokrati- och rättsutvecklingen i Solange II-målet, Melin, EU:s konstitution 

Maktfördelningen mellan den europeiska unionen, medlemsstaterna och medborgarn, s. 119.
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3.2.2 EU-rättsliga principer

Sverige ska som medlemsstat i EU använda sig av EU-konform tolkning samt begära

förhandsavgöranden i fall där EU-rätten påverkar det svenska rättsförhållandet. Sverige

ska också följa EU:s rättsakter och EU-domstolens praxis.

3.2.3 EU:s lojalitets- och företrädesprincip

Sverige förväntas följa EU-rätten lojalt  enligt  lojalitetsprincipen, artikel 4 p.  3 EUF,

samt ge företräde till EU-rätten via företrädesprincipen, som är fastslagen i praxis.35

3.2.4 EU:s subsidaritets- och proportionalitetsprincip

Subsidaritetsprincipen  innebär  att  EU  ska  iaktta  subsidaritet  i  avseende  på  beslut.

Principen benämns också närhetsprincipen och innebär ett beaktande av den enskilda

medlemsstatens förmåga att fatta beslut i sin närhet.36

Tanken är att beslut ska fattas av de som är närmaste det som beslutet berör. Detta

kan ses i kontrast till ett centraliserat beslutsfattande. Subsidaritetsprincipen regleras i

artikel 5 p. 1 EUF. I subsidaritetsbestämmelsen ingår även proportionalitetsprincipen

som innebär att beslut som fattas ska vara proportionerliga i relation till  vad de kan

åstadkomma (artikel 5 p. 4 EUF).

Proportionalitetsprincipen regleras också i artikel 5.4 EUF. Där framgår att åtgärder

unionen vidtar inte till innehåll och form inte får gå utöver vad som är nödvändigt för

att nå de i fördragen angivna målen. Det ska således råda en balans mellan mål och

medel och vara sannolikt att målet kan uppnås genom vidtagna åtgärer.37

Vid en  proportionalitetsprövning görs  först  en  bedömning av  den  akuella  åtgärdens

ändamålsenlighet, sedan nödvändigheten och till sist en avbalansering.38

Det  ska  också  nämnas  att  det  finns  ett  samband  mellan  subsidaritets-  och

proportionalitesprincipen.  Det  framgår  bl.a.  av  EUF  artikel  5  men  också  genom

Subsidiaritetsprotokollet  där  kommissionen  ska  motivera  hur  proportionalitet  har

beaktats i sina lagstiftningsförslag.39

I  den  nedan behandlade  praxisen  där  subsidiaritet  beaktas  i  bedömningsfrågor  är

också  proportionalitet  en  behandlad  fråga.  Bernitz  har  kategoriserat  dessa  som

proportionalitetsmål  då  bedömningarna  som  gjorts  grundat  sig  på  en

35 Mål 6/64, Costa mot ENEL.
36 Bernitz, Europarättens grunder, s. 41f.
37 Bernitz, a.a. s. 43.
38 Bernitz, a.a. s. 43.
39 Bernitz, a.a. s. 43.
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proportionalitetsbedömning.40

För EU:s vidkommande används ofta proportionalitetsbedömningar när bedömningar

ska  göras  som  begränsar  den  fria  rörligheten  på  den  inre  marknaden.  En  sådan

bedömning gjordes  också  i  det  nedan refererade  Lavalmålet,  där  nationella  rättsliga

åtgärder  (bl.a.  stridsåtgärder  på  arbetsmarknaden)  kunde  antas  begränsa  den  fria

rörligheten.41

3.3 Folkrättens påverkan

3.3.1 Folkrättslig överlåtelse

Överlåtelse av kompetens inom ramen för folkrättsliga samarbeten sker genom 10:7-8

RF. En begränsning av kompetensöverlåtelsen görs med en sorts konstitutionell spärr

för överlåtelser enligt 10:7 st. 2. RF.

3.3.2 Folkrättens källor

I  Internationella  domstolens  stadga  (IDS)  artikel  38  framgår  det  vilka  källor  som

domstolen beaktar i sin bedömning av tvister. De är:  traktat (artikel 38, p. 1, a), IDS),

sedvänja  (artikel  38,  p.  1,  b),  IDS),  jus  cogens:  allmänna  erkända  rättsgrundsatser

(artikel 38, p. 1, c), IDS) och internationell rättspraxis (artikel 38, p. 1, d), IDS).42  De

nämnda  källorna  i  stadgan  kan  anses  vara  de  relevanta  folkrättsliga  rättskällorna.

Överenskommelserna  kan gå under  olika namn och det  är  därför  viktigt  att  veta

vilken  typ  av  överenskommelse  det  är  fråga  om,  vilket  oftast  kan  utläsas  i

överenskommelsens rubrik, där det ofta framgår vilken typ av överenskommelse det är

fråga om. Vissa av dessa är bindande medan andra inte är det.

3.3.3 Den folkrättsliga suveränitetsprincipen

Suveränitetsprincipen innebär att varje enskild stat har rätt till sin suveränitet eller

sitt  egenbestämmande.  Det  framgår  av  artikel  2  p.  1  i  FN-stadgan  och  är  en

grundläggande princip för nationalstatssystemet och folkrätten.

3.3.4 Folkrättslig lojalitetsprincip

Inom folkrätten finns en lojalitetsprincip med avseende på traktat, som enligt principen

pacta  sunt  servanda  innebär  att  avtal  ska  hållas.  Principen  kan  anses  vara

sedvanerättsligt bindande men är också intagen i Wienkonventionen (WK).43

40 Se 6.2.
41 Se vidare 6.1.
42 Internationella domstolens stadga, Bring, Sverige och folkrätten, s. 27f.
43 Se nedan 3.4.1., Dixon, A Textbook on International Law, s. 61f.
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3.4 Folkrättsliga förutsättningar: Wienkonventionen

Vissa  av  de  folkrättsliga  normerna  är  sådana  som tillkommit  genom förhandlingar.

Därtill finns jus cogens samt sedvana.44 En konvention som har kommit att få särskild

betydelse  är  Wienkonventionen.45 De länder  som undertecknat  Wienkonventionen är

bundna av Wienkonventionens regler när de ingår traktat med andra länder. Dessa regler

är vägledande och Wienkonventionen fungerar som en internationell avtalslag.

3.4.1 Wienkonventionen om bindande traktat

Wienkonventionen ställer upp ett antal regler för bindande avtal stater emellan. Avtalen

benämns traktat och avser varje överenskommelse staterna emellan som de förbinder sig

till. Dessa är bindande i enlighet med principen  pacta sunt servanda  (artikel 26 WK)

som innebär att avtal ska hållas. När stater upprättar ett traktat gäller det med avseende

på vad som bestämts t.ex. om giltighetstid och liknande.

3.4.2 Wienkonventionen om reservationer

Vad som också blir relevant ifråga om avtal som sluts mellan stater är ofta eventuella

reservationer och reservationssystemet. D.v.s. förhandlade undantag och kompromisser.

Reservationerna regleras i artikel 19 WK.

Reservationer tillkommer då ett land reserverar sig mot en del av ett traktats innehåll

men godkänner en annan del. Om de övriga parterna accepterar reservationen är landet

bunden med undantag för den del som den inte förbundit sig till.46

Reservationen  bifogas  ratifikationsinstrumentet  och  deponeras  till  tredje  part.  

Reservationerna  är  också  viktiga  för  att  kunna  utröna  vilka  internationella

rättsnormer som Sverige är bundna till men också vilka åtaganden andra länder kan ha.

3.4.3 Wienkonventionen om termination av traktat

Traktaten kan emellertid upphöra enligt artikel 54 WK om upphörande. Traktaten avser

vissa frågor eller samarbetsområden och kan ha en giltighetstid.  Efter giltighetstiden

upphör traktatet att gälla. För andra traktat finns det inget uttalat om giltighetstid och då

gäller normalt att de är fortsatt gällande till dess att parterna är överens om att säga upp

traktatet.47

44 Se ovan 3.4, folkrättens källor.
45 Wienkonventionen om traktaträtt 1969.
46 Bring, Sverige och folkrätten, s. 47.
47 Bring, a.a. s. 51.
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4 Hur implementeras internationella rättsnormer i Sverige?
Implementering är en process som sträcker sig längre än att en internationell rättsnorm

skapas och omsätts, genom lagstiftning och därefter i rättstillämpningen på olika sätt.

Rättsnormens effekter, blir endast synliga efter viss behandling i praxis.

Implementeringsprocessen har i denna uppsats delats upp i följande delar: 1) skapande

av rättsnorm, 2) förhandling, signering och ratifikation (förankring i  riksdag) och 3)

införlivning i rättssystemet: lagstiftning, tillämpning i praktikten, d.v.s. hur myndigheter

och domstolar och övriga beaktar dessa rättsnormer, samt hur det kan manifesteras i

t.ex. praxis. Därutöver blir 4) rättsdebatt och samhällsdebatt och t.ex. nya diskussioner i

lagstiftningssammanhang, om rättsnormen accepterats, eller om det bildats en opinion

mot rådande rättsnorm. I denna uppsats har jag begränsat mig till 1-3 men i någon mån

kommer 4) bli relevant.

Efter signering och ratifikation måste någon form av lagstiftningsåtgärd vidtas för att

rättsnormen ska bli en giltig rättsakt. Något annorlunda blir förloppet med EU, se nedan

i 4.3.

4.1 Transformering

Vid transformering implementeras innehållet  i  den internationella rättsakten i  genom

förändring av den svenska rätten. Transformering sker genom att vissa bestämmelser

arbetas om bl.a. genom översättning. Det kan ske med hänvisning eller utan hänvisning

till den internationella rättsakten. Också nya lagar kan skapas genom transformering.48

4.2 Inkorporering

Inkorporation innebär att rättsakten i sin helhet gäller i svensk rätt. Då räcker det med en

hänvisning till rättsakten. Inkorporering kan också ske genom att rättsakten i sin helhet

tas in i lagstiftningen som en egen lag. Det har t.ex. skett med EKMR.

Inkorporering  sker  av  ett  antal  internationella  konventioner  men  också  EU:s

förordningar (EU-förordningar) kan ses som en typ av inkorporation.

När monistiska länder inkorporerar behövs ingen lagstiftningsåtgärd, utan traktatet i

sig blir del av den nationella lagen vid ratifikation. Exempel på monistiska länder som

tillämpar inkorporering är Tyskland, Storbritannien, Schweiz och Nederländerna.49

48 Strömberg, Folkrätt, s. 24.
49 Ehrenkrona, SvJT, 2015 s. 788.
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4.3 EU-rättslig implementering

När det gäller EU-rättslig implementering är den konstruktion som krävs för att det ska

fungera EU-paragrafen (10:6 RF),  som möjliggör  att  EU-rättsliga normer direkt  kan

omsättas i den svenska rättsordningen.

Vad avser implementering av EU-rättsliga normer så uppdelas de i de olika typer av

rättsakter som framgår av EU-fördraget. Inledningsvis ska det framhållas att EU-rättens

primärrätt är de folkrättsliga fördrag som medlemsstaterna signerar och ratificerar. De

olika  ändringsfördragen  påverkar  EU:s  primärrätt,  d.v.s.  den  rätt  som  rör  EU:s

konstitution, eller konstituerande rätt.50

Vidare  kan  EU-rättens  normer  delas  upp  i  sådana  rättsnormer  som  är  direkt

tillämpliga  och  de  som  medlemsstaterna  är  fria  att  implementera  själva.  Direkt

tillämpliga är framför allt primärrättens bestämmelser, EU-förordningar och beslut från

EU som riktar sig till enskilda medlemsstater.

Genom EU-domstolens praxis har också direktiv i vissa fall direkt tillämplighet, eller

direkt  effekt.51 Också  EU:s  internationella  avtal  kan  ha  direkt  effekt.52

Direkt  effekt  innebär  direkt  tillämplighet  av  en  EU-rättslig  norm  om  normen  är

bindande och uppfyller de tre kriterierna: ovillkorlighet, eventuella övergångsperioder

har gått till ända och att regelns innebörd är klar och precis.53

Efter att ett direktiv har utfärdats har medlemsstaten en viss tid på sig att implementera

direktivet. Om medlemsstaten inte uppfyller direktivets krav, kan det få konsekvenser. I

målet  Frankovich  klargjordes  att  en  stat  kan  bli  skadeståndsskyldig  till  en  enskild

medborgare för ett direktiv som inte implementerats i tid.54

Vad  avser  EU-rätten  så  förväntas  svenska  domstolar  tillämpa  s.k.  EU-konform

tolkning med avseende på EU-rätt som påverkar inhemsk rätt. Svenska domstolar ska

således beakta EU:s rättsakter och EU-domstolens praxis.55

4.3.1 Folkrätten indirekt via EU-rätten – ytterligare monism

EU:s egna reglering av folkrätten är värd att beakta, då Sverige gett EU kompetens att

inom  EU:s  kompetensområde,  t.ex.  inom  handelspolitiken,  sluta  handelsavtal  för

Sveriges räkning. Enligt EU:s monistiska princip, blir dessa avtal direkt tillämpliga i

50 Bernitz, Europarättens grunder, s. 47f.
51 Mål 26/62, Van Gend & Loos.
52 Bernitz, a.a. s. 252f.
53 Bernitz, a.a. s. 113.
54 C-6/90, Frankovich.
55 Se ovan, företrädesprincipen, 3.2.3.
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Sverige,  via  principen  för  kompetensfördelning  till  EU.  Detta  är  således  en  sorts

indirekt tillämplighet av folkrätten i vissa fall. Den är dock begränsad, i den mån att den

t.ex.  i  somliga  fall  inte  skapar  rättigheter  för  enskilda  medborgare.  EU-domstolens

praxis är restriktiv.56

4.4 Presumption om normharmoni

I vissa fall när en internationell norm ska implementeras i den svenska rättsordningen

kan det konstateras att det finns en presumption om normharmoni. Det innebär således

att någon särskild implementeringsåtgärd inte behöver göras, p.g.a. att rättsordningen,

redan innehåller  en  motsvarande rättsnorm.  I  sådana fall  kan en  riksdagsbekräftelse

räcka  för  att  konstatera  en  sådan  presumption.57 En  variant  av  presumption  om

normharmoni är också när domstolarna konstaterar att normharmoni råder.58

4.5 Icke implementerad rättsnorm p.g.a. icke-bindande rättsnorm

Utöver ett konstaterande om normharmoni, kan det också konstateras att t.ex. påstådd

internationell  rättsnorm inte  ska tolkas  som en klagande avser,  för  att  den  påstådda

rättsnormen,  eller  innebörden av rättsnormen, inte  går  att  finna i  den internationella

överenskommelsen.

Det  kan t.ex.  vara en typ av rättighet som finns i  en överenskommelse som inte

binder staten juridiskt, d.v.s. icke bindande internationella rättsnormer. De kan t.ex. vara

i form av ett målsättningsstadgande.59

Därefter  finns  också  den  situationen  att  den  internationella  rättsnormen  inte  är

bindande och den  implementering som skett är tillräcklig men grundar inga bindande

juridiska rättigheter för enskilda även om det kan finnas frågor om etiska skyldigheter i

enlighet med t.ex. målsättningsstadganden eller traktatets typ. 

ICESCR är ett exempel på en konvention som innehåller inslag av mål riktade till

staten eller den exekutiva makten som har till uppgift att arbeta för att nå till målen men

inte direkt binder staten eller den exekutiva makten på ett specifikt sätt på hur den ska

göra för att nå dessa mål, t.ex. genom en viss typ av lagstftitning.60

Dessa  implementeringar  kan röra  rättigheter  som  benämns  andra  generationens

rättigheter där t.ex. ekonomiska rättigheter av olika slag ingår.61 I dessa fall kan det vara

56 Se Bernitz, Europarättens grunder, s. 254.
57 Bring, Sverige och folkrätten, s. 59f.
58 Se vidare nedan, 5.5, Lokförarmålet.
59 Se nedan 5.5, Lokförarmålet.
60 Bring, a.a. s. 221.
61 Se ovan 2.5.

25



så att Sverige ratificerat en internationell överenskommelse, där det fastslagits att dessa

rättigheter ska vara målsättningar.

När det gäller de ekonomiska rättigheterna så finns det således en uttalad vilja att

förbättra de ekonomiska villkoren men också de sociala och kulturella villkoren, och nå

mål som kan anses vara universella och del av en global utvecklingspolitik.

Det  kan  också  nämnas  att  Sverige  generellt  lever  upp  till  dessa  målsättningar.

Framför allt när det gäller åtaganden som sträcker sig till svenska medborgare. Däremot

när  det  gäller  icke-svenska  medborgare  som  vistas  i  landet  på  olika  sätt,  kan

rättigheterna vara begränsade. EU har dock förändrat situationen något för de som är

EU-medborgare.62

4.6 Fördragskonform tolkning

I sin tillämpning av nationella regler presumerar domstolar och myndigheter att reglerna

står i harmoni med de relevanta traktaterna och tolkar de nationella reglerna utifrån en

sådan harmoni. I samband med regeringens propositioner om nya traktatförpliktelser

kan riksdagen utgå från att det föreligger normharmoni med existerande lagstiftning. Då

behöver inte någon ny lagtext antas.63

Fördragskonform tolkning är en tolkningsprincip som domstolen är fri att använda

vid lagtolkning där rättsläget  är  oklart.  Tillsammans med presumptionen om att  den

svenska lagstiftningen står i harmoni med de folkrättsliga åtagandena, finns en generell

plikt att beakta folkrättsliga källor.64

Om  det  också  framgår  i  förarbeten,  finns  det  ytterligare  belägg  för  att  en

fördragskonform tolkning ska göras.

De fördragskonforma tolkningarna ska dock endast göras vid oklara situationer, där

lagstiftningen lämnar utrymme för tolkning. Finns det en tydlig formulering i nationell

rätt och en vag formulering i ett fördrag, går den nationella rätten före.

I det motstående fallet, då den nationella lagstiftningen är vag men en fördragstext är

tydligt  formulerad,  kan  den  fördragstexten  ges  företräde  vid  en  fördragskonform

tolkning.65

62 Se Lambertz, G, Tiggare, fri rörlighet och mänskliga rättigheter, Bernitz, Europarättens grunder, s. 
370f.

63 Bring, Sverige och folkrätten, s. 59f.
64 Samuelsson, J, Tolkning och tillämpning, s. 163.
65 Samuelsson, J, a.a. s. 164f.
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4.7 EU-konform tolkning: direktivkonform tolkning

EU-konform tolkning rör den del  av EU-rätten som är  direkt  tillämplig genom EU-

paragrafen som beskrivits  ovan. Det rör sig om t.ex.  EU-förordningar som är direkt

tillämpliga  i  enlighet  med  den  konstituerande  rätten  (primärrätten).  Utöver  EU-

förordningar  har  också  ordningen  med  direkt  effekt  beskrivits  ovan.  Direkt  effekt

sammanfattades  som  direkt  tillämplighet  om  rättsnormerna  var  bindande  enligt

kriterierna om direkt effekt. Således kunde också direktiv ha direkt effekt i vissa fall.

Trots att ett direktiv inte uppfyller kriterierna för direkt effekt kan de ändå ha betydelse

för tolkning av den nationella rätten, med direktivkonform tokning, s.k. indirekt effekt.

Indirekt effekt tillkom med den s.k. Von Colson-principen eller principen om indirekt

effekt.66

När  direktivet  ska  tolkas  direktivkonformt  begränsas  det  av  att  det  inte  har

horisontell effekt utan endast vertikal och att den nationella domstolen inte ska skapa

rätt eller tolka bestämmelser contra legem.67

Även direktivs spärrverkan kan nämnas i  sammanhanget som innebär att  direktiv

som ska implementeras, förhindrar den nationella lagstiftaren från att skapa lagstiftning

som går emot direktivet.68

4.7 Svårigheter med de olika implementeringstyperna

Det  kan  finnas  svårigheter  i  samband  med  de  olika  implementeringstyperna.  Vid

transformering, kan det förstås vara svårt att veta om gällande lagstiftning uppnår de

krav som den internationella rättsnormen kräver, vilket det i praktikten kan vara svårt att

avgöra, t.ex. för att det inte prövats i domstol. Det kan då vara svårt att leva upp till

åtagandet.

När det gäller inkorporering finns alltid risken att källan är svårtolkad, på grund av

sitt ursprung eller språk. Det kan vara så att en annan tolkningsmetod krävs för att tolka

källan korrekt.

När det gäller inkorporation, finns inte heller rättskällan tillgänglig på ett enkelt sätt

för den enskilde. Lagen blir på så sätt inte lika tillgänglig som den borde vara. Det är ett

legalitets- och rättssäkerhetsproblem.

Inkorporation är också en begränsning av receptionen av den internationella rätten på

så sätt att den inte blir del av den direkta lagstiftning om än den kan bli del av praxis.

66 Bernitz, Europarättens grunder, s. 123f.
67 Bernitz, a.a. ss. 116, 125.
68 Bernitz, a.a. s. 117.
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Ehrenkrona har i sin artikel om Sveriges internationella avtal framhållit vissa av dessa

problem  med  implementeringen  av  internationella  rättsnormer.  Där  framhålls  bl.a.

kompromisskrivelser och tillämpningsproblem som då kan uppstå.69

69 Ehrenkrona, SvJT, 2015 s. 780f.
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5 Hur hanteras internationella rättsnormer i den svenska 
rättstillämpningen?

I  den  efterforskning  som gjorts  har  exempel  på  där  internationella  rättsnormer  har

behandlats i rättstillämpningen eftersökts. För den här uppsatsen har ett exemplifierande

urval gjorts. Genom en genomgång av ett antal tillämpningsfall har det varit möjligt att

peka på ett antal situationer där internationella rättsnormer hanterats av rättstillämparen

men också i  vissa fall  se hur en vidare hantering gått  till  efter  ett  konstaterande av

rättsläget.

Bernitz  har  kommenterat  den  svenska  EU-rättsutvecklingen  från  rättstillämparens

sida och har framhållit att det inte kan uteslutas att europarättsliga problemställningar

ibland blivit förbisedda i domstolarna men att en viss utveckling också sker.70

5.1 Transformering: NJA 2014 s. 978

I NJA 2014 s. 978 gällde saken en betalningsförpliktelse med avseende på en bokad

flygresa. Då flygbolaget gått i konkurs ville beställaren av flygresan inte betala för den

bokade flygresan och åberopade en stoppningsrätt.

Stoppningsrätten är ett exempel på en implementering genom transformering där artikel

71  i  Förenta  nationernas  konvention  den  11  april  1980  angående  avtal  om

internationella  köp  av  varor,  CISG  är  den  internationella  rättsnorm  som

transformeringen bygger på. Den kommer till uttryck i svensk lagstiftning genom 61 §

första stycket köplagen. I punkt 26 i HD:s domskäl görs en jämförelse:

"När  en  part  gör  gällande  att  han  eller  hon  inte  behöver  prestera  eftersom

motprestation  riskerar  att  utebli,  syftar  detta  på  vad  som  brukar  benämnas

stoppningsrätt.  Denna  rätt  har  för  köprättens  del  lagfästs  i  61  §  första  stycket

köplagen (jfr artikel 71 Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående

avtal om internationella köp av varor, CISG). Av bestämmelsen framgår att om det

efter köpet  visar  sig att  en parts  handlingssätt  eller ekonomiska förhållanden är

sådana, att det finns starka skäl att anta att han eller hon inte kommer att uppfylla

en väsentlig del av sina förpliktelser, får motparten för sin del ställa in fullgörelsen

och hålla inne sin prestation. Denna suspensionsrätt är som framgår dubbelriktad;

såväl naturagäldenären som penninggäldenären kan använda sig av den."

70 Bernitz, Europarättens grunder, s. 457.
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Domstolens slutsats blev att den sökande i målet således inte ansågs ha någon

skyldighet att betala för flygresan.

5.2 Inkorporering: NJA 2017 s. 503

Inkorporering  är  de  fall  då  en  konvention  inkorporerats  i  lagstiftningen  och  sedan

tillämpats i ett mål i domstol. Ett exempel på det är EKMR som är en konvention som

har blivit svensk lag i sin helhet genom inkorporation och därmed tillämpas fullt ut där

den är tillämplig och inte annan lagstiftning redan täcker dess tillämpningsområde.

I de fall där EKMR blir tillämplig, tillämpar domstolen EKMR genom Lag (1994:1219)

om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de

grundläggande friheterna, som är en form av inkorporation.

I NJA 2017 s. 503 tillämpades EKMR i ett mål som rörde rätten till ersättning för

ombudskostnader  av  staten  som  företrädare  för  allmänna  intressen  i  ett

fastighetsbildningsmål.

"Enligt  2  kap.  11  §  andra  stycket  RF  ska  en  rättegång  genomföras  rättvist.

Bestämmelsen,  som  har  utformats  efter  mönster  av  artikel  6.1  i

Europakonventionen, gäller alla rättegångar i domstol. Av artikel 6.1 framgår att

var och en har rätt till en rättvis rättegång vid prövningen av  hans  eller  hennes

civila rättigheter eller skyldigheter."71

Domstolens  domslut  var  således  att  den  sökande  i  målet  därför  kunde  tillerkännas

ersättning  för  ombudskostnader  enligt  processrättsliga  principer  från  den

implementerade konventionen.

5.3 EU-rättslig implementering: EU-konform tolkning av direktiv: Mål
14/83

I mål 14/83 Von Colson gällde frågan om två socialarbetare som sökte arbete på ett

fängelse men blev inte anställda och åberopade diskriminering p.g.a. att de var kvinnor,

d.v.s. könsdiskriminering.

I  och  med  att  det  fanns  direktiv  från  EU om icke-diskriminering  och  rätten  till

kompensation vid diskriminering uppstod frågan om direkt  effekt  kunde anses gälla

även för direktiv, trots att det kunde sättas ifråga om kriterierna för direkt effekt var

uppfyllda.

71 NJA 2017 s. 503, p. 13.
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De klagande yrkade att domstolen skulle ålägga arbetsgivaren att anställa dem men

den nationella domstolen gav bara en begränsad kompensation i form av kostnader för

transport.

Vid  överklagan  till  EU-domstolen  framhöll  EU-domstolen  att  det  åberopade

direktivet inte gav stöd för exakt en sådan ersättning (anställning). Den diskriminering

som skett kunde kompenseras på andra sätt, t.ex. skadestånd, i enlighet med principer

för implementering av direktiv.

EU-domstolen uttalade att de nationella myndigheterna inklusive domstolarna har en

skyldighet att beakta att målen enligt artikel 189 st. 3 EEG-fördraget (nuvarande artikel

288 st 3 FEUF) uppnås.

EU-domstolen utvecklade således en praxis i och med Von Colson som innebär att

även direktiv som inte har direkt effekt ändå kan ha direkt tillämplighet, s.k. indirekt

effekt.

5.4 Icke implementerad rättsnorm (bindande): RÅ 1998 ref. 42

Exempel  på  icke  implementerad  rättsnorm  är  sådana  mål  där  t.ex.  en  konvention

presumerats  vara  i  harmoni  med  nationell  lagstiftning  men  som  vid  tillämpning

klandrats  av  utomstående.  Ett  mål  som  exemplifierar  det  typfallet  är  det  s.k.

Scientologimålet.72

En viss upphovsrättsligt skyddad, icke utgiven handling, den s.k. Scientologibibeln,

hade  skickats  in  till  diverse  myndigheter  och  därefter  begärts  ut  med  stöd  av

offentlighetsprincipen.  Genom  förfarandet  skulle  den  upphovsrättsligt  skyddade

handlingen bli allmänt tillgänglig på ett sätt som stred mot upphovsrätten.

I  målet  stod  offentlighetsprincipen  stod  mot  upphovsrättsskyddet,  d.v.s.  en  rättighet

kopplad till yttrandefriheten (opinionsrättighet) mot en upphovsrätt, som är kopplad till

äganderätten.

I sin dåvarande betydelse, exemplifierades ett förhållande där domstolen inte tolkade

eller beaktade upphovsrättslagen konformt med avseende på internationella åtaganden

för skydd av upphovsrättsskyddat material (BK/TRIPS), åtminstone inte vad avsåg de

internationellt upphovsrättsliga åtagandena, som utomstående bedömare ansåg.

En konform tolkning hade emellertid blivit  svår att  göra då lagstöd för att  lämna ut

handlingen  fanns  i  sekretesslagen.  Det  är  således  svårt  att  säga  att  det  var  ett

tolkningsfall eller att det var ett tolkningsfall där det skulle ha gått att använda sig av en

72 RÅ 1998 ref. 42, Scientologimålet.
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fördragskonform tolkningsmetod.

I samband med uppmärksammandet av det förevarande målet kom Sverige att hamna

på en av USA:s handelspolitiska bevakningslistor, som är en handelspolitisk åtgärd.

I samband med avgörandet konstaterade den sista instansen, Regeringsrätten, som

främst prövade den angivna sekretessgrunden (dåvarande 2:1 sekretesslagen), som var

den  bestämmelse  som  kunde  prövas,  att  den  bestämmelsen  inte  var  tillämplig.

Myndigheten hade således en skyldighet att lämna ut den begärda handlingen enligt

offentlighetsprincipen.  Något  resonemang  om  eventuell  skyldighet  att  följa  andra

konventioner, så som yttrandefrihetskonventionerna fördes inte.

Målet kan således sägas ha avgjorts på grundval av den nationella lagstiftningen som

fanns att tillgå. I ett senare skede valde lagstiftaren att gå in och reglera förhållandet i

lag.  Resultatet  blev  den  undantagsregel  som  numera  återfinns  i  offentlighets-  och

sekretesslag (OSL), 31 kap. 23 § OSL.73 I förarbetet noterades förhållandet att Sverige

hade  hamnat  på  en  bevakningslista  och  att  eventuella  konventionsåtaganden  inte

uppfylldes.

Detta fall illustrerar växelspelet mellan lagstiftare och rättstillämpare vid den vidare

efterlevnaden  av  de  bindande  internationella  rättsnormerna  men  markerar  också

domstolens oberoende och suveränitetsprincipen, trots ett kontroversiellt rättsläge.

5.5 Icke implementerad rättsnorm (icke bindande): NJA 1973 s. 423

Därefter finns också de mål då den internationella rättsnormen inte är bindande och den

implementering som skett är tillräcklig men grundar inga bindande juridiska rättigheter

även  om  det  kan  finnas  argument  för  etiska  skyldigheter  i  enlighet  med  t.ex.

målsättningsstadganden.

I det s.k. Lokförarmålet, NJA 1973 s. 423, rörde frågan en löntagares rätt till vissa

löneförmåner  och  jämlika  ersättningsnivåer  som  andra  kollektivavtalsanslutna

medarbetare under en kollektivavtalslös period.

Löntagaren  åberopade  internationella  konventioner  som  stöd  för  sin  talan.  De

konventioner som åberopades var: ICECSR, FN:s MR-förklaring, Europeiska stadgan

samt EKMR (artikel 11 (föreningsfrihet), artikel 13 (rätt till effektivt rättsmedel) och

artikel 14 (förbud mot diskriminering), inte berör en princip om lika lön.

Arbetsgivaren bestred att konventionerna skulle tolkas som löntagaren menade.

Högsta  domstolens  slutsats  var  den  att  de  konventioner  som  åberopades  inte  var

73 Tidigare 8 kap. 27 § sekretesslagen (1980:00).
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tillämpliga p.g.a. att de inte implementerats i svensk rätt. Detta gav således uttryck för

en dualistisk princip.

Vid  en  närmare  läsning  av  de  konventioner  som  åberopades,  kunde  det  också

konstateras  att  de  rättsnormer  som skulle  grunda  den  åberopade  förmånen  inte  var

sådana rättsnormer som var bindande.

Det  rörde  sig  främst  om  rättsnormer  som  var  formulerade  som

målsättningsstadganden.  Sverige  hade  således  ratificerat  konventionerna  men

konventionerna förutsatte inte att rättsnormerna eller de målsättningar som omskrivs i

konventionerna,  skulle  implementeras  eller  uppnås  på  ett  särskilt  sätt.

Inledningsvis kan det sägas att  Europeiska stadgan var enligt  Högsta domstolen inte

bindande på så sätt att arbetsgivaren var skyldig att sluta kollektivavtal. Vad sedan gäller

de  åberopade  artiklarna  i  EKMR  som  vid  tillfället  inte  var  svensk  lag,  kan  det

konstateras att artikel 11 (föreningsfrihet), artikel 13 (rätt till effektivt rättsmedel) och

artikel  14  (förbud  mot  diskriminering),  inte  berör  en  princip  om  lika  lön.

När det gäller ICECSR var den inte implementerad. Hänvisningarna till FN:s MR-

förklaring gäller icke bindande rättsnormer.

Det ska också nämnas att Europeiska sociala stadgan var en ratificerad konvention

som Sverige tillträtt  1961 men i och med principen för dualism, var den inte direkt

tillämplig som rättskälla i det svenska systemet. Högsta domstolen uttalar ändå att den i

konventionen åberopade artikel 6, inte skulle tolkas som löntagaren anförde.

Icke bindande rättsnormer,  trots  att  de är  ratificerade,  kan således  inte  grunda en

rättighet, om inte implementeringen av rättsnormen har skett på så vis att uppfyllandet

av åtagandet har gjorts genom att t.ex. införa en rättighetsbestämmelse i svensk lag.

5.6 Fördragskonform tolkning: NJA 2013 s. 502

I  NJA 2013 s.  502,  även kallat  Ne bis  in  idem-målet,  berördes  den situationen där

EKMR  blev  föremål  för  bedömning  av  gällande  rätt  med  avseende  på  nationella

rättsnormer som antogs strida mot de internationella rättsnormerna (EKMR). D.v.s. att

en internationell rättsnorm används direkt utan att den först implementerats.

I målet rörde det sig dock om EKMR, som faktiskt är implementerad i svensk rätt men

enligt  en  tolkning av  domen går  det  att  se  det  som att  Högsta  domstolen  beaktade

folkrätten separat från det faktum att den är implementerad.74

I  målet,  som  rörde  frågan  om  dubbelbestraffning  i  ett  skattebrottsmål,  hade  en

74 Bring, Sverige och fokrätten, s. 63f.
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näringsidkare åtalats för att ha undandragit skatt och skulle därför åläggas att erlägga

skattetillägg enligt ett skatterättsligt förvaltningsförfarande. Utöver skattetillägget skulle

också straffrättsliga sanktioner kunna utdömas enligt ett brottsmålsförfarande i domstol.

Näringsidkaren bestred det faktum att två typer av sanktioner därmed kunde anses

utdömas för samma gärning och yrkade att den ena sanktionen inte skulle utdömas - den

straffrättsliga.

Högsta domstolen avgjorde rättsfallet genom att beakta de rättskällor som åberopats,

däribland EKMR, och därmed det förbud som fanns mot dubbel bestraffning (Ne bis in

idem) i EKMR:s artikel 4 sjunde tilläggsprotokollet.

Högsta  domstolen  lade  också  vikt  vid  en  förändring  av  EU-domstolens  praxis  där

tolkningen av den motsvarande regeln om förbud mot dubbelbestraffning i EU:s stadga

om de grundläggande rättigheterna, artikel 50, beaktades.

Stöd  för  att  domstolen  beaktat  EKMR som svensk  rätt  bortsett  från  att  EKMR är

implementerat, finns i Högsta domstolens domskäl, punkt 54:

"I  målet  får  därför  frågan  om  den  aktuella  lagstiftningen  är  förenlig  med  

Europakonventionen  i  första  hand  prövas  från  det  perspektivet  att  konventionen  är  

folkrättsligt  bindande.  Utgångspunkten  är  då  att  en  svensk  domstol  måste  kunna  

underkänna en lag som är oförenlig med Europakonventionen också när frågan ännu inte  

har prövats av Europadomstolen."75

På en av åtalspunkterna som avsåg grovt skattebrott  i  hovrättens åtalspunkt 3 ansåg

Högsta domstolen att något straff inte kunde utdömas, då ett straff för den gärningen

redan hade utdömts i och med det utdömda strafftillägget. Den åtalade friades således på

den åtalspunkten.

I och med att målet rörde den implementerade EKMR:s tillämpningsområde är det

svårt att säga om principen om ett  allmänt beaktande av folkrätten gäller för övriga

konventioner.

I  domen uttalas  inget  om att  Sverige  har  frångått  den  dualistiska  principen men

fördragskonforma  tolkningar,  i  den  mån  de  är  tillgängliga  genom  lagstöd  (t.ex.

specialregleringar som i fallet med EKMR, förarbeten och praxis), förstärker folkrättens

och de internationella åtagandenas ställning.

75 Refererat i Bring, Sverige och folkrätten, s. 63.
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5.7 Sammanfattning av den behandlade praxisen

De  olika  typerna  av  tillämpning  av  implementerade  rättsnormer  har  i  ovanstående

avsnitt  redogjorts  för.  Transformerade  och  inkorporerade  rättsnormer  visar  på  hur

internationell  rätt  kan  påverka  nationell  rätt.  Tillämpningsproblemen  torde  vara

begränsade om implementeringen gjorts på ett grundligt sätt.

EU-konform och fördragskonform tolkningvisade visade däremot på viss otydlighet i

hur tillämpning ska ske. Otydligheten består framför allt i  att förstå vilken rättskälla

som ska tillämpas.

Därefter uppstår vissa situationer där det är svårt att veta om en viss rättsnorm ska

tillämpas  eller  inte.  En  presumption  om  att  nationell  rätt  inte  står  i  konflikt  med

internationell rätt gör att det kan anses att nationell rätt måste vika för internationell rätt,

om den på något sätt säger något annat än den nationella. 

Vad Scientiologimålet ovan visade på var att förhållandet inte var så klart. Domstolen

hade möjligen kunnat använda sig av en fördragskonform tolkning men då inte något

förarbetesuttalande motiverade det och i och med att rättsfallet är lite äldre, visar det på

en dualistisk hållning till rätten inklusive en princip om maktdelning.

Till  sist  uppmärksammades  förhållandet  med  icke  bindande  icke  implementerade

rättsnormer  som  visar  på  etiska  aspekter  på  de  internationella  förpliktelserna  och

politiska ambitioner som inte har kunnat lösas genom lagstiftning.
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6 Hur hanteras konflikter mellan internationella och 
nationella rättsnormer?

Konflikter mellan internationella och nationella rättsnormer kan uppstå om det finns

motstående  regler  som  aktualiserats  i  en  specifik  situation.  Den  grundläggande

inställningen i lagstiftningen är att konflikter inte bör finnas mellan internationell och

nationell rätt. Trots det kan diverse anspråk eller rättigheter hamna i konflikt och det blir

då domstolens eller en myndighets roll att genom den lag som finns att tillgå hantera

situationen. Då kan lagstiftningen ge svar på situationen alternativt att lagtolkning kan

användas för att hitta en lösning.

Resultaten kan variera och ibland får något intresse står tillbaka för ett annat p.g.a. att

ett resultat måste uppnås.

Inledningsvis och för fullständighetens skull kan det konstateras att konflikter mellan

folkrätt  (konventioner  m.m.)  och  nationell  rätt  lösas  enligt  principerna  för  vald

implementeringsmetod för det förevarande åtagandet.76 Då behövs inte någon särskild

avvägningsprincip  användas,  utan  en  avgränsning  görs.  I  somliga  fall  kan

fördragskonforma  tolkningar  bli  aktuella,  vilket  har  behandlats  ovan.

När det gäller EU-samarbetet är det framför allt EU-domstolen som gör avvägningar

men då EU-domstolens praxis är del av EU:s primärrätt och således praxis som även

medlemsstaterna  ska  beakta  enligt  företrädesprincipen,  är  EU-domstolens

bedömningsprinciper viktiga att beakta.

Skäl för att begränsa en rättighet ska ofta vara ändamålsenliga. Åtgärden bör också

vara proportionerlig till vad som kan åstadkommas med den aktuella begränsningen. 

När en begränsning sker måste den också ofta vara en sådan begränsning som ska

kunna accepteras  i  ett  demokratiskt samhälle,  d.v.s.  följa gällande rättighetsprinciper

och uppfylla kriterierna i en begränsningsreglering av given rättighet.77

Vid sådana situationer hanteras således konflikter genom att t.ex. två rättigheter vägs

mot varandra och beaktas enligt gällande lagstiftning, där proportionalitet är en styrande

princip. Inslag av kompromissande är också vägledande.

I  andra  fall  kan  förmodade  konflikter  lösas  genom  att  titta  på  en

kompetensavgränsning. Rör konflikten ett nationellt kompetensområde kan konflikten

lösas genom en avgränsning av kompetensområdena.  Det  innebär  att  konflikten kan

hänföras  till  nationell  rätt  där  svaret  kan  finnas  i  lagstiftningen.  Om konflikten  har

76 Se ovan, implementeringsmetoder 4 samt 5.5.
77 Se nedan 6.2.
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tydlig internationell anknytning kan resultatet bli det omvända. I vissa fall kan det också

vara svårt att avgöra, t.ex. vid förhandsavgöranden till EU-domstolen.

I den monistiska modellen kan också konflikter mellan inhemsk och interationell rätt

ibland  lösas  med  en  kompetensavgränsning.  I  den  monistiska  modellen  finns

överenskommelser som anses vara s.k. self-executing, vilket begränsar internationella

rättsnormer tillämplighet trots deras status i den monistiska rättsordningen.

6.1 EU-rättslig implementering: AD 2009 nr 89, C-341/05

Lavalmålet78 exemplifierar  EU-rättslig  implementering där  rättsförhållandet  var  att

inhemska principer förankrade i grundlagsskyddade rättigheter, ansågs strida mot EU:s

grundläggande rättigheter.

Det var strejkrätten och arbetsrättsliga stridsåtgärder (2:14 RF) som vidare reglerades

i MBL, på så sätt att ett svenskt kollektivavtal kunde ersätta ett lettiskt kollektivavtal,

med hjälp av principerna i  MBL, där  stridsåtgärder  var tillåtliga för att  det svenska

kollektivavtalet skulle gälla framför det lettiska kollektivavtalet.

Konflikten  som  uppstod  var  om  den  nationella  rätten  stred  mot  EU-rätten,  där

stridsåtgärderna  kunde  anses  strida  mot  etableringsrätten,  som  är  en  av  EU:s

grundläggande principer för fri rörlighet inom den europeiska unionen (artikel 12 EG

och artikel 49 EG), samt ett direktiv för att möjliggöra utstationering av arbetstagare.79

Förhållandet exemplifierar en normkonflikt  som uppstod mellan nationell  lag och

EU-fördrag samt tillhörande lagstiftning. Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att det

var EU-domstolen som hade kompetens att tolka de stridiga rättskällorna och begärde

således ett förhandsavgörande.

EU-domstolen  tolkade  åtgärderna  på så sätt  att  de  stred mot  EU-rätten  och dess

grundläggande syfte:  fri  rörlighet för tjänster via etableringensrätten som innebär att

varje  medlemsstat  har  rätt  att  i  en  annan  medlemsstat  tillhandahålla  tjänster  utan

diskriminering. Det yttersta syftet är den fria rörligheten inom EU avseende marknaden

men i längden rördes också arbetsmarknaden.

Detta är i och för sig förpliktelser som Sverige kan anses ha accepterat i och med

anslutningen till EU, då ingen reservation gjordes.

Den fria rörligheten är emellertid inte oinskränkt och i sådana fall kan tvistigheter

uppstå när det gäller uttolkandet av hur långt den fria rörligheten sträcker sig, i relation

78 AD 2009 nr 89, C-341/05, Lavalmålet.
79 Europaparlamentets  och  rådets  direktiv  96/71 /EG  av  den  16  december  1996  om  utstationering 

av  arbetstagare   i  samband   med  tillhandahållande   av   tjänster,  EGT  L  18,  1997,  s.  1.
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till andra principer så som subsidaritet och inhemska förhållanden, som det också finns

utrymme för att beakta enligt de konstituerande fördragen.

EU-domstolens slutsats var emellertid att i  förevarande förhållande var åtgärderna

inte  tillåtna  och  Sverige  hade  åsidosatt  sin  skyldighet  att  följa  EU-rätten  och

etableringsrätten. Med vägledning av EU-domstolens dom blev fackförbundet skyldiga

att ersätta byggnadsföretaget för de åtgärder som vidtagits.

Intressant är också EU-domstolens slutsats i ljuset av de förhandlingar som föregick

det svenska medlemsskapet i EU, där vissa garanter för att arbetsrätten skulle fredas

lämnades i form av korrespondens.80

För  att  garantera  att  Sverige  hade  ett  undantag  för  arbetsrätten  och  relaterade

rättigheter så som strejkrätten, rätt till kollektivavtal, m.fl. kunde en reservation ingått i

Sveriges  anslutningsfördrag   men  det  hade  då  kanske  inte  varit  möjligt  med  en

anslutning.

6.2 EU-rättslig komparativ utblick: C-112/00

I  ett  EU-rättsligt  komparativt  rättsfall,  Schmidberger81,  finner  vi  det  motsatta

förhållandet som det i Lavalmålet, att inhemska principer anses ha företräde framför

internationella  rättsnormer.  I  den  subsidaritets-  och  proportionalitetsbedömning  som

gjorts  har  istället  de  inhemska  förhållandena  beaktats  och  haft  företräde.

I Schmidberger framhöll EU-domstolen yttrandefriheten och mötesfriheten som en

typ av rättighet som inte kunde inskränkas  i  förhållande till  den fria rörligheten för

varor. Målet, som rörde en demonstration förlagd på en väg ut ur Österrike, gjorde att

ett transportföretag inte kunde nyttja vägen och därmed inte fullfölja sitt tjänsteavtal

(artiklarna 2, 6, 16 Versammlungsgesetz från 1953).

Transportföretaget menade att den förlust som uppstått var den österrikiska staten

skyldig att  ersätta och anförde EU-rättsliga principer  (fri  rörlighet)  som skäl för sin

talan. (artiklarna 30, 34 och 36 i EG-fördraget jämförda med artikel 5 i EG-fördraget).

Österrikiska  staten  begärde  ett  förhandsavgörande  och  målet  avgjordes  av  EU-

domstolen som kom fram till  att  trots att principen om fri rörlighet var gällande,  så

kunde dessa begränsas i vissa fall.

Ett  sådant  fall  var  när  demokratiska  principer  ska  värnas.  Proportionalitet  och

subsidaritet  beaktas  således,  i  det  att  Österrike  har  sådana  principer  och  att

demonstrationen gällde ett  skyddsvärt  ändamål,  nämligen miljön i  de alpområde där

80 Bernitz, Europarättens grunder, s. 278 not 52; prop. 1994/95:19 del 1 s. 228 bilaga 12 del 3.
81 Bernitz, a.a. s. 159, C-112/00, Schmidberger samt se fler refererade proportionalitesmål.
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vägen går.

EU-domstolen ställer upp ett par kriterier som ska uppfyllas när en inskränkning av

en rättighet (frihet) görs. EU-domstolen framhöll i målet:

"De friheter som är aktuella i målet vid den nationella domstolen, det vill säga yttrande-  

och  mötesfriheten,  har  uttryckligen  erkänts  i  Europakonventionen  och  är  en  väsentlig  

förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Även de kan emellertid bli föremål för vissa  

inskränkningar  om allmänintresset  påkallar  detta,  vilket  framgår  av  själva  lydelsen  av  

artiklarna 10.2 och 11.2 i Europakonventionen. En förutsättning är dock att sådana 

undantag  har  stöd  i  lag,  syftar  till  ett  eller  flera  mål  som är  legitima  enligt  nämnda  

bestämmelser och är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle, det vill säga motiverade av  

tvingande  sociala  hänsyn,  samt  bland annat  står  i  proportion  till  det  legitima  mål  som  

eftersträvas [...]"82

D.v.s. allmänintresset påkallar det, undantagen har stöd i lag, syftar till ett eller flera mål

som är  legitima  enligt  nämnda  bestämmelser  och  är  nödvändiga  i  ett  demokratiskt

samhälle (motiverade av tvingande sociala hänsyn samt bland annat står i proportion till

det legitima mål som eftersträvas).

EU-domstolen  pekar  på  att  de  demokratiska  rättigheterna  kan  inskränkas  men

poängterar varför det kräver särskilt övervägande. I detta fall valde EU-domstolen att

inte inskränka dessa rättigheter.

Vidare utvecklar EU-domstolen:

"Under sådana omständigheter skall de aktuella intressena vägas mot varandra varpå det  

skall  fastställas,  med  beaktande  av  samtliga  omständigheter  i  det  enskilda  fallet,  

huruvida en riktig balans har uppnåtts mellan dessa."83

Där det andra intresset är EU:s fria rörlighet för varor. En sorts balans måste således

råda  och  EU-domstolen  utvecklar  vidare  i  målet  de  givna  förhållandena,  där  en

avvägning görs för att uppnå en balans mellan de konkurrerande intressena. En sorts

kompromiss går det således att tala om där demonstrationsrättigheterna måste tolereras i

ett  demokratiskt  samhälle  men där  dess  omfattning  också begrundas.  EU-domstolen

utreder  därmed  hur  omfattande  demonstrationerna  varit  och  hur  omfattande  de  bör

82 C-112/00, p. 79.
83 C-112/00, p. 81.
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kunna var, i förhållande till den fria rörligheten för varor.

Det finns fler EU-rättsliga mål av liknande typ som har fått en liknande utgång och

där  det  finns  skyddsvärda  intressen  finns  det  i  vissa  fall  EU-rättsliga  regler  med

begränsningar av EU-rättsliga rättigheter, t.ex. där huvudregeln om skydd för den fria

rörligheten, kan inskränkas.84

Bernitz  framhåller  att  detta  avgörande  och  andra  liknande  mål  är  exempel  på

tillämpandet av en EU-rättslig proportionalitetsprincip.85

Slutsatsen  av  rättsfallet  kan  således  tolkas  så  att  EU-domstolen  ser  liknande

kompetenstvister  utifrån  ett  rättighetsperspektiv  där  också  Europarätten  beaktas.  Det

nationella  perspektivet  (lagstiftning,  sakfrågor,  m.m.)  är  del  i  underlaget  för

bedömningen men sorteras inte nödvändigtvis in under begreppet subsidiaritet.

6.3 Komparativ utblick: kompetensavgränsning: Case Ministre de 
l’intérieur c. Cohn-Bendit

I en komparativ utblick kan kompetensavgränsning till EU beaktas. I somliga nationella

tillämpningar,  kan  en  förmodad  kompetenskonflikt  lösas  genom  en

kompetensavgränsning.  EU:s  tilldelade  kompetens  skiljs  då  från  den  nationella

kompetensen. En grundläggande kompetensavgränsning är den som nämnts ovan, där

principerna för statsskicket begränsar kompetensöverlåtelser till EU.

I  ett  franskt  rättsfall,  CE,  Ass.,  22  décembre  1978,  p.  524,  Case  Ministre  de

l’intérieur c. Cohn-Bendit, ville en tysk medborgare återfå sitt franska medborgarskap,

efter att ha blivit utvisad ur landet vid ett tidigare tillfälle. Medborgaren hänvisade då

till EU-rätten för att Frankrike skulle tillämpa en EU-rättslig norm där fri rörlighet för

EU-medborgare (dåvarande artikel 48 EG-fördraget) skulle gälla samt begäran om en

skriftlig motivering på avslaget (direktiv 64/221).86

Den franska domstolen gjorde dock bedömningen att EU-rätten inte var relevant och

vände  sig  således  inte  till  EU-domstolen  för  ett  förhandsavgörande.

Den  franska  domstolen  gjorde  således  en  kompetensavgränsning  där  den  nationella

kompetensen ansågs vara uppdelad från den EU-rättsliga.

Domen kan anses vara ett utmanande av EU:s kompetens och företrädesrätt när det

gäller tolkningen av EU:s rättsakter.87

84 Se Bernitz, Europarättens grunder, s. 159, proportionalitetsmål.
85 Bernitz, a.a. s. 159.
86 Refererat i Melin, EU:s konstitution Maktfördelningen mellan den europeiska unionen, 

medlemsstaterna och medborgarna, s. 161.
87 Melin, a.a. s. 161f.
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Vid tydliga avgränsningssituationer är metoden nog rimlig att använda men problem

kan uppstå vid otydliga avgränsningssituationer där EU-rättens företräde kan förväntas.

Om  det  t.ex.  kan  antas  att  en  viss  fråga  har  koppling  till  EU-rätten  förväntas

medlemsstaten  att  tillämpa  EU-rätten  lojalt  alternativt  använda  sig  av  ett

förhandsavgörande. Då finns också sanktionsmedel som kan initieras via EU-systemet

som påverkar den medlemsstat som eventuellt åsidosätter EU-rätten.88

Till sist ska också förhandsbeskedssystemet som aktualiserades i Lavalmålet nämnas

som ett exempel på en situation där en gränsdragning mellan nationell kompetens och

EU:s kompetens behövde göras. AD gjorde bedömningen att målet berörde kompetens

som EU hade tilldelats.

6.4 Komparativ utblick: Self-Executing Treaties: Fujii v. State of 
California

När det gäller internationell kompetens (de folkrättsliga traktat som en stat ratificerat)

och monistiska stater är utgångspunkten att folkrättsliga traktat är direkt tillämpliga i

rättsordningen utan implementeringsåtgärd.

På ett sådant sätt får den internationella rätten en annan betydelse i den nationella

rättsordningen då den kan åberopas direkt.

Det finns också en begränsning av indelning av traktat som self-executing eller non-

self-executing.

Self-executing  treaties  är  sådana  som  har  direkt  tillämplighet  medan  non-self-

executing inte har direkt tillämplighet, trots att de är ett ratificerat traktat.89

I en utredning om ett traktat är self-executing eller inte avgörs också enskilda artiklar

i traktaten, för att klargöra om de är self-executing eller inte.

I Fujii v State of California, prövades bl.a. artikel 55 och artikel 56 i FN-stadgan.90

Domstolen fann att de inte var self-executing och kunde inte tillämpas i det förevarande

fallet.

Uppdelningen  av  traktat  och  bestämmelser  som  self-executing  eller  non-self-

executing  begränsar  således  de  internationella  rättsnormerna  inom  den  monistiska

rättsordningen men de treaties som är self-executing, kan i praktiken åberopas direkt

inför en domstol.

88 Se nedan 7 angående sanktioner, t.ex. fördragsbrottstalan.
89 Bring, Sverige och folkrätten, s. 29.
90 Refererat i Brownlie, Principles of Public International Law, s. 48.
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6.5 Sammanfattning av hantering av konflikter

Inledningvis i  Lavalmålet  kunde ett  förhållande där  nationell  rätt  och dess principer

påverkades av internationella rättsnormer i form av EU-rättsliga principer i EU-rättsliga

överenskommelser.

Med en reglering där den nationella domstolen först gör en kompetensavgränsning

där ett  förhandsavgörande begärdes av EU-domstolen,  och där sedan EU-domstolen,

med hjälp av den lagstiftning som finns att tillgå avgjorde den rättsfråga som hörde till

EU:s  tilldelade  kompetensområde.  I  den  lagstiftningen  gjordes  en  bedömning  där

rättigheter  i  nationell  rätt  vägdes  mot  rättigheter  i  EU-rätten  och  där  EU-rättsliga

rättigheter fick företräde.

I Schmidberger-målet kunde därefter ett liknande förhållande jämföras där ett motsatt

förhållande  blev  utfallet  i  den  bedömning som EU-domstolen  gjorde,  där  nationella

rättigheter och demokratiska principer, fick företräde framför EU-rättsliga sådana. 

Som  en  kommentar  kan  det  nämnas  att  företrädet  för  en  demokratisk  rättighet

förvisso gavs men att det också var proportionerligt på så sätt att det var begränsat i tid.

Avgörandet får således ses som en sorts kompromiss mellan de båda intressena och att

sättet den demokratiska rättigheten utövades fick tolereras, trots att det andra rättigheten

fick begränsas.

Därefter kunde en komparativ jämförelse göras med ett monistiskt förfarande där en

kompetensavgränsning  visade  på  hur  konflikter  som  till  synes  har  internationell

koppling kan anses ha endast nationella kopplingar och därmed inte utgöra en synbar

konflikt med internationella åtagande.

Till sist beskrevs också self-executing treaties som är ett sätt för monistiska stater att

särskilja internationell rätt som är direkt tillämplig från internationell rätt som inte är

direkt tillämplig. Detta begränsar den internationella rättens genomslag i den nationella

rättsordningen.

Avsnittet  illustrerar  således  några  problematiska  situationer  med  det  dualistiska

systemet men också med det monistiska systemet. Fokuset har förlagts till hur det kan

lösas praktiskt i rättstillämpningen men också hur det teoretiskt kan tänkas hanteras. Det

visar också att skillnaderna mellan monism och dualism inte behöver vara så stora rent

praktiskt.
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7 Hur kan internationell rätt sanktioneras?

Inledningsvis ska det framhållas att detta avsnitt med sanktioner kommer avgränsas mot

uppsatsens  syfte  och  därmed  inte  behandla  alla  aspekter  av  sanktionssystemet.  

Anledningen  till  det  är  att  det  annars  skulle  ta  allt  för  stor  plats  i  anspråk.  Detta

sanktionsavsnitt  kommer därför att  fokusera på några grundläggande frågor samt de

frågor som är av relevans för sammanställningen.

Framför allt illustrerar sanktionskapitlet i de delar där sanktionerna har koppling till

handelspolitiskt  handlande,  hur  uppfyllandet  av  förpliktelser  är  av  vikt  för  att

implementeringsprocessen ska fulländas. I den mån verkar sanktionerna i ett växelspel

där rättstillämpning och lagstiftning samspelar för att uppnå normharmoni, där sådan

förväntas.

I viss mån blir den grundläggande frågan om folkrättens effektivitet också nödvändig

att  behandla.  Effektiviteten  av  sanktionerna  är  viktig  för  att  förstå  rättsnormernas

betydelse.  I  somliga  fall  kan  det  dock  vara  svårt  att  avgöra  detta  i  internationella

sammanhang. Fokus har därför blivit att beskriva och jämföra de sanktionssystem som

är relevanta för uppsatsen: dels det folkrättsliga där dess typiska struktur beskrivs på ett

grundläggande  sätt,  dels  det  EU-rättsliga  sanktionssystemet,  där  särskilt  politiska

aspekter  beaktas  men  också  likheter  och  olikheter  med  det  folkrättsliga

sanktionssystemet.

7.1 Folkrättsliga sanktioner

7.1.1 Folkrättsliga sanktioner

Folkrättsliga sanktioner är förvisso inte juridiskt sanktionerade men kan vara nog så

inverkande att de får betydelse.  Förpliktelser som uppkommit genom traktat ska alltså

enligt ovanstående regler hållas. Ytterst finns det dock inte något rättsligt instrument

eller instans som kan förmå den tredskande parten att uppfylla sitt åtagande, även om

det finns rättsnormer som talar för något och mellanstatligt inrättade instanser som kan

avgöra tvister. Sanktionerna sägs vara folkrättsligt bindande och dessa instansers beslut

följs ofta.91

Internationella avtal och överenskommelser är i denna mån icke-sanktionerade men

påverkas  av  t.ex.  inrikespolitiska  och  utrikespolitiska  överväganden.  Har  traktatet

utrikespolitiskt  viktiga effekter  kan andra övervägande bli  vägledande,  t.ex.  där den

91 Se t.ex. bundenheten av Europadomstolens utdömande av skadestånd, artikel 46 EKMR.
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tredskande staten bryter mot världssamfundets uppställda rättsnormer och förväntningar.

I sådana fall kan det vara förenat med stora svårigheter att inte fullgöra sina förpliktelser

och vanligt är nog att den part som försöker dra sig ur en viss förpliktelse efter att ha

insett att opinionsläget inte är gynnsamt, åter uppfyller förpliktelsen alternativt lämnar

traktatet.

Den moraliska skyldigheten att  uppfylla  förpliktelsen kvarstår  emellertid  och kan

mot både inrikespolitiska såväl som utrikespolitiska överväganden vara nog så stark för

att den enskilda staten ska vilja kvarvara i traktatsrelationen.

7.1.2 Handelspolitiska sanktioner

Handelspolitiska  sanktioner  drabbar  ett  lands  ekonomi  och  är  därför  ett  viktigt

sanktionsmedel. Begränsning av handel genom tullar är t.ex. en kraftig sanktion som

kan få långtgående ekonomiska konsekvenser för ett enskilt land.

Ett annat förfaranden är att ett land kan bli uppsatt på en bevakningslista som andra

länder  kan  ta  del  av.  Den  status  detta  ger,  gör  således  att  landets  status  som

handelpolitisk partner begränsas,  särskilt om det är en bevakningslista från en större

handelspart.

Det kan få konsekvenser för landets ekonomi, vilket är en reell och kännbar påföljd.

Ett exempel på en handelspolitisk sanktion är i det ovan behandlade Scientologimålet. I

den  proposition  som  sedemera  ledde  till  en  reglering  av  upphovsrättsliga  verks

handlingsoffentlighet  framgår  det  att  utredarna  beaktat  den  världspolitiska

uppmärksamhet  som  målet  föranlett.92 Nämligen  den  bevakningslista  som  Sverige

hamnat på samt risken med ett ärende i WTO:s tvistlösningsförfarande.93 Detta ledde

också till lagstiftningsåtgärder.

7.1.3 Tvistelösningsförfaranden inom WTO

Inom ramen för FN-systemet och WTO finns möjligheten till panelförfarande när ett

land kan antas ha brutit mot konventionsåtaganden. Ett förfarande i panel kan då ske där

det utreds om landet uppfyllt sina åtaganden. Om så inte skett, så måste landet göra

åtgärder för att inte riskera ytterligare åtgärder, som t.ex. handelspolitiska sanktioner.

När det gäller det förfarande som kunde ha blivit relevant vid Scientologimålet var

det den koppling som finns till WTO:s tvistelösning via WIPO och de handelsrättsliga

aspekterna på t.ex. avtalet TRIPS, men också generellt att immaterialrätt (upphovsrätt)

92 Prop. 1999/2000:35, s. 1.
93 USTR Watchlist 2014 Special 301 Historical Chart: Appendix C: Chart of Countries' Special 301 

Placement (1989-2013) and IIPA 2014 Special 301 Recommendations.
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kunde antas inte respekteras enligt BK. Förfarandet är då att tvistelösning via ett WTO-

förfarande  skulle  bli  relevant  då  t.ex.  TRIPS-avtalet  stadgar  det.94

Inom systemet för WTO kan frågor relaterade till  handel hanteras. I TRIPS-fallet

ovan skulle t.ex. ett tvistlösningsförfarande inom WTO ha kunnat bli en sista utgång,

om USA anmält Sverige till ett sådant förfarande. Efter ett förfarande finns ett utslag

som parterna förhåller sig till.

7.1.4 Sanktionsförfaranden inom MR-området

I  och  med  FN-stadgans  upprättande  1945,  skulle  också  ett  MR-system upprättas  i

enlighet med stadgans intentioner.95 Det var också då den universiella deklarationen om

MR (Universal Declaration of Human Rights) kom till.96

Det vidare arbetet med MR-systemet innefattade vissa typer av rättigheter, och de

efterföljande konvetionerna avsåg att reglera dessa rättigheter. Vad avsåg de politiska

rättigheterna,  tillkom ICCPR.  De  ekonomiska  och  sociala  rättigheterna  var  de  som

tillkom  i  ICESCR.97 Därtill  skulle  också  en  konvention  för  efterlevnadkontroll  av

konventionerna upprättas men något sådan konvention gick det inte att enas om.98

Istället  har  de  olika  konventionerna  och  ett  generellt  MR-system  viss

efterlevnadskontroll i form av organ inom FN där MR-frågor, på en internationell nivå

diskuteras. Kritik som framkommer i dessa former kan leda till vidare behandling i FN-

systemet, t.ex. generalförsamlingen. FN:s generalförsamlings tredje utskott debatterar

t.ex.  MR-situationen generellt  och i  vissa länder.  Utskottet  förbereder  icke bindande

resolutioner.99

Det FN-organ som har ett särskilt ansvar för MR-frågorna är ekonomiska och sociala

rådet (ECOSOC). Organ under ECOSOC är t.ex. MR-kommissionen. Det var i MR-

kommissionen som ICCPR och ICESCR förbereddes.100

Sedan  2005  har  MR-kommissionen  ersatts  med  Rådet  för  mänskliga  rättigheter

(Human Rights Council). Rådet för mänskliga rättigheter kan knyta till sig NGO:er som

observatörer, använda sig av oberoende rapportörer och anta resolutioner som påvisar

missförhållanden.101

94 Se artikel 9 och 64 TRIPS.
95 Bring, Sverige och folkrätten, s. 218.
96 Bring, a.a. s. 219.
97 Bring, a.a. s. 221.
98 Bring, a.a. s. 220.
99 Bring, a.a. s. 222.
100Bring, a.a. s. 222.
101Bring, Sverige och folkrätten, s. 222f.
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Vad gäller de särskilda kontrollsystem för de beaktade konventionerna om rättigheter

så fungerar det i ICCPR på så sätt att en kommitté knuten till konventionen (Human

Rights Committee) mottar rapporter från konventionens medlemsstater enligt artikel 40

ICCPR. Klagomål kan leda till att en felande stat sätts upp på en lista och det sker att

stater självmant genomför förändringar till följd av kommitténs synpunkter.102

Kontrollsystemet  i  ICESCR  fungerar  på  motsvarande  vis  där  medlemsstaterna

rapporterar efterlevnadssituationen till en kommitté (Committee on Economic, Social

and Cultural Rights).103

Generellt kan det sägas att på en internationell nivå så är sanktionssystemet begränsat

i  form  av  den  typ  av  icke  bindande  kritik  som  lämnas.  Utöver  FN:s  system  för

efterlevnadskontroll  av  MR-skydd  finns  också  de  regionala  systemen,  t.ex.

Europadomstolen.  Den internationella  nivån kan då  ses  som en yttersta  kontroll  av

nedanstående nivåer.

7.1.5 Internationella domstolar

När  det  gäller  MR-överträdelser  kan  internationella  domstolar  få  betydelse.  I  det

etablerade  MR-systemet  inom  Europa,  återfinns  Europadomstolen.

Mål som går Sverige emot i Europadomstolen föranleder skadestånd. Det kan också

handla om att stå för den klagandes rättegångskostnader.

I  övrigt  påverkas  det  svenska  anseendet  om  många  fall  går  Sverige  emot  i

Europadomstolen.  Det  skapar  således  ett  incitament  till  att  åtgärda  brister  i

lagstiftningen.

7.2 EU-rättsliga sanktioner

Vad avser EU-rättsliga sanktioner så kan det konstateras att de är tydligt reglerade och

att det finns möjligheter till ekonomiska sanktioner. EU har ingen möjlighet att utesluta

en  medlemsstat.  Däremot  kan  EU  besluta  om  sanktioner  för  den  enskilda

medlemsstaten.

De sanktioner som EU beslutar om verkställs på nationell nivå bortsett från vissa

antitrustmål som verkställs på EU-nivå.104 EU har således ingen egen jurisdiktion.

7.2.1 EU-domstolen

EU-domstolen  är  den  instans  som  utdömer  böter  och  viten,  beslutar  om

102 Bring, a.a. s. 224.
103 Bring, a.a. s. 224.
104 Bernitz, Europarättens grunder, s. 414f.
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fördragsbrottstalan och ogiltighetsförklaringar.

7.2.2 Böter och vite

Böter och vite enligt  (artikel 260.2 FEUF) kan bli aktuellt vilket kan utgöra kännbara

ekonomiska effekter. Exempel på det är det franska fiskebötesfallet samt det grekiska

bötesfallet.105

7.2.3 Förlorad rösträtt

Det finns en möjlighet inom EU:s sanktionssystem att tillfälligt upphäva rösträtt i rådet

(artikel  7  p.  3  FEU)  efter  förslag  från  en  tredjedel  av  medlemsstaterna  eller  från

Europeiska kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande, (efter uppmanat

ifrågavarande  medlemsstat  att  framföra  sina  synpunkter,  enhälligt  slå  fast  att  en

medlemsstat  allvarligt  och ihållande  åsidosätter  värden som anges  i  artikel  2  FEU),

enligt artikel 7 p. 2 FEU om bryter mot artikel 2 FEU. När den situation som ledde till

att åtgärderna enligt punkt 3 infördes har förändrats får rådet besluta om att ändra eller

återkalla åtgärder (artikel 7 p. 4).

7.2.4 Fördragsbrottstalan

Kommissionen eller  en annan medlemsstat  kan väcka en fördragsbrottstalan  (artikel

258.2 FEUF) om de anser att ett annat medlemsland bryter mot ett fördrag. Det kan leda

till ovanstående process med böter eller vite som åtgärd, om landet anses bryta mot ett

fördrag eller en rättsakt. EU-domstolen är den instans som avgör om så är fallet (artikel

258 FEUF).

7.3 Sammanfattning av sanktioner

Det  kan  tyckas  vara  så  att  det  EU-rättsliga  sanktionssystemet  är  effektivare  än  det

folkrättsliga sanktionssystemet. EU:s konstruktion är också sådan att den stat som inte

uppfyller  sina  förpliktelser,  riskerar  att  mista  politiskt  inflytande  och  ytterst  förlora

tillgång  till  den  inre  marknaden,  vilket  de  flesta  medlemsstaterna  kan  antas  vilja  

undvika.

EU har ännu inte uteslutit någon medlem och möjlighet till det finns inte i fördragen.

En  stat  som  inte  uppfyller  sina  förpliktelser,  skulle  dock  på  folkrättsliga  grunder,

eventuellt  kunna bryta  mot EU:s traktat  (material breach)  och därmed inte uppfylla

förpliktelserna,  vilket  skulle  kunna  leda  till  att  traktatet  sägs  upp  för  en  enskild

105 Franska fiskebötesfallet (C-304/02, kommissionen mot Frankrike), grekiska bötesfallet (C-387/97 
kommissionen mot Grekland), refererade i Bernitz, a.a. s. 201.
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medlemsstat.106 Något sådant har dock hittills inte varit aktuellt inom EU-samarbetet.

106 Dixon, A Textbook on International Law, s. 79.
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8 Slutsatser och avslutande diskussion lege ferenda

8.1 Slutsatser

För att svara på frågorna som ställdes i inledningen kan de sammanfattas nedan.

1. Hur implementeras internationella rättsnormer i Sverige?

2. Hur hanterar svenska domstolar internationella rättsnormer?

3. Hur hanteras konflikter mellan internationella och nationella rättsnormer?

4. Hur kan internationell rätt sanktioneras?

5. Hur kan Sveriges maktdelning och suveränitet påverkas med den förevarande

ordningen?

1. Det finns förfaranden för att implementera internationella rättsnormer (både icke-EU-

rättsliga och EU-rättsliga), med konstitutionella spärrar, där principer för statsskicket

och rättigheter garanteras.

Icke-EU-rättsliga  normer  (folkrättsliga  normer)  implementeras  genom

lagstiftningsförfarandet  och  behandling  i  praxis,  där  metoder  som  transformering,

inkorporering och presumption om normharmoni används. Utöver det används också

fördragskonform tolkning i vissa fall.

EU-rättsliga normer implementeras olika beroende på vilken typ rättsakt det rör sig

om. Förhållandet kan ses som både monistiskt och dualistiskt. T.ex. implementeras EU-

fördrag  enligt  en  monistisk  princip  (genom  EU-paragrafen)  och  direktiv  enligt  en

dualistisk princip. Implementeringen kan också ske genom att folkrätten ska tillämpas

indirekt  genom  EU:s  åtaganden.  Den  sistnämnda  är  dock  inte  särskilt  vanligt

förekommande, vilket har diskuterats ovan.

2. Svenska domstolar hanterar internationella rättsnormer olika beroende på vilken typ

av rättsnorm det rör sig om. De olika rättsfallen ovan illustrerar de olika sätt de kan

behandlas och vilka principer som styr det.

Svenska domstolar tolkar konformt med avseende på EU och Europarätten och kan

ta hjälp av förhandsavgöranden. Svenska domstolar tolkar oftast inte fördragskonformt

av  övriga  internationella  rättsnormer  om  inte  rättsnormerna  finns  i  den  svenska

lagstiftningen enligt den dualistiska principen. Möjlighet till fördragskonform tolkning

finns dock vid oklara fall, där tolkningsmetoder kan användas för att lösa vissa typer av

rättsfrågor.

En viss uppluckring av det dualistiska systemet har dock skett i vissa fall, t.ex. med
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beaktande av förhållandet till EU och Europarätten.

3.  I  fall  där  svenska  rättsnormer  står  emot  internationella,  i  den  mån  ett  sådant

förhållande faktiskt existerar, varierar hanteringen av ett sådant förmodat läge.

Som det har visats i utredningen av praxis, beror avvägningen vid icke EU-rättsliga

rättsnormer  (folkrättsliga  åtaganden),  på  vilken  typ  av  rättsordning  Sverige  kan

klassificeras som (dualistisk). Den avvägning som görs beror således på om rättsnormen

finns i  den nationella  rättsordningen eller  inte.  Fördragskonform tolkning kan också

användas i somliga fall.

Reservationssystemet  är  också  ett  viktigt  system  när  det  gäller  att  reglera

förpliktelserna vad gäller t.ex. suveränitet och subsidaritet.

När det gäller EU-rättsliga normer finns det i det EU-rättsliga systemet lösningar på

hur förmodade konflikter mellan EU-rätt och nationell rätt kan hanteras. Det finns också

principer  för  hur  rättigheter  kan  vägas,  och  där  proportionalitet  (och  i  viss  mån

subsidaritet), beaktas för att avgöra enskilda fall.

4.  Internationella  rättsnormer  kan sanktioneras  med  olika  typer  av  sanktionssystem.

EU:s  sanktionssystem  är  effektivt  p.g.a.  ekonomisk  förankring  samt  etablerade

sanktionssystem.  Folkrättsliga  sanktioner,  t.ex.  handelspolitiska  kan  också  vara

betydelsefulla  och  leda  till  lagstiftningsåtgärder  för  att  leva  upp  till  de  ratificerade

rättsnormerna.

5.  Vad  gäller  svensk  maktdelning  och  suveränitet  så  har  Sverige  ett  dualistiskt

regelsystem för  att  hantera  icke-EU-rättsliga  normer  även  om viss  uppluckring  kan

diskuteras. Vissa principer för monism finns dock numer i ganska stor utsträckning och

det finns anledning att diskutera internationella rättsnormers inflytande på den svenska

rättsordningen  och hur  detta  inflytande  påverkar  t.ex.  subsidaritet  samt  vertikal  och

horisontell maktdelning men också lagstiftningsprocessen och rättsutvecklingen i sig.

8.2 Avslutande diskussion lege ferenda

Som denna  uppsats  visat  finns  det  etablerade  system för  att  hantera  internationella

rättsnormer och förhållandet till andra stater och att det i de flesta fallen fungerar bra.

Det har också gått att se att det finns situationer där svårigheter kan uppstå, vilket gör

det relevant att titta närmare och diskutera dessa svårigheter, för att belysa områden där

förändringar kan diskuteras.

Vad skulle följderna vara om implementeringarna av de internationella rättsnormerna

inte fungerar? Följderna kan vara många och jag har därför fokuserat på ett antal.
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Den  första  konsekvensen  är  rättsosäkerhet.  Rättssystemet  bygger  på  legalitet

(rättsstatsprincipen) och när det oklart vilka regler som gäller, uppstår en rättsosäkerhet

för  alla  som  tillämpar  lagen.  Utöver  tillämpningsproblem  så  är  det  också  ett

demokratiskt  och  rättsstatsproblem.  Med  otydliga  regler  och  godtycke,  minskar

förtroendet för rättsstaten och i längden demokratin.

Den andra konsekvensen är relationen till andra stater. Genom att inte implementera

och  tillämpa  internationella  rättsnormer  som  tillkommit  genom  samarbeten,  skadas

relationen till andra stater, inte bara de som samarbetet gäller, utan även andra stater

som också kan ta del av information från bevakningslistor m.m. Detta påverkar således

konkurrenskraften. Det skapar också en orättvis situation om andra stater implementerat

och följer rättsnormerna fullt ut medan vissa inte gör det. Det är således också ett etiskt

argument.

Den tredje konsekvensen är den materiella aspekten på att implementeringarna inte

fungerar. Den enskildes rätt kan då drabbas. Kanske har samarbetsprocesser över lång

tid lett  till  rättsnormer som skulle förbättra situationen för enskilda,  och genom det,

också  påverka  samhället  i  stort.  Genom  ineffektivitet  i  implementeringen  av

rättsnormerna så påverkas de enskilda, och även samhället.

Angränsande  till  den  tredje  konsekvensen  är  också  de  internationella  normerna

avseende andra generationens rättigheter, där goda avsikter finns för att komma till rätta

med t.ex. ekonomiska och sociala frågor men där typen av internationell rättslig norm

kan begränsa genomslaget.

När det sedan gäller den mer rättsteoretiska diskussionen, där klassificeringsfrågan

om normhierarkin  diskuteras,  måste  kanske  den teoretiska  debatten  skiljas  från  den

praktiska tillämpningen, i den mån, någon sådan relevant urskiljning kan göras.

Även om folkrätten enligt vissa grunder kan anses vara hierarkiskt överordnad, så är

det inte säkert att folkrätten som rättskälla får genomslag i den nationella rätten, vilket

har  kunnat  konstaterats  i  denna  uppsats.  Trots  det  har  det  också  visats  på  hur  den

internationella  rätten  också  fått  genomslag  och  påverkar  den  nationella  rätten.

Valet av typ rättsordning har också visat på att oavsett vilken typ av rättsordning

(monistisk  eller  dualistisk)  som  gäller,  så  är  det  inte  säkert  att  det  är  typen  av

rättsordning som avgör om folkrätten och de folkrättsliga åtagandena får genomslag.

Monismen,  å  ena  sidan,  som  kan  antas  ha  en  tydligare  koppling  till  en  mer

folkrättsvänlig inställning, hade inslag av begränsning av genomslag för folkrättsliga

åtaganden. Dualismen, å andra sidan, som kan antas vilja hålla folkrätten på avstånd
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genom ett uppdelat system, hade inslag av god följsamhet till folkrättsliga åtaganden,

genom en utvecklad implementeringsmetod.

Det  omvända  kan  förstås  också  stämma  i  vissa  fall  och  uppsatsens  omfattning

begränsar  möjligheten  till  en  utförligare  studie  men poängen är  att  bägge systemen

hanterar de folkrättsliga normerna enligt liknande principer. Klart är också att folkrätten

och  folkrättsliga  åtaganden,  i  allmänhet  respekteras.  Sammantaget  visar  det  på  att

rättsläget är mer nyanserat än vad som kan antas.

I  Sverige tycks  en blandning av bägge implementeringsmetoderna numera  finnas

representerad  och  implementering  sker  kontinuerligt  idag,  oaktat  den  teoretiska

diskussionen om normhierarki och val av implementeringsmetod, vilket praxisen visar

på.

När det gäller specialfallet EU, har dock en annan sorts praxis utbildats men EU:s

egen koppling till folkrätten och att EU är grundat på folkrättslig reglering (fördrag)

inklusive den särskilda ordningen med grundlagsdelegering av kompetens, gör att EU:s

inflytande på den nationella rätten måste beaktas, inte minst med avseende på den del

som avser de regler och praxis för den demokratiska utvecklingen på EU-nivå, som

också har inverkan på medlemsstaterna.

Till sist, gällande maktdelning och suveränitet kan det konstateras att maktdelning

inom det svenska systemet sker genom att det är lagstiftaren, och inte domstolen, som

stiftar  lag.  Det  gäller  även  i  förhållande  till  internationella  åtaganden.  

När det gäller förhållandet till EU blir det däremot lite annorlunda. Visserligen är den

EU-rättsliga lagstiftningen del av den svenska, med lagstiftare i EU. I det perspektivet

fungerar maktdelningen på liknande sätt, d.v.s. att svenska rättstillämpare inte ändrar

EU:s lagstiftade rättsakter.

Visst  medinflytande  finns  i  vissa  former,  t.ex.  direktiv,  där  även  den  nationella

lagstiftaren medverkar vid lagstiftningen. När det däremot gäller andra rättsakter (t.ex.

förordningar) är det EU som är lagstiftare.

I och med EU-domstolens inflytande och i den mån domstolen verkar rättsskapande,

påverkas  maktfördelningen.  Att  EU-domstolen  beaktar  både  EU som lagstiftare  och

nationella  lagstiftare  kan  konstateras.  I  och  med  kompetensöverlåtelsen  till  EU-

domstolen  där  den  nationella  domstolen  följer  dess  praxis  via  företrädesprincipen,

överlåts  särskild  kompetens  till  EU-domstolen  vars  domslut  blir  bindande  för

medlemsstaterna.

I den mån EU-domstolen också verkar rättsskapande påverkas den maktdelningen
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enligt principen att domstolen ska beakta lagstiftaren. Saken kompliceras också av att

domstolen, måste beakta både EU:s lagstiftning och den nationella lagstiftningen.

I den mån EU accepterar EU-domstolens rättsskapande aktivitet uppstår inget problem i

att en maktdelningsprincip påverkas.

När  det  gäller  suveränitet  i  förhållande  till  EU,  där  subsidiaritet  fyller  en  viktig

funktion, kan det konstateras att subsidiaritet är en viktig princip för EU:s funktionssätt.

Subsidiaritetsprincipen är dock inte del av bedömning där nationell  rätt  står emot

EU-rätt.  Istället  använder  sig  domstolen  av  begreppet  proportionalitet  när  vissa

avvägningsfrågor  behandlas.  De  avvägningsfrågor  som  därmed  avgörs,  följer  en

begränsningsreglering men något  uttalat  om subsidiaritet  behöver  inte  nödvändigtvis

göras.

I den mån subsidiaritet kan anses komma till uttryck i mål med proportionalitet kan

dock domstolen anses beakta subsidiariteten.  I  övrigt,  kan subsidiariteten anses vara

riktad till lagstiftaren, och att den i sådant fall redan är inbyggd i EU:s lagstiftning.

Domstolen beaktar dock nationella förhållanden i det att den granskar den nationella

regleringen som har åberopats inför domstolen.

När det gäller EU som helhet, kan det sägas att subsidiaritet i vissa fall kan bli svår

att beakta, om det t.ex. rör sig om något som är unikt för en enskild medlemsstat och

troligen inte påverkar andra medlemsstater. Då kan det tänkas att det lokala intressen

åsidosätts för det gemensamma intresset: EU.

I viss mån kan det i och för sig sägas att medlemsstaterna har accepterat formerna för

detta men det leder också onekligen till ett synsätt där EU:s intressen i vissa fall kan ses

som överordnat enskilda medlemsstaters intressen.

I den mån EU fyller sin funktion, kan en sådan kompromiss vara vad den enskilda

staten trots allt får finna sig i men det kan också göra att vissa medlemsstater anser att

viktiga nationella frågor, påverkas negativt av EU-samarbetet.

Utvecklingen av subsidiariteten är således en process inom EU där medlemsstaternas

mångfald i bästa fall beaktas samtidigt som EU:s gemensamma mål kan förverkligas.

53



9 Källförteckning

Offentliga tryck 

Förarbeten

Prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen
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