
Vad legitimerar rättskällorna inom unionsrätten? 
 

EU-medlemsstaterna har kommit överens om att skapa en gemensam rättsordning som griper in i 

och omdanar nationell rätt och som efterhand förenar de nationella rättsordningarna till stora 

delar. För att detta transnationella projekt ska fungera krävs grundläggande parametrar, eller 

annorlunda uttryckt en ”källkod”, som styr all rättsutveckling och rättstillämpning inom ramen 

för EU-samarbetet. Vi ska här bekanta oss med unionsrättens källkod som inbegriper teleologi 

och samstämmighet. Ordet ”teleologi” har sitt etymologiska ursprung i grekiskans ”τέλος” 

(”telos”) som närmast kan förstås som ”slutmål” eller ”ändamål”. Inom EU-samarbetet innebär 

teleologi att alla åtgärder ska syfta till att materialisera medlemsstaternas gemensamma 

värdegrund och målsättningar. Med andra ord ska rättsutvecklingen inom ramen för EU-

samarbetet vara värdegrundsstyrd. Ordet ”samstämmighet” är närmast självförklarande och dess 

motsatts är ”motstridighet”. Rättskällorna får naturligtvis ej vara motstridiga utan ska passa in 

som bitar i ett pussel. Inom unionen legitimeras rättskällor och valideras resonemang genom 

teleologi och samstämmighet.  

 

Unionsrättens teleologi 

EU-medlemsstaterna har genom Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) och Fördraget om 

Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF) ålagt EU-institutionerna att utveckla unionsrätten 

teleologiskt. I artikel 5(2) FEU sägs uttryckligen att unionen ska handla endast inom ramen för 

de befogenheter som medlemsstaterna tilldelat den i fördragen ”för att nå de mål som fastställs 

där”. Vidare stadgar artikel 13 FEU att unionen ska ha en ”institutionell ram med syfte att främja 

dess värderingar, sträva efter att förverkliga dess mål, tjäna dess egna, dess medborgares och 

medlemsstaternas intressen...” Alltså finns det inget utrymme för EU-institutionerna som har 

normgivningsmakt såsom EU-domstolen, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och 

Rådet att bortse från de värderingar eller målsättningar som medlemsstaterna har skrivit in i 

grundfördragen.    

EU:s värdegrund återfinns primärt i den första meningen i artikel 2 FEU där det står att unionen 

”ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten 

och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör 

minoriteter.” Vad avser de ”mänskliga rättigheterna” så har de preciserats och kompletterats med 

en vidare krets av ”grundläggande rättigheter” genom EU:s rättighetsstadga som till följd av 

Lissabonrevisionen 2009 fick samma rättsliga värde som grundfördragen i enlighet med artikel 6 

FEU. Unionens målsättningar som är mer konkreta än dess värdegrund återfinns sedan i artikel 3 

FEU och här kan särskilt nämnas skapandet av en inre marknad, sociala framsteg och en hög 

miljöskyddsnivå. 

 

 



Rättsstatlighet som målsättning 

Inom union är det av central betydelse att säkerställa de värden som definierar rättsstaten såsom 

rättssäkerhet Rättsstatsbegreppet har förvisso något olika innebörd i EU-medlemsstaternas 

rättstraditioner, men gemensamma nämnare är att den lagstiftande, verkställande och dömande 

makten hålls åtskild i enlighet med maktdelningsläran och att den enskilde i enlighet med 

legalitetsprincipen skyddas mot övergrepp av statsmakterna i form av godtycklig och orättvis 

behandling.  

I svensk rätt har legalitetsprincipen traditionellt inneburit att all offentlig maktutövning i landet 

ska vara baserad på lag eller annan författning.1 Redan de medeltida landskapslagarna i norden 

fastställde att ”land ska med lag byggas” och således var även den politiska makten underkastad 

lagarna. Man brukar säga att svensk rätt är positivistisk eftersom skriven lag är den yttersta 

rättskällan och fundamentala värden och rättigheter måste manifesteras i lag för att ha rättslig 

effekt. Rättspositivismen tar sin utgångspunkt i respekten för folkviljan och i tilltron till att 

institutionerna som har normgivningsmakt faktiskt upprätthåller grundläggande värden och 

rättigheter. Lagstiftaren ges nämligen utrymme att definiera sina egna befogenheter genom 

lagändringar. Som huvudregel säkerställs förutsebarhet och därmed rättssäkerheten genom att 

lagstiftarens vilja, såsom den har kommit till uttryck i lagens förarbeten, följs så långt som 

möjligt. Domstolarna blir därför obenägna att överpröva lagstiftningens förenlighet med t.ex. 

allmänna rättsprinciper och lagprövningsrätten har traditionellt utövats med stor försiktighet i 

Sverige.2 I anda länder såsom Tyskland har författningsdomstolar en uttalad roll att överpröva 

lagstiftning och även om grundläggande värden och rättigheter ofta har kodifierats i grundlag 

eller konstitution så anses vissa värden och rättigheter i sig utgöra en universell grund för övriga 

rättskällor. Enligt naturrättslig teori är vissa av förnuftet, tron eller naturen givna ”sanningar” 

måttstocken för att validera och legitimera rättskällorna som har skapats av institutioner med 

normgivningsmakt.3 I praktiken har alla nationella rättsordningar inom EU drag av både 

positivism och naturrätt och en rättsordning kan endast förstås i sitt samhälleliga och historiska 

sammanhang. 

När det gäller EU är det naturligtvis svårt att tala om en ”rättsstat” i ordets egentliga mening 

överhuvudtaget. EU är ej en ”stat” utan en ny samhällskonstruktion som bygger på mellanstatligt 

samarbete. Visst beaktas maktdelningsläran och Europaparlamentet har med tiden fått en allt 

viktigare roll i processen att anta lagstiftningsakter, men medlemsstaterna har genom EU:s 

grundfördrag tilldelat EU-institutionerna befogenheter att agera endast inom vissa bestämda 

områden. Naturligtvis är det också svårt att förena legalitetsprincipen inom unionsrätten med 

rekvisitet i svensk rätt att all offentlig maktutövning skulle vara baserad på lag eller annan 

författning. För även om möjligheten att överföra befogenheter till unionen står inskriven i såväl 

Regeringsformen 10:6 som i Lag (1994:1500) är det minst sagt långsökt att anse att EU-

institutionerna därmed skulle utöva sina befogenheter i enlighet med svensk ”lag eller annan 

                                                           
1 För vidare läsning se t.ex. Lena Marcusson, Karin Åhman, Jane Reichel m.fl. Offentligrättsliga principer, Iustus 
2017.  
2 För vidare läsning se SOU 2007:85.  
3 För en översikt se t.ex. J. Finnis, Natural Law and Natural Rights, 2a uppl., Oxford University Press, 2011. 



författning”. EU:s primärrätt är till sin natur olik det som vi kallar för ”lag” eller ”författning” i 

Sverige eftersom grundfördragen är resultatet av förhandlingar mellan medlemsstaternas 

regeringar. Även lagstiftningsakterna som antas av EU-institutionerna på basis av fördragen är 

av naturen annorlunda då de är resultatet av förhandlingar mellan tjänstemän i Europeiska 

kommissionen, folkvalda representanter i Europaparlamentet, samt diplomater och ministrar i 

Rådet. Ofta är det därför också svårt att identifiera en ”lagstiftarvilja” även om EU-domstolen 

har erkänt att lagstiftningsakternas tillkomsthistoria kan beaktas för att säkerställa enhetlig 

rättstillämpning.4 Överlag innebär EU:s partiella och outvecklade samhällsform att måttstocken 

för att bedöma rättskällornas validitet är deras förenlighet med övergripande målsättningar för 

samarbetet. Således har rättsstatsbegreppet inom unionsrätten fått starkare naturrättsliga drag än 

vad vi har varit vana vid i Sverige och därmed har också svensk rätt successivt blivit allt mindre 

positivistisk. Visst har EU:s värdegrund och de grundläggande rättigheterna kommit till uttryck i 

primärrätten, men formuleringarna är ofta så öppet hållna att de endast kan ges innebörd genom 

någon slags bakomliggande kunskap eller uppfattning om rätt och fel som närmast påminner om 

naturrätt. EU-domstolen har traditionellt hämtat inspiration främst från bestämmeslerna i den 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna 

(EKMR).5  

 

Rättsstatlighet och rättskällelära 

Unionsrättens teleologi påverkar såväl rättsskälleläran som innebörden av legalitetsprincipen i 

Sverige. Svensk lag är ej längre den främsta rättskällan utan universella värden och rättigheter 

som förvisso ofta har manifesterats i vaga ordalag genom lagar och rättsakter måste alltid 

beaktas. Vidare är ej förarbetena längre den främsta källan till stöd för lagtolkning i ljuset av 

unionsrätten. Av kravet på lojalt samarbete i artikel 4(3) FEU följer att också medlemsstaterna 

och de nationella domstolarna måste säkerställa att direkt tillämpbar EU rätt tillämpas 

teleologiskt. Vad som kanske kan ta lite längre tid att acceptera i en EU-medlemsstat är att även 

nationella rättskällor såsom svensk lagstiftning ska tillämpas på så sätt för att genomföra EU-

direktiv. Som framgår av artikel 288 FEUF är nämligen resultatet som åsyftas med att anta ett 

direktiv bindande även om den nationella normgivningsmakten kan avgöra hur resultatet uppnås. 

Att tillämpa ett direktiv på ett annat sätt än EU-domstolen är alltså oförenligt med EU-

medlemskapet. Då EU:s värdegrund och målsättningar preciseras som syften i skälen till 

lagstiftningsakterna förstås instrumenten snarare genom ”syftestolkning” än genom ”teleologisk 

tolkning”. I mål C-371/02 Björnekulla förklarade EU-domstolen att nationell domstol är skyldig 

att ”i den utsträckning det är möjligt tolka den nationella rätten mot bakgrund av direktivets 

ordalydelse och syfte så att det resultat som avses i direktivet uppnås [...] även om det finns 

upplysningar av motsatt innebörd, om hur lagen skall tolkas, i förarbetena till den nationella 

bestämmelsen.”6 Till följd av EU-medlemskapet har svenska domstolar fått axla ett större ansvar 

för att säkerställa att svensk rätt är förenlig med unionsrätten vilket innebär utökad 

                                                           
4 Mål Inuit Tapiriit Kanatami C-398/13 EU:C:2015:535. 
5 Se t.ex. mål Schmidberger mot Österrike C-112/00 EU:C:2003:333. 
6 Mål Björnekulla, C-371/02 EU:C:2004:275, punkt 13. 



lagprövningsskyldighet. Som bekant har varje nationell domstol i enlighet med artikel 267 FEUF 

också rätt att begära förhandsavgöranden från EU-domstolen och i sista instans har domstolarna 

en skyldighet att begära svar på kvarstående rättsfrågor som är relevanta för att avgöra ett mål i 

sak. Genom unionsrättens företräde har legalitetsprincipen i Sverige alltmer kommit att innebära 

förenlighet med unionens målsättningar och grundläggande rättigheter inom ramen för EU-

samarbetet.  

När det gäller målsättningen att säkerställa grundläggande rättigheter följer det av artikel 51(1) i 

rättighetsstadgan att bestämmelserna riktar sig till EU och medlemsstaterna när ”unionsrätten” 

tillämpas. Unionen och medlemsstaterna ska därför alltid respektera de grundläggande 

rättigheterna, iaktta principerna och främja tillämpningen av stadgan inom ramen för sina 

befogenheter. Som EU domstolen förtydligade i målet C-617/10 Åkerberg Fransson måste de 

grundläggande rättigheterna som garanteras i stadgan ”iakttas när en nationell lagstiftning 

omfattas av unionsrättens tillämpningsområde, och något fall som sålunda omfattas av 

unionsrätten, utan att de grundläggande rättigheterna äger tillämpning, är följaktligen inte 

möjligt.”7  Vidare ska rättighetsstadgan enligt artikel 52 säkerställa åtminstone samma skydd 

som EKMR och bestämmelserna i EKMR beaktas som allmänna rättsprinciper enligt artikel 6(2) 

FEU. Medan unionsrätten formellt har företräde framför EKMR inom ramen för EU-samarbetet 

är det den enskilda medlemsstatens ensak att tillämpa EKMR utanför unionsrättens domäner. För 

att undvika konflikt med legalitetsprincipens krav på förutsebarhet anpassas dock tillämpningen 

av EKMR i nationell rätt ibland till EU:s standard även utanför unionsrättens egentliga 

tillämpningsområde. Genom denna kallharmonisering får EU:s värdegrund generellt genomslag i 

medlemsstaterna. Detta blev tydligt i NJA 2013 s. 746 (PMP) där Högsta Domstolen (HD) 

anpassade svensk rätt till förbudet mot dubbelbestraffning (”ne bis in idem”) som återfinns i 

såväl artikel 50, EU:s rättighetsstadga som i artikel 4 i Europakonventionens sjunde 

tilläggsprotokoll. Målet rörde underlåtenhet att betala mervärdeskatt och inkomstskatt i 

näringsverksamhet. Medan underlåtenheten att betala mervärdesskatt träffades av svenska lagar 

som genomförde ett EU-direktiv låg regleringen av inkomstskatt helt utanför unionsrättens 

domäner.  

Vid tiden för domen i PMP-målet hade EU-domstolen redan klargjort innebörden av 

rättighetsstadgans artikel 50 och i ljuset av mål C-617/10 Åkerberg Fransson var skattetillägg i 

kombination med straff uppenbarligen oförenligt med bestämmelsens genomslag genom 

momsdirektivet. Däremot var det oklart hur HD skulle bedöma kombinationen av skattetillägg 

och påföljd för skattebrott med avseende på inkomstskatt som alltså ligger utanför EU-

samarbetet. Visserligen ska all offentlig maktutövning i Sverige ske i enlighet med EKMR och 

så även åtgärder som vidtas av myndigheter till följd av underlåtenhet att betala inkomstskatt i 

näringsverksamhet. HD har dock ansett sig skyldig att åsidosätta lagregler endast om det funnits 

”klart stöd” i rättspraxis från Europadomstolen och i praktiken har det inneburit domar som rör 

Sverige eller ett annat nordiskt land.8 Svensk skatterätt ansågs därför var förenlig med förbudet 

mot dubbelbestraffning i EKMR. Samtidigt skulle det få oacceptabla följder om ne bis in idem 

                                                           
7 Mål Åkerberg Fransson C-617/10 EU:C:2013:105, punkt 21. 
8 Se t.ex. RÅ 2009 ref. 94 och NJA 2010 s. 168. 



skulle innebära olika saker med avseende på mervärdesskatt och med avseende på inkomstskatt i 

Sverige. HD valde därför att tillämpa ne bis in idem på samma sätt med avseende på båda 

skattebrotten. I målet övergav HD kravet på ”klart stöd” vilket gör det möjligt att anpassa 

tillämpningen av EKMR utanför unionsrättens domäner till kraven som följer av EU-

medlemskapet inom ramen för unionsrätten även på andra områden för att säkerställa intern 

samstämmighet. PMP-målet är alltså ett exempel på att unionens värdegrund såsom den har 

preciserats i rättighetsstadgan får genomslag i nationell rätt även utanför unionsrättens domäner 

och på att ”lag eller annan författning” ej längre kan anses vara den främsta rättskällan i svensk 

rätt.   

 

Konsten att forma en enhetlig värdegrund utifrån motstridiga intressen 

Rättighetsstadgan innehåller förutom det som traditionellt kallas för ”mänskliga rättigheter” även 

sociala rättigheter och ekonomiska rättigheter som åtnjuts av såväl fysiska som juridiska 

personer. I stadgans artikel 16 fastställs näringsfriheten för var och en, vilket i praktiken innebär 

en rätt att tillträda marknader i alla medlemsstater samt avtalsfrihet och fri konkurrens inom hela 

unionen.9 När allt kommer omkring är dessa ekonomiska rättigheter själva utgångspunkten för 

att upprätta en inre marknad vilket i enlighet med artikel 3(3) FEU är en av unionens centrala 

målsättningar. Inskränkningar i näringsfriheten får enligt artikel 52 i stadgan endast göras med 

beaktande av proportionalitetsprincipen om de är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av 

allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller för att skydda andras rättigheter och 

friheter. Rätten att tillträda marknader i alla medlemsstaterna preciseras sedan i artikel 26(2) 

FEUF där det står att den inre marknaden ”ska omfatta ett område utan inre gränser, där fri 

rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i 

fördragen.” Man talar slentrianmässigt om ”de fyra friheterna” men egentligen har vi att göra 

med fem olika friheter eftersom en åtskillnad måste göras mellan rätten för fysiska personer att 

röra sig fritt och rätten att etablera juridiska personer och bedriva näringsverksamhet inom 

unionen. I FUEF finns sedan bestämmelser som tillämpas för att avgöra om nationella och lokala 

åtgärder i medlemsstaterna står i strid med de olika ”fria rörligheterna” och om de i så fall kan 

berättigas. I t.ex. artiklarna 34-36 FEFU finns reglerna om varor och i artiklarna 56-62 FEUF om 

tjänstehandel. Vid all negativ integration av medlemsstaternas marknader genom att undanröja 

hinder för marknadstillträde i enlighet med primärrätten måste man först bedöma om åtgärden 

överhuvudtaget omfattas av bestämmeslen, och om det är så, bedöma om åtgärden kan berättigas 

av något samhällsintresse, och om den kan det, avgöra om åtgärden är proportionerlig för 

ändamålet. Genom detta tre-stegs-test görs en avvägning av intressen i enlighet med artikel 52 i 

stadgan. I ljuset av detta är en snäv teoretisk ansatts oförenlig med unionsrättens natur och 

systematik. Förvisso kan t.ex. specifika ekonomiska eller sociologiska teorier beaktas men i 

praktiken balanseras alltid flera olika intressen inom EU-samarbetet mot varandra genom 

proportionalitetsprincipen.  

 

                                                           
9 Se vidare Förklaring avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna EUT C 303, 14.12.2007, s. 17-35. 



Samstämmighetens fyra dimensioner 

Inom unionsrätten säkerställs legalitetsprincipen förutom genom teleologi också genom 

samstämmighet. Även kravet på en samstämmighet inom ramen för EU samarbetet är inskrivet i 

grundfördragen. I artikel 13 FEU stadgas också att unionens institutionella ramverks ska 

säkerställa ”...konsekvens, effektivitet och kontinuitet i dess politik och verksamhet.” Artikel 7 

FEUF preciseras att unionen ska ”säkerställa samstämmigheten mellan all sin politik och 

verksamhet, med beaktande av samtliga sina mål och i enlighet med principen om tilldelade 

befogenheter.”  

Eftersom unionsrätten till stora delar materialiseras i nationell rätt innebär kravet på 

samstämmighet att direkt tillämplig unionsrätt och EU-direktiv ska förstås på samma sätt i alla 

medlemsstaterna. I praktiken är det dock lång väg att gå innan medlemsstaterna har utvecklat det 

administrativa samarbete som krävs för att säkerställa mellanstatlig samstämmighet i nationell 

rättstillämpning.10 Istället är det samstämmigheten mellan EU:s rättskällor i sig som kan avses i 

nuläget. I det sammanhanget utkristalliserar sig fyra dimensioner av samstämmighet, nämligen 

vertikal, horisontell, evolutionär samt samstämmighet mellan unionens externa och interna 

åtgärder.     

 

Vertikal samstämmighet  

Vertikal samstämmighet tar sin utgångspunkt i doktrinerna om normhierarki och unionsrättens 

företräde. Medan normhierarki och företrädesprincipen löser konflikter mellan motstridiga 

rättsnormer på olika nivåer inom den gemensamma rättsordningen innebär kravet på vertikal 

samstämmighet att man så långt som möjligt undviker att skapa sådana motsättningar från 

början. Följaktligen ska EU:s sekundärrätt som antas på basis av grundfördragen endast precisera 

primärrätten. Ett direktiv eller en förordning får alltså vare sig inskränka eller utvidga de 

normativa befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat EU-institutionerna genom FEU och 

FEUF. Vidare om det finns en lagstiftningsakt som preciserar primärrättens innebörd ska 

lagstiftningsakten tillämpas och ej primärrätten som annars skulle ha tillämpats för att avgöra 

målet. Som exempel preciserar det s.k. tjänstedirektivet 2006/123/EG reglerna om fri rörlighet av 

tjänster i artiklarna 56-62 FEUF och tillnärmar de nationella reglerna rörande samhandel med 

tjänster.11 I ett mål inför svensk domstol som rör tjänstehandel ska alltså svensk lag tillämpas i 

enlighet med direktivets ordalydelse och syfte samt med eventuella förhandsavgöranden på 

området. Om däremot en typ eller aspekt av tjänsteutövning skulle undslippa tjänstedirektivets 

tillämpningsområde är det möjligt att falla tillbaka på de öppna skrivningarna i artiklarna 56-62 

FEUF som har direkt tillämplighet och således då ska tillämpas ex offico av den nationella 

domstolen.12       

                                                           
10 Genom arbetet med unionens e-juridikportal och European Case Law Identifier (ECLI) möjliggörs mellanstatlig 
samstämmighet, se https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sv, senast besökt 2018-01-02. 
11 Direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, EU:s officiella tidskrift (EUT) L 376, 27.12.2006, s. 36-
68. 
12 Se NJA 2012 s. 1073. 

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sv


Vertikal samstämmighet har ett direkt samband med teleologi eftersom det är kravet att tillämpa 

materiell unionsrätt i enlighet med artiklarna 2-3 FEU och EU:s rättighetsstadga som säkerställer 

måluppfyllelse. I ljuset av unionsrättens teleologi framgår det med all önskvärd tydlighet att 

vertikal samstämmighet inte bara ska gälla mellan kategorier av rättsnormer såsom primärrätt, 

sekundärrätt och tillnärmad nationell rätt, utan också mellan olika bestämmelser inom 

primärrätten. Medan portalstadgandena i artiklarna 2-3 FEU och bestämmelserna i EU:s 

rättighetsstadga definierar unionens värdegrund och målsättningar är exempelvis artiklarna 56-62 

FEUF materiell rätt som ska tillämpas på så sätt att värdegrunden och målsättningarna 

materialiseras.  

 

Horisontell samstämmighet  

Vid sidan av den vertikala samstämmigheten mellan rättsnormer på olika nivåer inom 

unionsrätten måste rättsnormer med samma dignitet inom olika områden vara förenliga med 

varandra. När det gäller regleringen av den inre marknaden har visserligen EU-domstolen 

klargjort att reglerna om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital är ömsesidigt 

uteslutande och man måste därför välja vilken typ av rörlighet som ska regleras i det enskilda 

målet.13 Vidare är det av processuella skäl ofta svårt att tillämpa reglerna om fri rörlighet och 

konkurrensrätt simultant särskild då det i första hand är konkurrensmyndigheter som tillämpar 

konkurrensreglerna. Samtidigt vore det ju olämpligt om regleringen av t.ex. handel med varor, 

tjänster och konkurrens skulle vara direkt motstridig eftersom det skulle ge processföring alltför 

stor materiell betydelse och pressa gränserna för vad som kan anses vara förenligt med 

rättssäkerhet. Dessutom kan det mycket väl hända att frågor som hänskjuts från flera olika 

nationella domstolar i olika ärenden till EU-domstolen förenas och besvaras i ett och samma 

förhandsavgörande och domstolen är då benägen att hitta en röd tråd i svaren på de olika 

frågorna.  

I de förenade målen C-403/08 och C-429/08 Premier League behandlade EU-domstolen frågor 

som rörde såväl fri rörlighet av tjänster som konkurrensrätt och upphovsrätterna till 

medieinnehåll.14 Företaget som filmade fotbollsmatcherna i den engelska högsta divisionen hade 

delat upp den europeiska TV-marknaden genom att upplåta sändningsrättigheter till endast ett 

företag i varje land trots att tekniska förutsättningar fanns för att låta flera företag verka i varje 

medlemsstat. I slutände säkerställdes monopolen genom försäljning av satellitavkodningskort 

som gjorde det möjligt för privatpersoner och företag att ta emot utsändningarna på landets 

språk. Priset för satellitavkodningskorten var lägre för privat bruk än om de skulle brukas av 

företag. Vidare varierade priset för satellitavkodningskorten markant mellan de olika 

medlemsstaterna. I de engelska målen som ledda fram till förhandsavgörandet hade några 

företagare satt i system att köpa billiga kort för privat bruk i Grekland och sälja dem till pubar i 

England. Således kunde man vidareförmedla de grekiska företagets utsändningarna på de 

engelska pubarna. Rättighetshavarna vidtog rättsliga åtgärder mot pubägarna för att få bukt med 

                                                           
13 Mål Schindler C-275/92 EU:C:1994:119.  
14 Förenade målen om Premier League C-403/08 och C-429/08 EU:C:2011:631.   



dessa utsändningar. I förhandsavgörandet förklarar dock EU-domstolen att 

marknadsuppdelningen var i strid med konkurrensreglerna och att åtgärderna som hindrade 

personer att ta emot utsändningar i ett annat land än där sändarföretaget hade monopol var i strid 

med reglerna om fri rörlighet av tjänster. Däremot hindrade enligt EU-domstolen den engelska 

upphovsrättslagen som tillnärmats genom olika EU direktiv användning av 

satellitavkodningskort som sålts för privat bruk i näringsverksamhet. Domstolens 

förhandsavgörande genomsyras av en strävan efter horisontell samstämmighet och i punkt 188 

sägs uttryckligen med avseende på direktiven på upphovsrättens område att ”med beaktande av 

de krav som följer av att unionens rättsordning ska vara enhetlig och konsekvent, måste 

begreppen som används i samtliga dessa direktiv ha samma betydelse, såvida unionslagstiftaren 

inte i ett specifikt lagstiftningssammanhang har uttryckt en annan avsikt.” Naturligtvis är det 

viktigt att systemet av sekundärrätt inom ett och samma område är samstämmigt.  

 

Evolutionär samstämmighet  

Som följer av artikel 19(1) FEU är det till syvende og sidst EU:s domstolar och särskilt EU-

domstolen som har till uppgift att säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av 

fördragen.15 EU domsolen är formellt sett inte bunden av sina tidigare avgöranden eftersom det 

till skillnad från i t.ex. engelsk rätt inte finns någon unionsrättslig doktrin om s.k. ”stare 

decisis”.16 Kravet på samstämmighet syftar dock till en förutsebar rättstillämpning i enlighet med 

legalitetsprincipen. Domstolen måste därför så långt som möjligt följa sina tidigare avgöranden 

och över tiden undvika godtyckliga och rent motstridiga resonemang och svar på rättsfrågor i 

praxis. I mångt och mycket har EU-domstolen visat vägen för rättsutvecklingen och exempelvis 

erkände man grundläggande rättigheter som unionsrättsliga principer långt innan stadgan blev 

primärrätt.17 Ofta ger EU-domstolen först ganska öppna svar på innebörden av en rättsakt för att 

sedan precisera förklaringarna allteftersom det rättsliga landskapet utvecklar sig och nya frågor 

uppkommer. Ibland händer det dock att EU-domstolen finner det nödvändigt att helt frångå ett 

tidigare resonemang och vid enska tillfällen har den uttryckligen förklarat tidigare resonemang 

obsoleta.18 Med tanke på EU-domstolens centrala roll för utvecklingen av unionsrätten är 

evolutionär samstämmighet av stor betydelse för rättssäkerheten och rättsutvecklingen inom 

unionen.  

Evolutionär samstämmighet innebär också att sekundärrätten så långt som möjligt ska realisera 

tidigare rättspraxis där EU-domstolen har preciserat innebörden av tillämplig primärrätt på 

området. Exempelvis kodifierade det ovan nämnda tjänstedirektivet 2006/123/EG i stora delar 

EU-domstolens förhandsavgöranden rörande den fri rörligheten av tjänster och artiklarna 56-62 

FEUF. Av samma anledning måste sekundärrätten läsas i ljuset av EU-domstolens föregående 

                                                           
15 Vid sidan om EU Domstolen, består EU:s somstolsorganisation av Tribunalen och det finns möjlighet att inrätta 
specialdomstolar.   
16 För vidare läsning se t.ex. Daniel H. Chamberlin, The Doctrine of Stare Decisis: its reasons and its existence, Gale 
2010.  
17 Mål Roland Rutili C-36/75 EU:C:1975:137. 
18 Se t.ex. mål Adidas.Salomon AG C-408/01 EU:C:2003:404.  



rättspraxis. När det gäller förhållandet mellan lagstiftningsakter ska ny sekundärrätt som 

huvudregel passa in i luckor och precisera befintliga regelverket för att skapa en mer integrerad 

reglering. Vidare är det en vanligt förekommande regleringsteknik att först tillnärma den 

nationella rätten genom direktiv för att sedan kunna introducera en direkt tillämpar förordning på 

området. Naturligtvis kan dock rättsutvecklingen med tiden göra att lagstiftningsakter blir 

oförenliga med det mer utvecklade regelverket och därför måste upphävas och ersättas med nya 

instrument. EU-domstolen kan när som helst upphäva en lagstiftningsakt för att säkerställa 

samstämmigheten i regelverket antingen i mål som rör ogiltighetstalan specifikt eller genom 

förhandsavgöranden.19 Ändringar av grundfördragen skapar en våg av reformer inom olika 

områden och effekterna av Lissabonrevisionen som slutfördes 2009 har nu blivit påtagliga inom 

EU-samarbetet.   

 

Intern/extern samstämmighet  

Avslutningsvis ska något sägas om samstämmighet mellan unionens ”interna” och ”externa” 

åtgäder. Unionen har bl.a. exklusiv befogenhet att utveckla en gemensam handelspolitik i 

enlighet med artikel 3(1)(e) FEUF och således kan en enskild medlemsstat ej ingå egna externa 

handelsavtal. Om medlemsstaterna skulle ingå avtal med tredje land utanför handelspolitikens 

domäner finns det nämligen en uppenbar risk för att en gemensam reglering inom unionen skulle 

försvåras. EU-domstolens praxis har med tiden utvidgat området från att avse handel med varor 

till att omfatta även handel med tjänster samt immaterialrätter, företagsetableringar och andra 

investeringar. Genom doktrinen om parallellism som sedermera har kodifierats och nu återfinns i 

artikel 3(2) FEUF tillerkände EU-domstolen nämligen unionen en exklusiv befogenhet att agera 

gentemot tredje land så snart det kan anses vara nödvändigt för att kunna utöva interna 

befogenheter.20 Vidare har EU-domstolen ansett att unionen har indirekt befogenhet att vidta 

externa åtgärder när det är nödvändigt för att förverkliga något av de mål som anges i fördragen 

eller när åtgärden kan komma att inverka på gemensamma regler eller räckvidden för dessa inom 

unionen. EU:s indirekta befogenheter kan vara både exklusiva och delade med medlemsstaterna 

beroende på vad frågan rör och den rättsliga grunden för doktrinen återfinns numera i artikel 216 

FEUF. Ibland har EU-domstolen förlitat sig på den ännu mer öppet skrivna restkompetensen i 

artikel 352 FEUF för att säkerställa samstämmighet mellan unionens interna och externa 

befogenheter. Idag definieras området för den gemensamma handelspolitiken i främst artikel 207 

FEUF. För att säkerställa samstämmighet har unionen enligt artikel 3(5) FEU också som 

målsättning att i internationella förbindelser säkerställa sina värderingar och intressen, och 

innebörden av denna målsättning rörande de externa förbindelserna preciseras sedan i artikel 21 

FEU. Vid något enstaka tillfälle har EU-domstolen till och med ansett det nödvändigt att 

åsidosätta sina internationella åtaganden för att kunna säkerställa intern samstämmighet inom 

unionen.21 

                                                           
19 Se t.ex. ang. personuppgiftsskydd förenade målen Digital rights Ireland och Kärtner Landesregierung C-293/12 
och C-594/12 EU:C:2014:238.  
20 Yttrande 1/76 EU:C:1971:32.  
21 Mål Kadi och al Bakaraat C-402/05 P EU:C:2008:461. 



 

Sammanfattning och tankeövningar  

Av vad som ovan sagts framgår att unionens rättskällor och tillnärmad nationell rätt måste förstås 

i sitt rättsliga sammanhang och i enlighet med EU-fördragens krav på teleologi och 

samstämmighet. Genom en teleologisk och samstämmig rättstillämpning och rättsutveckling 

säkerställs legalitetsprincipens krav på förutsebarhet och det gör att unionsrätten blir alltmer  

”rättstatslig”. Medan teleologi innebär att rättsutvecklingen blir värdegrundsstyrd snarare än 

styrd av skiftande politiska beslut, uppnås samstämmighet genom koordinering av rättskällor i 

fyra olika dimensioner; vertikalt, horisontellt, evolutionärt över tiden samt mellan interna och 

externa åtgärder. Naturligtvis kan man inte alltid ta hela unionsrätten i beaktande i analysen av 

enskilda rättsnormer, men med kunskap om EU rättens natur och systematik blir det möjligt att 

tänka kritiskt  och självständigt bedöma om allt det som sägs av auktoriteter, kollegor eller 

lekmän är korrekt.       

 

 

1) På vilket sätt säkerställs rätsstatlighet genom teleologi? 

 

2) På vilket sätt säkerställs rätssäkerhet genom samstämmighet? 

 

3) På vilket sätt säkerställer vertikal samstämmighet en teleologisk rättsutveckling? 

 

4) Vad har unionsrättens teleologi och samstämmighet att göra med svensk rätt? 

 

5) Vad har unionsrättens teleologi och samstämmighet att göra med kritiskt tänkande? 


