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Abstract 

An annulment action is at the core of the complete system of EU judicial pro-
tection by allowing direct review of the legality of binding Union measures before 
the Union courts. There are mainly two procedural ways for an individual to try 
the validity of an EU act that affects him or her personally. The first one can be 
found in Art. 263 (4) TFEU. The Article stipulates that any natural or legal person 
may, institute proceedings against an act addressed to that person or which is of 
direct and individual concern to them, and against a regulatory act which is of 
direct concern to them and does not entail implementing measures. The second 
one is in accordance with Art. 267 TFEU which allows a national court to request 
a preliminary ruling from the European Court of Justice on the interpretation of 
the Treaties or the validity and interpretation of an act decided by the Union 
institutions, bodies or agencies.  

The opportunity for an individual to try an EU act according to Art. 263 has 
in case-law been shown difficult and thus an individual may in many cases lack 
the ability to apply for invalidity of an EU act through the Article. The second 
procedural way cannot really count as an opportunity for an individual to annul 
an EU act because the individual has to depend on the national court to request 
a preliminary ruling and cannot force such a request. The procedural way fol-
lowed from Art. 267 TFEU must therefore be considered to be an extended 
possibility for an individual to have the validity of an EU act tried by the Euro-
pean Court of Justice.  
 This thesis aims to investigate what opportunities an individual citizen has to 
try the validity of an EU act and to further examine whether or not the opportu-
nities are compatible with the right to an effective remedy. Due to the relation-
ship between the EU, the Member States´ domestic legislation and the ECHR, 
the question regarding which legal order takes precedence over which arose. The 
aim is therefore also to examine how the Member States should relate to the 
ECHR and the EU law in case of a conflict between them.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Europeiska unionen (EU) är ett projekt som bygger på konstant respekt för 
rättsstatsprincipen.1 Detta är en förutsättning för att medborgarna ska kunna 
utöva sina rättigheter enligt EU-lagstiftningen och för att EU-länderna ska 
kunna lita på varandra.2 EU fungerar på två nivåer genom att den gemensamma 
europeiska nivån antar regler, som de 28 medlemsstaterna genomför, var och 
en inom ramen för sin nationella rättsordning. Allt EU gör bygger på fördrag 
som medlemsländerna gemensamt har kommit överens om på frivillig och de-
mokratisk väg. Lag och rätt upprättas av Europeiska Unionens domstol (EU-
domstolen) som ett oberoende rättsväsen som medlemsländerna har gett sista 
ordet i rättsliga frågor till.3 EU-domstolens rättspraxis har stort genomslag i 
medlemsländerna på grund av att dessa länder är uppbyggda på rättsstatsprinci-
pen och domstolar därför har hög legitimitet.4 EU-domstolen tolkar EU:s lag-
stiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i hela unionen. Domstolen 
avger domar i mål som hänvisas till den. De vanligaste typerna av mål domsto-
len handskas med är begäran om förhandsavgörande, överträdelseförfarande, 
passivitetstalan, skadeståndstalan och talan om ogiltigförklaring.5 Talan om ogil-
tigförklaring möjliggör att en akt som fattats på EU-nivå kan ogiltigförklaras i 
de fall den strider mot EU-fördragen eller någon grundläggande rättighet.   

Det finns två huvudsakliga processvägar för att nå till det europeiska dom-
stolssystemet för att få igenom en ogiltighetstalan. Det sker antingen genom di-
rektstämda mål som förs direkt inför EU-domstolen och tribunalen eller genom 
nationella processer där möjligheten att begära ett förhandsavgörande utgör en 
möjlighet till en rättslig dialog mellan EU-domstolen och den nationella dom-
stolen.6 Direkta mål omfattar bland annat processformen direkt ogiltighetstalan 

 
1 Europeiska kommissionen, Stärka rättsstatsprincipen genom ökad medvetenhet, en årlig över-
vakningscykel och effektivare tillsyn, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de-
tail/sv/IP_19_4169 (publicerad 2019-07-17). 
2 Ibid. 
3 Europeiska unionen, EU- en överblick, https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-
brief_sv (senast uppdaterad 2019-12-04). 
4 Hallström, Per, Att jämföra konstitutioner, SvJT 2010 s. 573 på s. 584. 
5 Europeiska unionen, EU-domstolen, https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/court-justice_sv (senast uppdaterad 2019-11-25). 
6 Hettne, Jörgen och Eriksson, Otken Ida (red.), EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk rätts-
tillämpning, upplaga 2, 2011, Visby, Norstedts Juridik AB, s. 284.  
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mot unionsåtgärder som anses bryta mot fördragen eller grundläggande rättig-
heter i enlighet med art. 263 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(FEUF).7 Indirekta mål omfattar de nationella domstolarnas möjlighet att be-
gära ett förhandsavgörande från EU-domstolen i enlighet med art. 267 FEUF. 
Dessa processvägar hjälper dock inte nödvändigtvis den enskilde individen trots 
att artiklarna ger möjlighet till det. I art. 263 FEUF behandlas vilka som är tale-
berättigade för att väcka en ogiltighetstalan av en EU-rättsakt. Av artikeln fram-
går att det finns tre kategorier av taleberättigade: privilegierade, semi-privilegie-
rade samt icke-privilegierade taleberättigade. 8 Individer hamnar här under kate-
gorin icke-privilegierade taleberättigade, vilket innebär att de måste bevisa att de 
är direkt och personligen berörda av en akt för att de ska anses vara taleberätti-
gade och således ha möjlighet att väcka en ogiltighetstalan av en akt. EU-dom-
stolen har i sin tolkning av testet på direkt och personligen berörd varit väldigt 
restriktiv, vilket skapar ett hinder för individen att väcka en sådan talan.9 

Möjligheten att väcka en ogiltighetstalan är viktig då domstolens rättskon-
troll innebär att de EU-domstolarna utövar en s.k. legalitets- eller laglighets-
prövning.10 En sådan prövning är nödvändig för att skydda EU:s medborgare 
från omoraliska lagar som kränker individernas grundläggande fri- och rättig-
heter. Denna möjlighet inom EU-rätten är en följd av andra världskriget och 
Nazityskland då landet styrdes av rättspositivistiska tankar.11 Rättspositivismen 
har den synen på rätten, att rätten och moralen bör skiljas åt och att rättsreg-
lerna alltid ska följas oavsett om dessa är orättvisa och omoraliska.12 Rätten ut-
görs enligt rättspositivismen av regler som instiftas av behöriga personer. I och 
med att rätten och moralen är åtskilda och rättsreglerna alltid ska följas, kunde 
Hitler stifta lagar som gynnade honom. Befolkningen och därmed även dom-
stolarna behövde följa och tillämpa lagarna.13 Rättspositivismen kritiserades 
kraftigt i samband med Nürnberg-tribunalerna då åtskillnaden mellan rätt och 
moral medförde att människor som begått grova omoraliska gärningar kunde gå 
fria genom att försvara sig med att de följde tysk lag.14 Internationellt löstes 
detta problem genom neo-naturrätten som säger att människor måste ha någon 
form av inneboende moralkompass som säger till när den materiella rätten är 
moraliskt förkastlig och därför inte bör tillämpas.15 I dagsläget anses därför 

 
7 Ibid.  
8 Chalmers Damian m.fl., European union law, third edition, 2014, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, s. 444.  
9 Albors–Llorens, Albertina, The standing of Private parties to challenge Community Measures: Has the Eu-
ropean Community missed the boat? 2003, Cambridge Law Journal, 62(1), s. 74. 
10 Hettne, EU-rättslig metod, s. 104.  
11 Engelbrekt, Kjell, Kontroversiellt tankegods i europeisk rätt, Europarättslig tidskrift nr 1 2007, s. 189. 
12 Se Israelsson, Thomas, Aktivism och hermeneutik, Europarättslig tidskrift nr 2 2001, s. 175. 
13 Se Engelbrekt, Kontroversiellt tankegods i europeisk rätt, Europarättslig tidskrift nr 1 2007. 
14 Se Lebeck, Carl, Den straffrättsliga legalitetsprincipen och Europakonventionen – något om fallet K-HW v. 
Tyskland, Juridisk tidskrift nr 3 2004/05, s. 645. 
15 Jfr Frändberg, Åke, Några tankar om naturrättsidéer och positivism — tillika en kritisk kommentar till 
vår tids missbruk av termerna ”naturrätt” och ”positivism”, SvJT 2019 s. 849 på s. 852–853. 
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rätten och moralen höra ihop och moralen inkorporeras därför in i rätten. Inom 
unionsrätten kan den naturrättsliga anspelningen inläsas i art. 3 (1) Fördraget 
om Europeiska unionen (FEU) som säger att unionen ska främja freden, sina 
värden och folkets välfärd.16 Att tillåta individer att väcka en ogiltighetstalan och 
därmed möjliggöra att domstolen utövar en laglighetsprövning av rättsakter, är 
således ett sätt för unionen att försöka förhindra att omoraliska lagar får ta fäste 
i den unionsrättsliga lagstiftningen.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter (om någon) det finns 
för enskilda medborgare i EU att väcka en ogiltighetstalan för en EU-akt som 
påverkar denne personligen. Vidare är syftet att undersöka hur denna eventuella 
möjlighet har använts i konkreta fall från EU-domstolen och huruvida detta är 
kompatibelt med individers rätt till ett effektivt rättsmedel som återfinns i både 
art. 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stad-
gan) samt i art. 13 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättig-
heterna (EKMR). För att uppnå detta syfte har det även varit av betydelse att 
undersöka Sveriges förhållande till EU och EKMR. Därmed uppkom även frå-
gan angående vilket av dessa system som trumfar över vilket. Syftet är därför 
även att undersöka vilket av dessa regelsystem som Sverige som medlems/kon-
ventionsstat till båda måste ge företräde till vid en eventuell konflikt mellan 
dessa. Slutligen är även syftet att undersöka huruvida en sådan möjlighet till 
ogiltighetstalan finns inom svensk rätt för att jämföra om svenska medborgares 
rättigheter tillgodoses bättre på EU nivå än på nationell nivå när det kommer 
till möjligheten att ogiltigförklara en akt som påverkar denne personligen.  

Följande frågor har därmed undersökts:  
1. Vilken/vilka möjligheter finns det för en individ eller en 

grupp av enskilda individer att väcka en ogiltighetstalan av en 
EU-akt?  

2. Finns det någon möjlighet för en svensk medborgare att 
väcka en ogiltighetstalan mot en svensk lagstiftning? 

3. Räcker dessa möjligheter för att nå upp till de kriterier som 
fastställs om rätten till ett effektivt rättsmedel?  

4. Hur bör Sverige, som konventions/medlemsstat i både 
EKMR och EU, förhålla sig till de båda regelverken vid en 
eventuell konflikt angående om en EU-rättslig lagstiftnings-
akt strider mot de grundläggande rättigheterna i EKMR? 

 
16 Granmar G. Claes, EU-stadgan, direktivet och nationell rätt, Juridisk Tidskrift, nr 4 2018/19, s. 849. 
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1.3 Avgränsning 

Det finns olika typer av ogiltighetstalan samt olika aktörer som har talerätt för 
att väcka en sådan talan. I uppsatsen kommer det redogöras för att det finns 
olika aktörer som har talerätt men fokus kommer att ligga på att fastställa samt 
analysera den enskilda EU-medborgarens möjlighet att väcka en sådan talan. 
Detta innebär att privilegierade och semi-privilegierade taleberättigade kommer 
att nämnas och förklaras kort, men fokus kommer att läggas på icke-privilegie-
rade sökanden. Uppsatsen kommer huvudsakligen skrivas ur ett svenskt per-
spektiv, vilket kommer att betyda att även om uppsatsen kommer att utgå från 
alla EU-medborgares möjlighet, kommer uppsatsen utgå från Sverige som med-
lemsstat och därmed svenska medborgare. Vidare kommer det analyseras 
huruvida detta är förenligt med EKMR och stadgan utifrån enbart artiklarna 13 
EKMR och 47 i stadgan för att på så sätt begränsa uppsatsen då det intressanta 
för att uppnå syftet med uppsatsen är hur effektiv gällande rätt är och om indi-
videns rättigheter tillgodoses i enlighet med rätten till ett effektivt rättsmedel. 
 Vad gäller frågan angående hur en medlemsstat ska förhålla sig till EKMR 
och EU, är det en väldigt stor fråga som i sig skulle kunna ligga till grund för ett 
examensarbete. Frågan kommer därför att undersökas och behandlas både un-
der kapitel 2 om förhållandet mellan rättskällorna samt i kapitel 3 om rätten till 
ett effektivt rättsmedel, men den kommer på grund av sin omfattning behöva 
avgränsas. Den avgränsning som valts i detta hänseende är att frågan endast 
kommer att behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna besvara hu-
vudfrågorna om möjligheten för en individ att väcka en ogiltighetstalan av en 
EU-akt och huruvida den möjligheten är kompatibel med art. 13 EKMR och 
art. 47 i stadgan. Frågan angående vilket system som ska ha företräde vid en 
eventuell konflikt är nödvändig att analysera i uppsatsen. Detta för att kunna 
besvara vad som skulle ske om en individ tar upp ett mål till Europeiska dom-
stolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) för prövning av om 
en EU-akt som påverkar individen strider mot dennes grundläggande fri- och 
rättigheter. I en sådan situation skulle Europadomstolen kunna komma till slut-
satsen att denna akt strider mot EKMR och Sverige som konventionsstat skulle 
då behöva ta ställning till om EU-akten (eller ett avgörande från EU-domsto-
len) har företräde framför Europadomstolens beslut. Denna fråga kommer vi-
dare enbart besvaras utifrån vad som sker om en lagstiftningsakt strider mot de 
grundläggande rättigheterna; regleringsakter kommer därmed inte att behandlas 
i detta avseende.  

1.4 Metod och material 

För att besvara mina frågeställningar kommer den EU-rättsliga metoden att använ-
das. Metoden kommer att användas eftersom uppsatsen behandlar EU-rättsliga 
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frågor och kommer att redogöra för EU-rättens påverkan för den enskilda 
svenska medborgaren. Detta sker genom att EU-rätten påverkar den svenska 
nationella rätten, vilket i sin tur påverkar den enskilda svenska medborgaren.  

En stor del av uppsatsen består av avgörande från EU-domstolen då det 
centrala i hela uppsatsen är individens möjlighet att väcka ogiltighetstalan inför 
EU-domstolen. EU-domstolens avgöranden är således av stor betydelse för att 
avgöra individernas möjlighet till en sådan prövning då de visar på hur fördrags-
texten används i praktiken. EU-domstolen använder sig av flera metoder vid 
tolkning av EU-rättsakter: textuell tolkning (lexikalisk), tolkning utifrån rättsre-
gelns sammanhang (systematisk) samt ändamålstolkning (teleologisk).17 Dessa 
olika metoder styr uppsatsen då de får genomslag i den praxis från EU-domsto-
len som kommer att användas. Vidare kommer även dessa tolkningsmetoder att 
användas i mina egna resonemang. Den systematiska metoden är väldigt påtag-
lig i arbetet eftersom detta till stor del bygger på relationen mellan de olika re-
gelsystemen samt hur de samspelar. Rättsreglerna tolkas därför i sitt samman-
hang. Den lexikaliska tolkningen kommer att få genomslag vid tillämpningen av 
exempelvis art. 277 FEUF, medan jag i analysdelarna kommer att beakta den te-
leologiska tolkningen mer då gällande rätt kommer att jämföras med hur rättslä-
get bör vara med tanke på ändamålet med unionsrätten. Detta är även kompati-
belt med hur EU-domstolen försöker tolka rättsakter där ändamålet med rätts-
akter ska vara styrande.18 Dessa tolkningsmetoder kommer även gemensamt att 
användas för att besvara mina frågeställningar. Ett exempel på det är för att be-
svara frågan angående hur Sverige bör förhålla sig till EU och EKMR vid en 
eventuell konflikt angående om en EU-rättslig lagstiftningsakt strider mot de 
grundläggande rättigheterna i EKMR, behövs först de olika regelverken tolkas 
rent lexikaliskt, sedan måste de olika rättssystemen sättas i sitt sammanhang 
(systematisk tolkning) och till sist måste även ändamålet med lagstiftningsakten 
beaktas i förhållande till de grundläggande rättigheterna (teleologisk tolkning).  

De material som kommer att användas är varierande för att få en bredare 
bild av rättsläget. De källor som kommer att användas är litteratur i form av 
böcker och artiklar, lagtext i form av främst fördrag från EU-rättsligt håll men 
även lagtext och avgöranden från nationell svensk nivå samt EKMR, avgöran-
den från EU-domstolen samt andra skrivelser från EU:s institutioner. Materi-
alet som används i uppsatsen är till viss del skriven på engelska då det finns 
mycket skrivet om ogiltighetstalan av en EU-akt från andra europeiska länder, 
både när de kommer till böcker men även artiklar. Vissa rättsfall har vidare inte 
någon officiell svensk översättning. Jag har därmed behövt översätta dessa de-
lar. 

 
17 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, upplaga 1:5, 2013, Lund, Student-
litteratur AB, s. 122. 
18 Korling, s. 114. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i olika kapitel; det första kapitlet består av uppsatsens 
grundstenar och introduceras genom en inledning med problemformulering, 
syfte och frågeställning, avgränsning, metod och material samt avslutas med 
denna disposition. Meningen med dessa grundstenar är att läsaren ska få en in-
blick i vad uppsatsen omfattar. Det andra kapitlet av uppsatsen använts som en 
verktygslåda för att förklara relationen mellan nationell och övernationell rätt 
samt relationen mellan EU och EKMR. I det tredje kapitlet behandlas rätten till 
ett effektivt rättsmedel för att klargöra hur nuvarande lagstiftning förhåller sig 
till art. 47 i stadgan och art. 13 EKMR. Vidare behandlar kapitlet även hur den 
svenska domaren ska förhålla sig till EKMR och EU-rätten i de fall den svenska 
nationella rätten anses strida mot EKMR på grund av EU-rättsliga regler. I det 
fjärde kapitlet behandlas ogiltighetstalan, vad en ogiltighetstalan är, kraven för 
att en akt ska anses vara bindande tillsammans med aktens rättsliga effekter, 
vilka grunder som finns för att väcka en ogiltighetstalan, vilka som har talerätt 
att väcka en sådan talan samt konsekvenserna av en sådan talan. Därefter hand-
lar det femte kapitlet om direkt ogiltighetstalan, vad en sådan talan är och vilka 
möjligheter som finns utifrån en sådan talan, följt av kapitel sex som behandlar 
indirekt ogiltighetstalan på samma sätt som en direkt ogiltighetstalan behand-
lats. Analysen har delats upp och placerats under de tre huvudkapitlen (kapitel 
3, 5 och 6) som resonerar kring uppsatsens frågeställningar. Detta för att tydli-
gare leda läsaren till slutsatsen och förstå tankebanan kring analysen och inte 
enbart hoppa in i den. I det avslutande kapitlet kommer uppsatsen därför att 
bestå av en slutsats där analyserna från de övriga kapitlen kommer sammanfat-
tas för att konkretisera svaren på frågeställningarna.  
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2 Relationen mellan nationell och övernationell 
rätt 

2.1 Inledning 
EU-rätten är en rättsordning i två nivåer som består av en gemensam europeisk 
nivå och 28 nationella.19 Europarådet å andra sidan bildades 1949 och är en 
europeisk sammanslutning av 47 stater med syftet att skydda och värna de 
mänskliga rättigheterna i Europa. Detta görs genom utarbetningen av EKMR 
och genom att Europadomstolen har möjlighet att genom sina avgöranden 
granska att konventionen efterlevs. Alla EU:s medlemsstater är anslutna till 
EKMR som trädde i kraft 1953 som det första instrumentet att genomföra vissa 
av de rättigheter som anges i Förenta nationernas (FN:s) deklaration om de 
mänskliga rättigheterna och göra dem bindande.20  

I och med att Sverige har varit ansluten till EKMR sedan början av 1950-ta-
let har Sverige förbundit sig att följa EKMR.21 Sverige har även genom inträdet 
i EU förbundit sig att följa EU-rätten. Dessa två internationella åtaganden kan 
leda till en normkonflikt angående vilken rättsordning som ska ha företräde, vil-
ket skapar problem för de nationella domstolarna vid deras rättstillämpning.  

Detta kapitel är därmed tänkt att förklara relationen mellan nationell rätt och 
övernationell rätt för att underlätta för läsaren att förstå kopplingarna mellan de 
olika rättskällorna samt förklara för läsaren hur dessa rättskällor hänger ihop 
och förhåller sig till varandra. De tre systemen som behandlas i kapitlet är EU-
rätten, EKMR samt den nationella lagstiftningen. Viktigt att betona i detta sam-
manhang är att EU-rätten genomsyrar all nationell rätt, men för att kunna ur-
skilja lagstiftning och rättskällor som grundat sig på nationell nivå kommer rät-
ten i uppsatsen att delas upp i nationell rätt som då syftar till lagstiftning stiftad 
av den nationella lagstiftaren, s.k. svensk nationell rätt samt övernationell rätt 
som då syftar till europarätten i sin helhet. 

2.2 Rättsstatsprincipen 
EU bygger på rättsstatsprincipen som återfinns både inom EU som union men 
även i den svenska nationella rättsordningen. Ur ett unionsrättsligt perspektiv 

 
19 Korling, s. 109–110. 
20 European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights, 
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c= (hämtad 2019-10-26). 
21 Se Dag, Victor, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT 2013 s. 343 på s. 348.  



 16 
 
 
 

utgör rättsstatsprincipen kärnan i systemet för rättsligt skydd i EU.22 Det finns 
ingen tydlig definition som klargör vad rättsstatsprincipen rent konkret innebär 
utan för att få förståelse i vad unionen menar med rättsstatsprincipen får olika 
unionsrättsliga källor tillämpas. Exempelvis anges i stadgans preambel att un-
ionen särskilt bygger på rättsstatsprincipen, vilket utarbetas vidare i art. 47 (1) i 
stadgan som föreskriver att ”var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och 
rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol…”.23 
Dessutom utarbetade EU-domstolen även i Les Verts24 att EU grundar sig på 
rättsstatsprincipen eftersom varken dess medlemsstater eller dess institutioner 
kan undvika en översyn av frågan om de åtgärder som de vidtagit överensstäm-
mer med fördragen. Genom dessa exempel kan en slutsats dras om att rätts-
statsprincipen ur ett unionsrättsligt perspektiv innebär att ingen står ovanför la-
gen och att ingen kan undgå granskning av deras handlingar. Av avgörandet kan 
också förstås att ur ett unionsrättsligt perspektiv föreligger det en möjlighet att 
ifrågasätta en EU-akt inom ramen för rättsstatsprincipen.  
 Ur ett svenskt perspektiv å andra sidan har regeringen uttryckt att rättsstats-
principen innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen, lagar ska följas, 
stiftas och tillämpas utan diskriminering och med respekt för individens värdig-
het och mänskliga rättigheter.25 Den svenska regeringen står fast vid att Sverige 
kommer att slå vakt om rättsstatens principer i internationella sammanhang och 
betonar dess centrala betydelse för skyddet av den enskilde och hans eller hen-
nes åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.26 Detta bör ur en teleologisk syn-
vinkel kunna tolkas som att rättsstatsprincipen även på nationell nivå bör kunna 
ge möjlighet att ifrågasätta lagstiftning som går emot den. 

2.3 Rättskälleläran 
Inom rättskälleläran anses i normalfallet grundlagar vara den högsta rättskällan i 
ett land. I och med att Sverige gick med i EU gäller dock inte denna hierarki. 
Medlemsstaterna har skapat en gemensam rättsordning som griper in i och om-
danar de nationella rättssystemen på ett annorlunda sätt från alla tidigare kända 
institutionella och rättsliga ramverk.27 Traditionellt har EU:s tvånivåsystem fun-
gerat genom att den gemensamma europeiska nivån antar regler baserade på 
mellanstatliga överenskommelser, 28 som de 28 medlemsstaterna genomför, var 
och en inom ramen för sin nationella rättsordning. Sverige måste därmed an-
passa sin lagstiftning till EU-rätten och får därför inte ha lagar som strider mot 

 
22 Lenaerts, Koen, m.fl., EU Procedural Law, 2014, Oxford, Oxford University Press, s. 2.  
23 Ibid.  
24 Mål C-294/83 Les Verts mot Europaparlamentet (1986), ECLI:EU:C:1986:166. 
25 Regeringens skrivelse 2007/08 nr 109, Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, s. 16. 
26 Ibid. 
27 Granmar, EU-stadgan, s. 846. 
28 Ibid, s. 846–847. 
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EU:s regler.29 Om en svensk lag står i strid mot en EU-rättsakt, är det EU-lagen 
som gäller då den har företräde framför den svenska lagen.30 Principen om EU-
rättens företräde framför svensk nationell rätt är välbekant för svenska jurister i 
och med att EU-domstolen för länge sedan slog fast att EU-rätten ska ha före-
träde framför all nationell rätt i medlemsstaterna, inklusive medlemsstaternas 
nationella konstitutioner.31  

Närmare regler för vilken effekt EU:s rättsakter ska ha i medlemsstaterna el-
ler frågan om prioritet vid händelse av en konflikt mellan EU-rättsakter samt 
nationell lagstiftning framgår inte av fördragen, utan de principer som i dag 
finns på området har utvecklats av EU-domstolen.32 Rättskällorna och deras fö-
reträde och effekter i den nationella rätten såsom de har förklarats av EU-dom-
stolen är det som främst skiljer unionens autonoma rättsordning från internat-
ionell rätt. Domstolen har identifierat EU-lagstiftning som högst, i stället för 
nationell lagstiftning, och som direkt effektiv, sedan början av 1960-talet. Detta 
innebär att regler måste tillämpas dagligen av de nationella domstolarna i med-
lemsstaterna. Principen om direkt effekt inom EU-rätten slogs fast genom Van 
Gend en Loos-målet33 och garanterar tillämpningen och effektiviteten av EU-lag-
stiftning i EU-länder samtidigt som domstolen konstaterade att principen inte 
bara åtar sig skyldigheter för EU-länder utan också rättigheter för individer. In-
divider kan därför dra fördel av dessa rättigheter och direkt åberopa europeiska 
handlingar vid nationella och europeiska domstolar.34 Det är vidare EU-dom-
stolens uppgift att presentera EU-lagstiftning inte bara som internationell rätt, 
utan som något som direkt påverkar aspekter av inhemska rättsliga förfaran-
den.35  

Vid en prövning av hur långt EU-rätten sträcker sig in i medlemsstaternas 
rättsordning, dvs. gränsen för EU-rättens anspråk på företräde, finns det ett an-
tal grundläggande principer att beakta. Några av de mest centrala principerna är: 
principen om lojalt samarbete, principen om tilldelade befogenheter, intresset 
av att EU-rätten kan uppnå sin ändamålsenliga verkan (effet utile) och respekten 
för medlemsstaternas nationella identitet.36 Sverige är en medlemsstat och är 
därför bunden enligt lojalitetsprincipen i art. 4 (3) FEU att följa unionsrätten. 
Denna skyldighet att vara lojala mot EU-rätten gäller endast inom de områden 

 
29 Sveriges Riksdag, EU:s lagar och regler, EU-lag går före svensk lag, http://eu.riksda-
gen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/eus-lagar-och-regler/# (hämtad 2019-10-26). 
30 Ibid. 
31 Mål 6/64, Costa mot ENEL (1964), ECLI:EU:C:1964:66. 
32 Korling, s. 111 se även Weatherill, Stephen, Law and Values in the European Union, 2016, Oxford, 
Oxford University press, kapitel 4. 
33 Mål 26/62 Van Gend en Loos mot Nederlandse Administraie der Belastingen (1963), 
ECLI:EU:C:1963:1. 
34 EUR-Lex, The direct effect of European law, https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14547 (senast uppdaterad 2015-01-14). 
35 Weatherill, Stephen, Law and Values in the European Union, kapitel 4. 
36 Korling, s. 112.  
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där medlemsstaterna faktiskt förbundit sig att följa EU-rätten.37 Principens till-
lämpningsområde begränsas av principen om tilldelade befogenheter som har 
kommit till uttryck i artiklarna 4 (1) och 5 (1) FEU. Unionens normativa befo-
genheter inom ett specifikt område bestäms sedan i enlighet med principerna 
om subsidiaritet och proportionalitet vilket framgår av artikel 5 (3) och (4) 
FEU.38  

Inom EU-rätten är rättskällorna uppdelade i primärrätt och sekundärrätt.39 
Primärrätten utgörs av fördragen och de allmänna principerna som lägger grun-
den för all EU:s verksamhet samt sedan 2009 även stadgan,40 medan sekundär-
rätten omfattar förordningar, direktiv och beslut, och bygger på fördragens mål 
och principer.41 Sekundärrätten är endast giltig om den är förenlig med de över-
ordnade akterna och avtalen, som har företräde framför den.42 Det finns även 
andra rättskällor utöver primärrätten och sekundärrätten inom unionsrätten, 
dessa är: fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen 
(Euratomfördraget) samt internationella avtal.43 

I art. 6 (3) i FEU, även kallat Maastrichtfördraget, som tillhör EU:s primär-
rätt fastslogs att unionen ska som allmänna principer respektera de grundläg-
gande rättigheterna såsom de garanteras i EKMR.44 Denna princip var redan ut-
vecklad genom EU-domstolen men blev i och med fördraget en kodifierad och 
preciserad rättsprincip.45 Ur en teoretisk synvinkel innebär det dock att Europa-
konventionen numera måste anses utgöra en del av den primära EU-rätten.46 
EU är trots det inte i sig bunden av EKMR då EU-domstolen i sina yttranden47 
förklarat att unionen dels inte är mogen att ansluta sig till det internationella sy-
stemet samt dels att en sådan anslutning skulle underminera möjligheterna att 
säkerställa en samstämmig rättsutveckling att underkasta unionens externa 

 
37 Ibid, s. 113. 
38 Granmar, EU-stadgan, s. 847. 
39 Europeiska unionen, EU-lagstiftning, https://europa.eu/european-union/law_sv (hämtad 
2019-10-26). 
40 Europaparlamentet, Faktablad om Europeiska Unionen, EU-rättens källor och räckvidd, 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/6/eu-rattens-kallor-och-rackvidd (hämtad 
2019-11-30). 
41 Europeiska unionen, EU-lagstiftning, https://europa.eu/european-union/law_sv (hämtad 
2019-10-26). 
42 Europaparlamentet, Faktablad om Europeiska Unionen, EU-rättens källor och räckvidd, 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/6/eu-rattens-kallor-och-rackvidd. 
43 Ibid.  
44 Rosén, Johan, De svenska lagförarbetenas vara eller inte vara som rättskälla — effekter av Sveriges anslut-
ning till den Europeiska unionen, SvJT 1996 s. 244 på s. 250. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Yttrande 2/94, Gemenskapens anslutning till konventionen om skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna (1996), ECLI:EU:C:1996:140 och Yttrande 2/13, Un-
ionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (2014), ECLI:EU:C:2014:2454. 
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kontroll eftersom en anslutning skulle innebära att en individ i sista hand skulle 
kunna klaga över EU-domstolens bedömning hos Europadomstolen.48  

Unionsrätten syn på de grundläggande rättigheterna skiljer sig från Euro-
parådets genom att EU ser de grundläggande rättigheterna som en integrerad 
del av rätten och inte som överordnade rättsnormer.49 Denna syn på de grund-
läggande rättigheterna kombinerat med principen om EU-rättens företräde har 
lett till att vissa medlemsstater tidigare reagerade på att de grundläggande rättig-
heterna inte respekterades tillräckligt inom unionsrätten. Tack vare den tyska 
författningsdomstolens påtryckning att företräde till EU-rätten endast kommer 
att ges så länge EU-rätten säkerställer medlemsstaternas medborgare ett fullgott 
rättsskydd (so lange-principen) ledde det till att EU skapade stadgan.50 Stadgan 
ska tolkas i ljuset av EKMR i enlighet med art. 52 i stadgan. Materiellt sett är 
stadgan den mest omfattande till sitt innehåll, men i flera fall uttryckes rättighet-
erna med olika styrka. Detta skiljer stadgan från EKMR och den svenska 
grundlagen kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF).51 I 
EKMR och RF ges rättigheterna ungefär lika tyngd och är i princip direkt till-
lämpliga i en tvist inför domstol.52 Stadgan vilar därmed på ett rättsligt sett lö-
sare grund såtillvida som dess bestämmelser inte alla gånger låter sig användas 
inför domstol utan mer ges uttryck för rättsliga principer.53 I art. 51 (1) i stad-
gan fastslås att stadgan endast är tillämplig när medlemsstaterna tillämpar un-
ionsrätten. Detta betyder att EKMR alltid ska tillämpas av medlemsstaterna me-
dan stadgan endast ska tillämpas när medlemsstaterna tillämpar unionsrätten. 
Vad som utgör EU-rättens tillämpningsområde har varit en återkommande 
fråga för EU-domstolen att ta ställning till.54 

Det kan alltså konstateras att EU-rätten där primärrätten har företräde före 
sekundärrätten går före svensk grundlag. Efter svensk grundlag kommer vanlig 
lag, följt av förarbeten, praxis, doktrin och till sist sedvanerätt.55 Det intressanta 
i detta hänseende är dock att unionsrättens teleologi påverkar även denna ord-
ning mer ingående då förarbeten inte längre är den främsta källan till stöd för 
lagtolkning.56 Medlemsstaterna och de nationella domstolarna är skyldiga i en-
lighet med kravet på lojalt samarbete i art. 4 (3) FEU att 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 teleologiskt med EU-rätten för att genomföra 

 
48 Granmar, EU-stadgan, s. 851 samt Bernitz, Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i europeiska unionens 
konstitution, Juridisk Tidskrift nr 4 2010-11, s 821 vid s. 833.  
49 Ibid. 
50 Se Rosén, SvJT 1996 s. 244 på s. 253. 
51 Åhman, s. 462. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Korling, s. 117. 
55 Peczenik, Alexander Rättsordningens struktur, SvJT 1974 s. 369.  
56 Granmar, G. Claes, Kritiskt tänkande inom Europarätten, Vad legitimerar rättskällorna inom unionsrät-
ten?, 2018, Visby, Eddy.se AB, s. 3. 
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även EU direktiv. Resultatet som åsyftas med att anta ett direktiv är enligt art. 
288 FEUF nämligen 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.57 EKMR har vidare 
förutom dess roll ur ett unionsrättsligt perspektiv, även genom att Sverige 1995 
inkorporerad EKMR i svensk lag, en kvasi-konstitutionell status genom 2 kap. 
19 § RF.58 I dag har de grundläggande rättigheterna en inte tidigare skådad ställ-
ning i det svenska konstitutionella systemet genom att Sverige sedan 2011 utö-
kade 2 kap. RF så att vissa rättigheter ska gälla ”fullt ut”.59 I förarbeten har det 
dock betonats att 2 kap. 19 § RF inte i sig ger EKMR grundlagsstatus, utan att 
det är grundlagsstridigt att bryta mot konventionen genom bestämmelsen i 19 
§.60 I fall av verklig eller skenbar konflikt mellan konventionen och annan lag 
måste konflikten lösas genom lagtolkningen eller med hjälp av rättstillämp-
ningsmetoder. I förarbeten redogörs för att det inte gärna kan uppstå någon 
risk för en konflikt mellan EKMR och 2 kap. RF. I den mån de två regelsyste-
men inte ger samma skydd kommer den regel som går längst att bli den som 
avgör hur långt skyddet för fri- och rättigheter sträcker sig. Regelverken kom-
pletterar således varandra.61 Genom att unionen har stadgat att EKMR ska be-
traktas som allmänna rättsprinciper inom unionsrätten ges dock EKMR en 
högre rättslig status i Sverige som del av unionsrätten än som del av intern 
svensk rätt.62 

2.4 Normkonflikten mellan rättsordningarna  
När en svensk domare dömer i ett mål, måste denne ta hänsyn till EU-rätten, 
EKMR samt den nationella lagstiftningen. Meningen med dessa tre rättssystem 
är att de tillsammans ska samspela för att skydda individer. En eventuell norm-
konflikt mellan EU-rätten och nationell rätt aktualiserar nödvändigheten av att 
företa ett val mellan konkurrerande auktoriteter.63 I RF 10 kap. 6 § har lagstifta-
ren ställt upp ett krav på att beslutanderätten som riksdagen överlåter till EU 
förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområdet till vilket 
överlåtelsen sker motsvarar det som ges i RF och i EKMR. I doktrin är 

 
57 Ibid. 
58 Detta skedde genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Se även European Commission, Coun-
try report non-discrimination, Sweden 2018, (publicerad 2019-01-14). 
59 Åhman, Karin, 2 kap. RF, Europakonventionen och EU:s stadga om grundläggande rättigheter–en jämfö-
relse, SvJT 100 år (festskrift) s. 460 på s. 460. 
60 Proposition 1993/94 nr 117 angående inkorporering av Europakonventionen och andra fri- 
och rättighetsfrågor, s. 36–37.  
61 Ibid.  
62 Se RÅ 1997 ref. 65 samt Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag, s. 832. 
63 Johansson, Daniel, Får svenska domstolar underlåta att tillämpa EG-rätt?, Europarättslig tidskrift nr 3 
2007, s. 536.  
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professorer oeniga om detta är förenligt med Sveriges unionsrättsliga åtagan-
den. Denna möjlighet för svenska domstolar att med stöd av formuleringen i 10 
kap. 6 § RF kunna underlåta att tillämpa EU-rätt som strider mot fri- och rättig-
hetsbestämmelser i 2 kap. RF och EKMR har avfärdats av vissa professorer. 
Professorerna menar att bestämmelsen inte riktar sig till domstolarna utan är till 
för att begränsa riksdagens möjligheter att vid framtida fördragsändringar över-
låta nya beslutsbefogenheter till EU utan att behöva ändra i den svenska grund-
lagen.64 EU-domstolen har i praxis redogjort för att EU-rätten alltid måste ges 
företräde, och att bedömningen av om en EU-rättsakt skulle gå utöver EU:s be-
fogenheter är för EU-domstolen att avgöra, i enlighet med Foto-Frost-målet65.66 
EU-rättens företräde kan således inte rubbas av att vissa medlemsstaters nation-
ella domstolar i sin rättstillämpning gjort eller antytt undantag för vissa frågor 
med stöd av nationell konstitutionell rätt.67 En sådan rättsverkan av en nationell 
åtgärd kan ifrågasättas ur ett EU-rättsligt perspektiv då det följer av själva EU-
medlemskapet att ett land har accepterat unionsrättens företräde.68 

EKMR:s filosofi är att de grundläggande mänskliga rättigheterna är överord-
nade annan lagstiftning. Varje medlemsstater ska således i sin rättstillämpning 
alltid beakta de mänskliga rättigheterna. Europadomstolen har dock under de 
senaste åren utvecklat en något motsägelsefull praxis när det gäller konventions-
staters ansvar för brott mot de mänskliga rättigheterna.69 Denna praxis har på 
senare tid blivit något tydligare. Stater har kommit att bli betraktade som ansva-
riga för sådana kränkningar av de rättigheter som finns stadgade i EKMR, i de 
fall där det skett på staternas territorium, men även där utlämning av en enskild 
som möjliggör kränkningar av mänskliga rättigheter mot enskilda. Statsansvar 
har normalt byggt på att fullt ansvar enbart gäller där en stat har rättslig obe-
gränsad handlingsfrihet. Detta ansvar har dock utvecklats av Europadomstolen 
och ansetts inträda i de fall där en stat faktiskt påverkar en enskilds rättigheter.70 
Den tidigare tolkningen att en stat är obegränsat ansvarig för inre angelägen-
heter men begränsat ansvarig för internationella samarbeten måste anses ha 
ändrats i och med Europadomstolens avgörande dom M.S.S mot Belgien och Grekland 71 
där domstolen klargjorde att det faktum att det är unionsrätt som ligger till 
grund för en konventionsstats agerande, inte kan skydda staten från en gransk-
ning av Europadomstolen. Europadomstolen tillämpar numera en doktrin om 
”fullt ansvar”, dvs. att en medlemsstat ansvarar fullt ut för sina myndigheters 

 
64 Ibid, s. 538. 
65 Mål C-314/85, Foto-Frost mot Hauptzollamt Lübeck-ost (1987), ECLI:EU:C:1987:452. 
66 Johansson, s. 537. 
67 Ibid.  
68 Granmar, EU-stadgan, s. 853. Se även för svensk räkning 2 § Lag (1994:1500) med anledning av 
Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
69 Lebeck, Carl, EKMR och EG-rätten–en fortsatt olöst konflikt, Europarättslig tidskrift nr 3 2006, s. 
546. 
70 Ibid.  
71 M.S.S mot Belgien och Grekland, Dom av den 21 januari 2011, Europadomstolen, nr 
30696/09. 
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ageranden.72 Sverige måste därför enligt den doktrinen förhålla sig till konvent-
ionen vid dess tillämpning av EU-rätten.73 

De mänskliga rättigheterna har sedan många år ansetts som allmänna rätts-
principer inom EU, vilket kommer till uttryck i art. 6 (3) FEU. Av art. 6 (1) föl-
jer att det i dag finns en stadga för de grundläggande rättigheterna i EU. I stad-
gans art. 52 (3) framkommer att ingenting hindrar att ett starkare skydd ges 
inom ramen för stadgan än det som motsvarande rättighet har inom EKMR. 
När stadgan tillämpas (vilket ska göras när EU:s institutioner och medlemssta-
terna förverkligar EU-rätt) ska den läsas i ljuset av dess preambel (ingress) samt 
de allmänna bestämmelserna i slutet av stadgan.74 Av dessa framkommer att 
ingenting i stadgan ska tolkas som att skyddet för de mänskliga rättigheterna in-
skränks, särskilt avseende EKMR. EU-domstolen har även i åtskilliga avgöran-
den belyst samspelet mellan unionsrätten och konventionsrätten. Ett av de mest 
avgörande målen var Schmidberger75 där EU-domstolen lät yttrande- och mötes-
friheten som baserades på EKMR väga tyngre än den fria rörligheten inom un-
ionen.76 

I målet Åkerberg Fransson77 fastslog EU-domstolen dock att de grundläggande 
rättigheterna som garanteras i stadgan måste iakttas när en nationell lagstiftning 
omfattas av unionsrättens tillämpningsområde, och något fall som sålunda om-
fattas av unionsrätten, utan att de grundläggande rättigheterna äger tillämplig-
het, är följaktligen inte möjligt.78 Om unionsrätten är tillämplig, innebär det att 
de grundläggande rättigheterna som garanteras i stadgan är tillämpliga. Domen 
visar att trots att stadgan ska tolkas i ljuset av EKMR, har den i och med sin 
status som primärrätt, företräde framför andra internationella åtaganden samt 
nationell lag.  

Europadomstolens praxis vad gäller normkonflikter har tidigare varit mycket 
begränsad. De fall som ändå funnits har gällt förhållandet mellan olika beslut av 
internationella organisationer och deras tillämpning av nationella rättsliga nor-
mer eller deras tillämpning av rättigheter som skyddats i medlemsstaternas rätts-
ordningar.79 I fallet Cantoni v. France80 behandlade dock Europadomstolen den 
franska statens ansvar för lagstiftning som implementerade ett direktiv som var 
indirekt tillämpligt. I målet avgjorde Europadomstolen att oavsett huruvida en 

 
72 Schmauch, Magnus, Europadomstolen ställer krav på motiverade beslut när förhandsavgörande inte inhäm-
tas från EU-domstolen, Europarättslig tidskrift nr 2 2012, s. 334.  
73 Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder, 6 u., 2018, Wolters Kluwer, s. 157. 
74 Lind, Anna-Sara, Ett par kommentarer rörande mål C-617/10 Åklagaren mot Åkerberg Fransson, dom 
av den 26 februari 2013, Europarättslig tidskrift nr 2 2013, s. 390. 
75 Mål C-112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge mot Republik 
Österreich (2003), ECLI:EU:C:2003:333. 
76 Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag, s. 834. 
77 Mål C-617/10, Åkerberg Fransson mot åklagaren (2013), ECLI:EU:C:2013:280.  
78 Ibid, punkt 21. 
79 Lebeck, EKMR och EG-rätten, s. 544.  
80 Cantoni v. France, Judgment of 11 November 1996, European Court of Human Rights, no. 
17862/91. 
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lagstiftningsakt beslutas i ett nationellt parlament för att landet ska uppfylla sina 
förpliktelser som medlem i en internationell organisation, förändrar det inte 
medlemsstatens ansvar för lagstiftningsakten.81 I fallet diskuterades dock inte 
frågan om huruvida en stat skulle kunna undvika ansvar genom att hänvisa till 
fördragsgrundade skyldigheter i fråga om inskränkningar av enskildas rättig-
heter. Europadomstolen har likväl visats förfalla något mer generös mot kon-
ventionsstater när en kränkning uppstått på grund av att staten följt allmänna 
folkrättsliga normer.82 Syftet som de allmänna folkrättsliga normerna anses ef-
tersträva har av domstolen dock oftast tolkats snävare än de syften som inter-
nationella organisationer har vid en eventuell kränkning av EKMR. Detta inne-
bär att en internationell organisations syfte kan tillmätas större vikt i bedöm-
ningen av huruvida en inskränkning av en rättighet var proportionerlig mot in-
skränkningens syfte.83 

Trots att EU-rätten rent hierarkiskt ska ha företräde kan konflikten mellan 
rättsordningarna fortfarande anses vara olöst. Klart är att EU-domstolen anser 
att EU-rätten har företräde framför all rätt och att Europadomstolen anser att 
de grundläggande fri- och rättigheterna ska vara okränkbara. Den nationella 
domstolen hamnar här i kläm mellan två internationella regelverk som båda 
medför internationella åtaganden som Sverige som medlemsstat åtagit sig att 
följa.  

 
81 Lebeck, EKMR och EG-rätten, s. 544. 
82 Ibid, s. 547. 
83 Ibid.  
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3 Rätten till ett effektivt rättsmedel 

3.1 Inledning 

De mänskliga rättigheterna som återfinns i EKMR och stadgan reglerar i grun-
den förhållandet mellan staten och individen. De utgör en begränsning av sta-
tens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten. Ett 
exempel är att staten är skyldig att skydda individens rättigheter från att kränkas 
av andra enskilda. Ett annat är att staten ska se till att varje människa kan för-
verkliga och utkräva sina rättigheter enligt konventionen.84 Staten har dock möj-
ligheten att i vissa fall, rörande vissa rättigheter, inskränka på de mänskliga rät-
tigheterna när allmän ordning, nationell säkerhet eller skyddet för andras fri- 
och rättigheter gör inskränkningen nödvändig.85 
 I detta kapitel kommer art. 13 i EKMR och art. 47 (1) i stadgan om rätten till 
ett effektivt rättsmedel att behandlas både när det gäller kraven som uppställs i 
artiklarna samt konsekvenserna av en överträdelse av dessa. Vidare kommer det 
redogöras för hur en lagprövning sker i enlighet med EKMR systemet samt för-
hållandet mellan EU-rätten och EKMR. Hur ska Sverige som medlemsstat till 
både EU och EKMR förhålla sig till dessa system? 

3.2 Art. 13 i EKMR  

Art. 13 i EKMR har beskrivits av domare i Strasbourg som "en av de mest 
oklara klausulerna i konventionen" och anses ge upphov till "extremt komplice-
rade tolkningsproblem".86 I artikeln garanteras att var och en, vars i EKMR:s 
angivna fri- och rättigheter kränkts, ska ha tillgång till ett effektivt rättsmedel in-
för en nationell myndighet. Detta gäller även om kränkningen av någons fri- 
och rättigheter utförts av någon i offentlig ställning. 

Europadomstolen i Strasbourg har vid många tillfällen klargjort att när en ta-
lan väcks med bakgrund i EKMR, måste det materiella klagomålet vara 

 
84 Regeringskansliet, Vad är mänskliga rättigheter, https://www.regeringen.se/regeringens-poli-
tik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/ (publicerad 2018-03-
20). 
85 Ehrenkrona, Carl-Henrik, Mänskliga rättigheter, förfarande enligt Europakonventionen, 1999, 
Norstedts Tryckeri AB, s. 10.  
86 Lee, Annabel, Focus on Article 13 ECHR, 2015, Judicial Review, 20:1, s. 33. 
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åtminstone försvarligt, inte inbillat.87 Ett försvarligt påstående är således allt 
som behövs, även om domstolen så småningom kan dra slutsatsen att det inte 
har skett någon överträdelse av en konventionsrättighet.88 Vad gäller begreppet 
rättsmedel i artikeln, har Europadomstolen klargjort att det måste vara "effek-
tivt" både i praktiken och i lagen. Effektivitetsprincipen innefattar två distinkta 
aspekter. Det säkerställer för det första tillgången till en effektiv mekanism för 
att fastställa ansvar för brott mot konventionens rättigheter, och för det andra 
beviljandet av befrielse i fall där överträdelser är välgrundade.89 

En effektiv mekanism innebär att den sökande måste kunna lägga fram sina 
materiella argument för övervägande inför den nationella myndigheten.90 För 
att uppfylla kravet på ett effektivt rättsmedel behöver rättsmedlet inte nödvän-
digtvis vara ett domstolsbundet rättsmedel, utan kan omfatta andra statliga or-
gan såsom ombudsmän.91 Europadomstolen har vid flera tillfällen uttalat att 
kravet enligt art. 13 kan uppfyllas av flera tillgängliga åtgärder och behöver såle-
des inte endast bestå av ett enda rättsmedel.92 

Enligt lydelsen av art. 13 följer att det måste föreligga en kränkning av en an-
nan bestämmelse i EKMR för att art. 13 ska kunna åberopas. Europadomstolen 
har dock avvisat denna tolkning och menat att det räcker att någon påstår sig 
vara offer för ett brott mot konventionen.93 Om någon påstår att en kränkning 
av dennes rättigheter föreligger ska denne enligt artikeln ha tillgång till ett rätts-
medel för att få sitt påstående prövat, detta med förutsättningen att påståendet 
är baserat på rimliga grunder.94 Artikeln kräver inte att talan mot kränkningar av 
fri- och rättigheter ska väckas inför domstol, utan även administrativa rättsme-
del har av Europadomstolen ansetts vara tillräckliga för att uppfylla konvent-
ionskravet.95 Minimiskyddet kan således utläsas vara att något slags rättsmedel 
ska beröras, men det behöver inte ske inför en domstol. 

3.2.1 Innebörden av en överträdelse av art. 13 EKMR 
Om en överträdelse av art. 13 EKMR skett har den som drabbats av överträdel-
sen av konventionen rätt till skadestånd.96 Art. 13 är nämligen nära kopplad till 

 
87 Lee, s. 33. 
88 Ibid. 
89 Lee, s. 34. 
90 Lee, s. 34.  
91 Ibid. Se även Leander v. Sweden, judgment of 26 March 1987, European Court of Human 
Rights, no. 9248/81. 
92 Lee, s. 34. Detta fastslogs bland annat genom Leander v. Sweden. 
93 Se Klass and Others v. Germany, Judgment of 6 September 1978, European Court of Human 
Rights, no. 5029/7. 
94 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis–En kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, upplaga 2:1, 2002, Norstedts Juridik AB.  
s. 352. 
95 Lee, s. 34. 
96 SOU 2010:87, Skadestånd och Europakonventionen: Betänkande av Utredningen om det all-
männas ansvar enligt Europakonventionen. 
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art. 41 EKMR. När domstolen fastställer om skadestånd ska ges ut, samt i såd-
ana fall även skadeståndsbeloppet, måste domstolen ta hänsyn till konvention-
ens principer i förhållande till ”skälig gottgörelse” enligt art. 41.97 Om kränk-
ning av konventionen ansetts har skett ska domstolen således medge att gottgö-
relse lämnas och därmed tillerkänna den förfördelade parten skälig gottgö-
relse.98 

Högsta domstolen (HD) har i sin praxis använt den förpliktelsen för staten 
som art. 13 innefattar till att genom praxis tillskapa en rätt för den enskilde att 
erhålla skadestånd vid konventionskränkningar, dvs. en normutfyllnad har 
skett.99 Enligt denna praxis kan det finnas en rätt till skadestånd utan särskilt 
lagstöd även vid krav på ersättning för ideell skada, om gottgörelse för skadan 
inte kan ske på annat sätt. För att tydliggöra rättsläget, och även stärka rätts-
skyddet i Sverige, har det införts en bestämmelse i 3 kap. 4 § skadeståndslagen 
(1972:207) om rätten till skadestånd vid överträdelser av EKMR. Bestämmelsen 
ger rätt till ersättning för personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada, kränk-
ning och annan ideell skada.100 

3.3 Art. 47 (1) i stadgan 

Art. 47 i stadgan är uppdelad i flera stycken där rätten till ett effektivt rättsme-
del är föreskrivet i första stycket. Art. 47 (1) i stadgan är grundad på art. 13 i 
EKMR och lyder som följande: ”var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- 
och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol, 
med beaktande av de villkor som föreskrivs i artikeln”.101 Enligt unionsrätten är 
skyddet dock ännu mer omfattande än EKMR, eftersom var och en har rätt att 
inför en behörig domstol använda sig av ett effektivt rättsmedel. Denna rättighet 
fastställdes i Johnston-målet102 och enligt EU-domstolen gäller denna allmänna 
princip i unionsrätten också för medlemsstaterna när de tillämpar unionsrät-
ten.103 Avsikten med att införa denna rättspraxis i stadgan var inte tänkt att 
ändra i de talerättskriterier som finns stadgade i art. 263 (4). Resultatet är att en-
skildas rätt till ett effektivt rättsmedel ska säkerställas på nationell nivå där med-
lemsstaterna, nationella myndigheter och domstolar ges en utökad roll och utö-
kade skyldigheter.104 Art. 47 gäller unionens institutioner och medlemsstaterna 

 
97 Lee, s. 37. 
98 Art. 41 EKMR. 
99 Dag, Victor, s. 391. 
100 Dir. 2018:92, Skadestånd vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter, s. 3. 
101 Förklaring avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/02), se förkla-
ringen till art. 47.  
102 Mål C-222/84, Johnston mot Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary (1986), 
ECLI:EU:C:1986:206.  
103 (2007/C 303/02), se förklaringen till art. 47. 
104 Hettne, EU-rättslig metod, s. 311. 
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när de tillämpar unionsrätten, och för alla rättigheter som garanteras genom un-
ionsrätten.  

Art. 47 i stadgan kan således bäst förstås som en artikel som säkerställer en 
uppsättning betydande materiella rättigheter som är väsentliga för rättskip-
ningen och som uppstår när rättigheter och friheter som garanteras genom un-
ionsrätten inte har respekterats, och inte bara när det gäller överträdelse av stad-
gan. Bortsett från det materiella skyddet som följer av art. 47 i stadgan, lägger 
artikeln inget till den befintliga avhjälpningsregimen i EU-lagstiftningen, och 
tillhandahåller inte någon form av förbättrad sanktionsplan för brott mot de 
grundläggande rättigheterna.105 

3.3.1 Innebörden av en överträdelse av art. 47 (1) i stadgan 
Vid överträdelse av enskildas rättigheter i enlighet med art. 47 (1) i stadgan (el-
ler stadgan överhuvudtaget) kan en enskild ha rätt att få ersättningen från det 
allmänna, vilket grundas från EU-domstolens praxis enligt den s.k. Francovich-
doktrinen106.107 Enligt Francovich-doktrinen uppkommer skadeståndsskyldighet 
för staten under förutsättningen att följande tre kriterier är uppfyllda: 1) Den 
unionsrättsliga bestämmelsen ska vara avsedd att skapa rättigheter för enskilda, 
2) Överträdelsen är tillräckligt allvarlig, och 3) Det ska föreligga ett orsakssam-
band mellan åsidosättandet av statens skyldighet och skadan som den enskilde 
lidit.108 Detta preciserades vidare i Brasserie du Pêcheur-målet109, i vilket det konsta-
terades att den unionsrättsliga bestämmelsen som är avsedd att skapa rättigheter 
för enskilda måste skapa rättigheter som är tillräckligt identifierbara, exakta och 
ovillkorliga för att fastställa rättfärdiga rättigheter.110 Andra delen av testet har 
visats vara mer komplext. Kriterierna för att avgöra när en överträdelse är till-
räckligt allvarligt för att åläggas ansvar anges i punkt 56 i Brasserie du Pêcheur-må-
let. I vissa fall, där den nationella myndigheten inte har något utrymme för 
skönsmässig bedömning enligt EU-lagstiftningen, är enkel överträdelse av EU-
lagstiftningen tillräckligt allvarlig för att åläggas ansvar.111 I områden där EU-
domstolen anser att det finns visst utrymme för skönsmässig bedömning är 
olaglighet otillräcklig. Medlemsländerna måste uppenbart och allvarligt ha miss-
bedömt gränserna för sitt utrymme för skönsmässig bedömning.112 Överträdel-
ser av EU-lagstiftningen kommer att vara tillräckligt allvarliga för att åläggas 

 
105 Ward, Angela, Remedies under the EU Charter of Fundamental Rights, Europarättslig tidskrift nr 1 
2016, s. 24. 
106 Se de förenade målen C-6/90 och C-9/90, Francovich m.fl. mot Italienska republiken (1991), 
ECLI:EU:C:1991:428. 
107 Dir. 2018:92, s. 3.  
108 Se Lenaerts, s. 140 samt de förenade målen C-6/90 och C-9/90, Francovich, punkt 40.  
109 De förenade målen C-46/93 och C-48/93 Brasserie du Pêcheur mot Tyskland och The Queen 
mot Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd m.fl. (1996), ECLI:EU:C:1996:79. 
110 Chalmers, s. 331.  
111 Ibid.  
112 De förenade målen C-46/93 och C-48/93 Brasserie du Pêcheur, punkt 55. 
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ansvar där det finns: ett misslyckande med att införliva ett direktiv eller ett tyd-
ligt felaktigt implementering av ett direktiv, överträdelse av ett beslut från EU-
domstolen, brott mot fastställd rättspraxis eller brott mot en bestämmelse av 
EU-lag vars tolkning inte lämnar utrymme för rimligt tvivel.113 

3.4 Lagprövning enligt EKMR systemet 

Europadomstolen har genom praxis114 funnit att det skulle vara för långtgående 
att kräva att konventionsstaterna ska införa ett system för lagprövning. Art. 13 
har således ingen tillämplighet vad gäller klagomål som riktar sig mot innehållet 
i inhemska lagar, utan att vara relaterade till lagens tillämpning. I och med detta 
kan uttolkas att en individ inte genom art. 13 EKMR kan angripa sig på varken 
en nationellt stiftad lags innehåll eller en EU-akts innehåll, utan talan måste i så 
fall väckas gällande hur denna lag eller akt tillämpas på nationell nivå. Det prak-
tiska utfallet av en EU-akt bör därför kunna prövas enligt art. 13 EKMR men 
på en nationell nivå, på den nationella tillämpningen av EU-akten. Detta på 
grund av ordalydelsen i själva artikeln som säger att var och en har rätt till ett 
effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet.  

3.4.1 Möjligheten att ogiltigförklara en svensk nationell lagstiftning 
Inom svensk nationell rätt finns möjlighet att överklaga myndighetsbeslut om 
beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt, i enlighet 
med 41 § förvaltningslagen (2017:900). Varje medborgare i en svensk kommun 
och landsting har även möjlighet att kräva en laglighetsprövning av kommunala 
och landstings beslut genom 13 kap. i kommunallagen (2017:725). Dessutom 
finns möjligheten att begära rättsprövning av regeringsbeslut i de fall ett sådant 
beslut av regeringen innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter el-
ler skyldigheter i den mening som avses i art. 6.1 EKMR, i enlighet med 1 § i 
lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut (RpL). Möjligheten för 
en individ i Sverige att pröva giltigheten av en nationell lagstiftning är däremot 
begränsad då det enbart går att överklaga beslut. Däremot finns möjligheten för 
lagprövning i enlighet med 11:14 RF. Paragrafen innebär att om en av de 
svenska nationella domstolarna finner att en föreskrift står i strid med en be-
stämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte 
tillämpas. Det finns dock en begränsning i detta, begränsningen innebär att frå-
gan om en föreskrifts förenlighet med en överordnad norm först kan prövas 
när ett specifikt tillämpningsfall ska avgöras. Det är inte möjligt med en s.k. ab-
strakt normprövning som innebär att en individ för en talan som endast går ut 

 
113 Chalmers, s. 331–332.  
114 Se exempelvis Gustafsson v Sweden, Judgment of 25 April 1996, European Court of Human 
Rights, no. 15573/89. 
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på att en viss författning ska förklaras ogiltig på grund av att den är grundlags-
stridig.115 Individen ges således en starkare rättighet genom art. 263 FEUF där 
möjligheten gäller för alla EU-akter och där en talan kan väckas enbart för att 
förklara akten ogiltig.  
 En individ må inte ha rätten att väcka en ogiltighetstalan av en svensk lag-
stiftning inför svenska nationella domstolar, och även inte inför Europadom-
stolen på grund av lagstiftningens innehåll. Däremot kan en svensk lagstiftning 
angripas genom EKMR systemet angående hur denna lagstiftning tillämpas och 
på så sätt få till stånd en förändring. Individen som anser att den svenska till-
lämpningen av en lag kränker dennes fri- och rättigheter har möjligheten att 
pröva giltigheten av tillämpningen genom att uttömda alla rättsmedel på nation-
ell nivå, och om individen inte lyckats få rätt, välja att vända sig till Europadom-
stolen med sitt klagomål. 

Ett exempel på hur Europadomstolens avgöranden kan påverka den svenska 
lagstiftningen kan utläsas från NJA 2013 s. 502 där HD genom sitt resonemang 
med bakgrund i Europadomstolens (och EU-domstolens) bedömning av sankt-
ioners karaktär kom fram till att den svenska lagstiftningen stred mot principen 
om ne bis in idem116. HD:s konstaterande i domen ledde till en ändring av det 
svenska systemet som tidigare innebar att en individ som uppgav oriktiga upp-
gifter i skatteförfarandet ådrog sig både skattetillägg samt brottspåföljd. 

3.4.2 En individs möjlighet att lagpröva tillämpningen av EU-
rätten inför Europadomstolen 

För att lagpröva den svenska tillämpningen av EU-rätten inför Europadomsto-
len sker processen på samma sätt som för en svensk nationell lagstiftning. Indi-
viden som påstår att en kränkning skett av dennes fri- och rättigheter måste ut-
tömma alla rättsmedel på nationell nivå och sedan vända sig till Europadomsto-
len. Ur ett svenskt perspektiv skulle detta innebära att en individ väcker talan 
mot Sverige inför Europadomstolen utifrån hur Sverige tillämpar EU rätten, 
som då enligt klagomålet skulle strida mot någon grundläggande rättighet i 
EKMR. Om Europadomstolen skulle välja att ta upp målet och komma fram 
till att den svenska tillämpningen av en lag kränker en individs grundläggande 
fri- och rättigheter, skulle det troligen leda till en förändring i svensk lagstiftning 
för att Sverige skulle vara i linje med EKMR. 

Frågan uppstår dock hur detta skulle se ut i förhållande till de olika rättsakter 
som stiftas på EU-nivå. När det kommer till att väcka talan mot en direktivåt-
gärd uppstår inga större konstigheter rent teoretiskt då talan väcks mot ett di-
rektiv, vilket är svensk lag genom att nationella lagstiftaren måste implemente-
rar EU:s direktiv i svensk lag. Det är således den svenska lagen som angrips, 
även om denna grundar sig på ett EU-direktiv. Problem kan dock uppstå i detta 

 
115 SOU 2008:12, en reformerad grundlag. Slutbetänkande från Grundlagsutredningen, s. 364. 
116 Latin för ”icke två gånger för samma sak”. Rätten att inte bli dubbelbestraffad.  
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hänseende då även om det är medlemsstaterna som ska avgöra hur direktivet 
ska genomföras i sina respektive rättsordningar, har EU:s institutioner och i 
sista hand EU-domstolen tolkningsföreträde när det gäller direktivets innebörd 
och dess rättsverkan. Således måste den materiella frågan om bestämmelsernas 
och skälens innebörd besvaras i enlighet med unionsrättens metodologiska käll-
kod för att kunna avgöra om ett direktiv har genomförts på rätt sätt. Så länge 
tillämpningen av nationell rätt kan anses vara förenlig med direktivets ordaly-
delse, syfte och ändamål kan medlemsstaten ej ur ett unionsrättsligt perspektiv 
anses agera i strid med kravet på lojalt samarbete i art. 4 (3) FEU.117 Konflikt 
kan däremot uppstå genom att en medlemsstat först begär ett förhandsavgö-
rande från EU-domstolen där domstolen kommer fram till att ett direktiv enligt 
unionsrätten har implementerats på rätt sätt i den nationella lagstiftningen, me-
dan Europadomstolen i sitt avgörande kommer fram till att en medlemsstats 
implementering av samma direktiv strider mot EKMR. 

Ett större problem än detta uppstår istället om en förordning skulle strida 
mot EKMR. Om en talan väcks mot Sverige på grund av en förordning skulle 
det leda till att Europadomstolen måste pröva en EU-akt som nationell rätt. 
Om Europadomstolen finner att akten strider mot EKMR bör konsekvensen 
vara att alla medlemsstater bryter mot EKMR genom att följa förordningen. En 
ytterligare fråga som uppstår i detta sammanhang är då om en förordning är att 
anses som svensk lag i enlighet med 1 kap 1 § st. 3 RF som säger att ”den of-
fentliga makten utövas under lagarna”. Vad innebär det att en förordning är 
bindande och direkt tillämplig? Rent teoretiskt bör det gå att angripa en EU-akt 
genom EKMR systemet men på nationell nivå på grund av ordalydelsen i art. 
13 EKMR. Hur blir det dock i praktiken? EU är inte i sig bunden av EKMR 
även om alla dess medlemsstater är det.  

3.4.2.1 Europadomstolen kontra EU-domstolen  
Europadomstolen kom 1999 ut med ett antal vägledande domar118 rörande dels 
hur förhållandet mellan Europadomstolen och EU-domstolen skulle utvecklas, 
dels Europadomstolens förhållande gentemot andra internationella organisat-
ioner.119 Europadomstolen prövade bland annat i fallet Matthews mot Förenade 
kungariket för första gången unionens primärrätt och förklarade sig ha kompe-
tens att döma i mål som domstolen ansåg ligga utanför EU-domstolens juris-
diktion.120 

Ur domarna Matthews samt White & Kennedy kan det utläsas tre viktiga saker. 
För det första, konstaterade Europadomstolen i båda fallen att i de fall en 

 
117 Granmar, EU-stadgan, s. 854–855. 
118 Matthews mot Förenade Kungariket, Dom 18 februari 1999, Europadomstolen, nr 24833/94. 
White & Kennedy mot Tyskland, Dom 18 februari 1999, Europadomstolen, nr 26083/94. Beer 
and Regan mot Tyskland, Dom 18 februari 1999, Europadomstolen, nr 28934/95. 
119 Garpelin, Matti, Europadomstolens framtid som försvarare av mänskliga rättigheter i Europa, Europa-
rättslig tidskrift nr 1 2006, s. 27–28. 
120 Ibid, s. 28.  
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medlemsstat skapar en internationell organisation och ger den viss kompetens, 
kommer medlemsstaten fortfarande att vara ansvarig för att organisationen ef-
terlever EKMR vid utövandet av den kompetens den innehar.121 Detta för att 
medlemsstater inte ska kunna skapa organisationer för att dölja sina brott mot 
EKMR och kunna komma undan med det. För det andra, nämns inte i fallet 
White & Kennedy kravet på likvärdigt skydd för mänskliga rättigheter, vilket tidi-
gare varit ett centralt krav för Europadomstolen.122 En orsak till detta kan vara 
att frågan i White & Kennedy handlade om rätten till domstol. En annan orsak 
skulle kunna vara att Europadomstolen väljer att frångå detta krav då det vid ett 
flertal tillfällen i praxis förekommit skillnader mellan hur Europadomstolen och 
EU-domstolen tolkar EKMR.123 För det tredje, visar Europadomstolen klart och 
tydligt att de tar upp klagomål vid tillfällen där inget annat organ har kompetens 
att pröva huruvida en överenskommelse mellan medlemsstaterna eller hand-
lingar tagna under dem kränker EKMR.124 Europadomstolen fastslog således 
att det kan ta emot klagomål angående handlingar utförda med stöd av 
Maastrichtfördraget som inte kan prövas av EU-domstolen.125 
 Europadomstolen klev genom Matthews-fallet in på unionsrättsligt lagstift-
ningsområde, och kan genom det ha öppnat upp möjligheter för konflikter mel-
lan framtida domar från domstolarna.126 Generaladvokaten Jacobs menar dock 
att risken för att det ska ske inte är så stor då domstolarna ofta behandlar frågor 
från olika utgångspunkter.127 Domen öppnar dock upp för möjligheten att 
pröva ett fall på samma grunder på två olika sätt. De två situationer som då kan 
uppstå är dels att en nationell domstol ogiltigförklarar en EU-akt som kränker 
EKMR, innan EU-domstolen hunnit pröva fallet. Dels det motsatta förhållan-
det. Den första situationen har dock behandlats i Foto-Frost-målet där EU-domsto-
len fastställde att en nationell domstol inte har behörighet att ogiltigförklara en 
EU-akt. Men om en nationell domstol trots det skulle komma fram till att en 
EU-akt är ogiltig och Europadomstolen fastställde det nationella beslutet skulle 
EU-domstolen mer sannolikt följa medlemsstatens dom och ogiltigförklara EU-
akten.128 Den andra situationen rör sig om att medlemsstaten accepterar EU-dom-
stolens jurisdiktion under art. 34 FEU, om att ta upp ett ärende angående 
kränkning av EKMR före det prövats av Europadomstolen.129 

 
121 Garpelin, s. 28.  
122 Ibid.  
123 Ibid.  
124 Ibid. 
125 Ibid.  
126 Garpelin, s. 28. 
127 Se exempelvis förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs, föredraget den 9 december 
1992, Christos Konstantinidis mot Stadt Altensteig - Standesamt och Landratsamt Calw – 
Ornungsamt, ECLI:EU:C:1992:504, punkterna 50–51. 
128 Garpelin, s. 28–29.  
129 Ibid, s. 29. 
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 Genom att läsa Matthew-domen tillsammans med EU-domstolens praxis ges 
uttryck för att Europadomstolen försöker skaffa sig en liknande ställning gente-
mot nationella domstolar som EU-domstolen har.  

I ERT-domen130 slog EU-domstolen fast att de nationella domstolarna ska 
följa dess tolkning av fundamentala rättigheter i fall som ligger inom unionsrät-
tens lagstiftningsområde.131 Europadomstolen svarade på ERT-domen genom 
Matthew-domen och menade att nationella domstolar måste följa dess tolkning 
av fundamentala rättigheter ifall de står i konflikt med EU-domstolen.132 

I den senare avgörande domen M.S.S mot Belgien och Grekland klargjorde dock 
Europadomstolen att i de fall EU:s medlemsstater åtnjuter ett utrymme för 
skönsmässig bedömning, dvs. när unionsrätten inte är tvingande, kan Europa-
domstolen göra en bedömning även om medlemsstaten agerar inom ramen för 
unionsrätten.133 Europadomstolen menade att det faktum att det är unionsrätten 
som ligger till grund för medlemsstatens agerande inte kan ”skydda” medlems-
staten från en granskning av Europadomstolen, då medlemsstater ansvarar fullt 
ut för sina myndigheters agerande, även när dessa genomför unionsrätten – för-
utom när unionsrätten är tvingande.134 

3.4.3 Åkerberg Fransson-målets rättsverkan 
I Åkerberg Fransson-målet kom EU-domstolen fram till att de grundläggande rät-
tigheterna som garanteras i stadgan måste iakttas när en nationell lagstiftning 
omfattas av unionsrättens tillämpningsområde, och något fall som sålunda om-
fattas av unionsrätten, utan att de grundläggande rättigheterna äger tillämplig-
het, är följaktligen inte möjligt.135 Är unionsrätten tillämplig innebär detta att de 
grundläggande rättigheterna som garanteras i stadgan är tillämpliga.136 Med hän-
syn härtill, gäller därför att när en domstol i en medlemsstat har att pröva 
huruvida en bestämmelse eller en åtgärd i nationell rätt, som utgör en tillämp-
ning av unionsrätten i den mening som avses i art. 51 (1) i stadgan, är förenlig 
med de grundläggande rättigheterna, förblir nationella myndigheter och dom-
stolar behöriga att tillämpa nationella normer för skydd av grundläggande rättig-
heter. Detta förutsatt att tillämpningen av dessa normer varken undergräver 
den skyddsnivå som föreskrivs i stadgan, såsom den tolkats av domstolen, eller 
unionsrättens företräde, enhetlighet och verkan.137 Domstolen menar således att 
de nationella domstolarna är skyldiga att säkerställa att stadgans bestämmelser 

 
130 Mål C-260/89, Elliniki Radiophonia Tileorassi AE mot Dimotiki Etaria Pliroforissis och 
Sotioris Kouvelas (1991), ECLI:EU:C:1991:254. 
131 Garpelin, s. 29. 
132 Ibid.  
133 Schmauch, s. 334. 
134 Ibid. 
135 Mål C-617/10, Åkerberg Fransson, punkt 21. 
136 Ibid.  
137 Ibid, punkt 29. Se även mål C-399/11, Melloni mot Ministerio Fiscal (2013), 
ECLI:EU:C:2013:107, punkt 60. 
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ges full verkan genom att om så behövs, underlåta att tillämpa varje motstri-
dande bestämmelse i nationell lagstiftning, även om sådan bestämmelse kommit 
till senare.138 Skyldigheten för svenska domstolar att ge stadgan fullt genomslag 
med åsidosättande av oförenliga nationella regler och utan att medge någon 
”marginal” under hänvisning till klart stöd eller liknande har alltså slagits fast 
med kraft av domstolen.139 I målet Melloni som avgjordes samma dag som Åker-
berg Fransson-målet slog domstolen fast principen att unionsrättens företräde 
också gäller i förhållande till medlemsstaternas grundlagar.140 Domstolen reso-
nerade kring att om principen om unionsrättens företräde åsidosätts, tillåts 
medlemsstater att hindra tillämpningen av unionsrättsakter som är helt förenliga 
med stadgan på den grunden att de inte respekterar de grundläggande rättig-
heter som skyddas av medlemsstatens grundlag.141  

3.4.3.1 Innebörden av domen  
Av EU-domstolens dom i Åkerberg Fransson-målet, och då särskilt punkt 21 i 
domen, går det att utläsa EU-domstolens syn på EU-rättens företräde. EU-rät-
ten ska alltid ha företräde oavsett om grundläggande rättigheter i nationell 
grundlag ger starkare skydd än stadgan.142 Ur ett svenskt perspektiv skulle det 
innebära att EU-rätten även har företräde över EKMR som i Sverige har kvasi-
konstitutionell status. Om en individ då uttömmer alla rättsmedel i Sverige och 
väcker talan mot Sverige i Europadomstolen för hur Sverige tillämpar en för-
ordning som går emot någon grundläggande rättighet i EKMR, bör Sverige en-
ligt EU-domstolen tillförsäkra att unionsrätten har företräde.  

3.5 Sveriges förhållningssätt till de två storheterna 
Europadomstolen och EU-domstolen har (som ovan demonstrerats i avsnitt 
3.4) olika syn på vilket regelverk som har företräde. Sverige, liksom alla andra 
medlemsstater, hamnar i mitten och behöver försöka tillämpa båda regelverken 
utan att överskrida någon av dem. Sverige är formellt bundet av både EKMR 
och EU-rätten, vilket innebär att om det uppstår en dissonans mellan innebör-
den av de grundläggande rättigheterna i EU-rätten och EKMR, sitter till slut de 
nationella domstolarna med de två olika rättigheterna samt sin nationella lag-
stiftningsakt och ska försöka tillämpa dessa i det konkreta fallet. Rent hierar-
kiskt har EU-rätten företräde, men konflikten blir aningen mer komplex med 
tanke på att ingenting i stadgan ska tolkas som att skyddet för de människliga 
rättigheterna inskränks. 

 
138 Bernitz, Förstärkt genomslag, s. 415.  
139 Ibid. 
140 Ibid. 
141 Mål C-399/11, Melloni, punkt 58.  
142 Mål C-399/11, Melloni, punkterna 56–60.  
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I NJA 2013 s. 502 resonerade HD om att domstolen måste hålla ihop det 
svenska systemet så att det anpassas till EU-rätten. Från ett nationellt perspek-
tiv finns det en naturlig önskan om att hålla ihop rättsordningen i ett land, oav-
sett om reglerna är stiftade på nationell eller övernationell nivå.143 Detta har vid 
vissa tillfällen lett till en s.k. ”kall harmonisering” av rätten, vilket innebär att 
rätten harmoniseras även på områden av nationell rätt där EU-rätten inte är 
tvingande, en (o)frivillig harmonisering av tillämpningen av unionsrättsliga reg-
ler och nationella regler.144  
 Förhållandet mellan EKMR, EU-rätten och svenska nationella regler är inte 
enbart en hierarki, rättskällorna hänger ihop och stärker varandra genom att 
samma rättigheter upprepas i de olika rättssystemen. Ofta går dessa att förena 
genom art. 6 (3) FEU och art. 52 i stadgan som säger att man inte får begränsa 
skyddet i EKMR. Trots det har EU-rätten i vissa hänseenden begränsat grund-
läggande rättigheter för att hålla ihop systemet. Detta hände i Melloni-målet där 
EU-domstolen begränsade de fri- och rättigheter spansk grundlag erfordrade 
för att systemet med europeisk arresteringsorder skulle gå ihop inom unionen. 
EU-rätten ska i princip bara utvidga rättigheter, men på grund av kravet på 
samstämmighet i art. 7 FEUF blir unionen ibland tvungen att inskränka på de 
grundläggande rättigheterna. Problemet som uppstår när EU-rätten inskränker 
grundläggande fri- och rättigheter är att stadgan ska tolkas i ljuset av EKMR. 
EU löser detta genom kravet på samstämmighet i art. 7 FEUF. EU-rättens mål-
styrning styrs nämligen av två stycken mekanismer där den ena mekanismen är 
samstämmighetskravet i art. 7 FEUF och den andra mekanismen är teleologin i 
art 5 (2) FEU som behandlar principen om tilldelade befogenheter. Inom dessa 
målstyrningar kan det uppstå dissonanser mellan unionsrätten och krav som 
ställs upp i EKMR. Detta balanseras av proportionalitetsprincipen som åter-
finns i art. 5 (4) FEU.  
 Ur ett EU-rättsligt perspektiv ska Sverige tillämpa EU-rätten först. Där un-
ionsrätten är tillämplig innebär detta att de grundläggande rättigheterna som ga-
ranteras i stadgan är tillämpliga.145 Om en begränsning av en rättighet skulle gö-
ras i stadgan ska det enligt art. 52 (1) i stadgan ske restriktivt; det ska ske med 
beaktan av proportionalitetsprincipen och vara nödvändigt samt svara mot ett 
allmänt intresse som erkänns av unionen eller behovet av skydd för andra män-
niskors rättigheter och friheter. Vad som är ett sådant allmänt intresse fastställs 
ytterst av EU-domstolen.146 
 Ur Europadomstolens perspektiv ska Sverige, samt alla andra medlemsstater, 
ansvara fullt ut för sina myndigheters ageranden och inte kunna skylla på andra 
internationella åtaganden för att komma undan ansvar. Detta menade 

 
143 Levin, Marianne, EG-Domstolens mål C-316/05, Nokia mot Wärdell, I ljuset av pågeånde förändringar 
av de civilrättsliga sanktionerna på immaterialrättens område, Europarättslig tidskrift nr 3 2007, s. 722.  
144 Ibid.  
145 Mål C-617/10, Åkerberg Fransson, punkt 21. 
146 Lind, s. 390. 
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Europadomstolen gällde även när medlemsstater genomför unionsrätten, med 
undantag när unionsrätten är tvingande.147  

3.6 Slutsats 

Minimiskyddet i art. 13 EKMR om rätten till ett effektivt rättsmedel innebär att 
var och en har rätt till något slags rättsmedel, det behöver inte nödvändigtvis 
vara inför en domstol utan även administrativa rättsmedel har av Europadom-
stolen ansetts vara tillräckliga för att uppfylla konventionskravet.148 För att en 
individ ska kunna åberopa art. 13 EKMR krävs det även att denna påstår att yt-
terligare en artikel i EKMR blir kränkt. Om detta sker gäller vidare att artikeln 
enbart ger den rätten inför en nationell domstol, vilket innebär att möjligheten 
individer har genom art. 263 FEUF är kompatibel med art. 13 EKMR i och 
med att det ger en möjlighet att väcka en talan på en övernationell nivå. Teore-
tiskt sätt tillgodoses således individens rättigheter i och med att art. 263 FEUF 
ger individen en möjlighet att väcka en talan på övernationell nivå, men rent 
praktiskt är detta väldigt svårt att få till. Artikeln är trots det kompatibel med 
EKMR då ordalydelsen i art. 13 EKMR gäller på nationell nivå. Bör detta änd-
ras? Om EU blir en konventionspart i EKMR bör detta utvidgas för att även 
gälla EU:s domstolar, annars faller EU utanför artikeln. I nuläget är det ett 
känsligt område och bör istället behandlas internt inom EU.  

Vad gäller art. 47 i stadgan har det konstaterats i avsnitt 3.3 att avsikten med 
att införa rätten till ett effektivt rättsmedel i stadgan inte var tänkt att ändra i de 
talerättskriterier som finns stadgade i art. 263 (4), vilket betyder att det även en-
ligt stadgan handlar om enskildas rätt till ett effektivt rättsmedel på nationell 
nivå där medlemsstaterna, nationella myndigheter och domstolar ges en utökad 
roll och utökade skyldigheter. I och med den förklaringen av artikeln i stadgan 
är även art. 263 (4) FEUF kompatibel med art. 47 i stadgan då art. 263 (4) ger 
en möjlighet för individen att få en akt prövad på en övernationell nivå. Även i 
denna artikel gäller dock att någon annan grundläggande fri- och rättighet ska 
ha kränkts för att en individ ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel.  

Möjligheten att ogiltigförklara en svensk lagstiftning finns inte enligt svensk 
nationell rätt. Om en individ vill pröva giltigheten av en svensk lagstiftning 
måste denne få fallet prövat av Europadomstolen som finner att lagstiftningen 
strider mot EKMR och på så sätt åsamka en förändring. Detta kan anses förun-
derligt med tanke på unionsrättens företrädesprincip och unionens perspektiv 
på rättsstatsprincipen. Rättsstatsprincipen innebär att ingen står ovanför lagen 
och att ingen kan undgå granskning av deras handlingar vilket bör ur en teleolo-
gisk synvinkel kunna tolkas som att rättsstatsprincipen även på nationell nivå 

 
147 Schmauch, s. 334. 
148 Lee, s. 34. 



 37 
 
 
 

bör kunna ge möjligheten att ifrågasätta lagstiftning som går emot den.149 Den 
nuvarande lagstiftningen innebär dock att så inte är fallet. Den svenska lagstifta-
ren bör med andra ord i sådana fall gå emot denna teleologi. En anledning till 
detta bör vara den stora tillittron till det politiska systemet som råder i Sverige.  

Vad gäller hur Sverige ska förhålla sig till EU-rätten samt EKMR, är rättslä-
get oklart. EU-domstolens syn är i och med Åkerberg Fransson-målet däremot 
klar. EU-rätten ska ha företräde. Europadomstolens syn är dock tvetydig. Å ena 
sidan menar Europadomstolen att medlemsstater är fullt ansvariga för deras 
myndigheters agerande och att medlemsstaterna därför inte ska kunna förlita sig 
på andra internationella åtaganden för att undgå granskning genom EKMR sy-
stem, å andra sidan säger de att detta endast gäller när unionsrätten inte är 
tvingande. Detta tolkar jag som att EKMR enligt Europadomstolen själva inte 
har företräde framför tvingande unionsrättsliga regler som exempelvis förord-
ningar är. Att Europadomstolen kan förordna att ett direktiv som implemente-
rats av en medlemsstat strider mot de grundläggande rättigheterna väcker inga 
konstigheter med tanke på att det är den nationella implementeringen som ifrå-
gasätts och inte direktivet i sig. Det är snarare så att detta ger bilden av att 
Europadomstolen accepterar att EKMR trots att de anser att konventionen har 
en rättslig överhöghet framför andra rättsnormer, inte alltid nödvändigtvis be-
höver tillämpas som överordnad. Europadomstolen överlåter frågan om avväg-
ningar mellan intresset av att skydda olika rättssystem till konventionsstaterna 
att avgöra. Europadomstolen anser dock att de har möjlighet att hålla konvent-
ionsstaterna ansvariga för dessa avvägningar om de finner att EKMR inskränks 
genom avvägningen konventionsstaten gjort.150 

Utifrån detta bör Sverige som medlemsstat med tanke på sina unionsrättsliga 
åtaganden alltid följa unionsrätten då unionsrättens företräde slagits fast i flerta-
let rättsfall från EU-domstolen och även följer av medlemskapet i sig. Om en 
konflikt uppstår mellan unionsrätten och EKMR där det inte enbart är den 
svenska implementeringen av direktivet som kränker EKMR utan direktivet i 
sig, bör Sverige se till att unionsrätten följs. Alternativet Sverige har att välja 
bland är att väcka en ogiltighetstalan i enlighet med art. 263 FEUF eller begära 
ett förhandsavgörande i enlighet med art. 267 FEUF från EU-domstolen. Detta 
för att få klarhet i rättsläget eller få EU-domstolen att granska akten som even-
tuellt skulle kunna strida mot EKMR och på så sätt eventuellt få EU-domstolen 
att ogiltigförklara akten, om domstolen finner att den genom att den strider 
mot EKMR även strider mot stadgan. Om så inte är fallet, dvs. om EU-dom-
stolen inte finner att en unionsrättslig akt strider mot EKMR eller om de finner 
att de begränsningar som unionsakten innebär är proportionerliga, är Sverige 
som medlemsstat likväl skyldig att ge unionsrätten företräde och får således 
som konsekvens av detta hållas ansvarig för kränkningen av EKMR av Europa-
domstolen.  

 
149 Se avsnitt 2.2 för rättsstatsprincipen. 
150 Lebeck, EKMR och EG-rätten, s. 547–548. 
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4 Ogiltighetstalan 

4.1 Inledning 

En ogiltighetstalan består av en granskning av lagenligheten i de europeiska 
rättsakterna som kan leda till att en berörd akt ogiltigförklaras.151 En sådan talan 
kan väckas mot existerande rättsakter och omfattar: alla lagstiftningsakter, rätts-
akter antagna av rådet, kommissionen, Europeiska centralbanken (ECB), Euro-
paparlamentet och Europeiska rådet om dessa rättsakter ska ha rättsverkan mot 
tredje part, rättsakter som antas av europeiska organ eller organisationer ifall 
dessa rättsakter ska ha rättsverkan mot tredje part samt överläggningar i ECB-
rådet eller i Europeiska investeringsbankens styrelse, enligt villkoren i art. 271 
FEUF.152 

Det finns två olika sätt att väcka en ogiltighetstalan. Det rör sig då om en di-
rekt ogiltighetstalan enligt art. 263 FEUF eller en indirekt ogiltighetstalan enligt 
art. 267 FEUF. EU-domstolen framhöll i målet Les Verts att förfarandena för 
förhandsavgörande och ogiltighetstalan utgör två sidor i ett fullständigt system 
av rättsligt skydd baserat direkt på fördraget.153 En ogiltighetstalan i enlighet 
med art. 263 FEUF möjliggör för unionens institutioner, medlemsstater samt 
fysiska och juridiska personer att skydda sig själva mot olagligt bindande hand-
lingar från unionens institutioner, organ eller byråer under förutsättningen att 
specifika villkor är uppfyllda.154 Genom att väcka en ogiltighetstalan granskar 
EU-domstolen eller tribunalen den ifrågavarande handlingen i ljuset av högre 
rankade skrivna eller oskrivna rättskällor inom unionsrätten. Om de finner att 
det har skett en överträdelse av de andra rättskällorna kommer de att förklara 
handlingen ogiltig.155 En ogiltighetstalan i enlighet med art. 267 FEUF möjlig-
gör för en nationell domstol att begära förhandsavgörande från EU-domstolen 
angående tolkning av fördragen eller giltigheten och tolkningen av en rättsakt 
som beslutats av unionens institutioner, organ eller byråer. 
 Ogiltighetstalan av en EU-akt är kärnan i de kompletta EU rättsliga skydds-
systemet som tillåter granskning av bindande unionsrättliga handlingar direkt 

 
151 EUR-Lex, Access to European Union law, Ogiltighetstalan, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0038 (senast ändrad 2010-10-29). 
152 Ibid samt se även Lenaerts s. 257.  
153 Hettne, EU-rättslig metod, s. 308.  
154 Lenaerts, s. 253. 
155 Ibid.  
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via unionens domstolar.156 Enligt EU-domstolen påpekande i Les Verts-målet 
samt senare i UPA-målet157, utgör artiklarna 263 och 277 samt art. 267 FEUF 
tillsammans ett fullständigt system, med rättsmedel och förfaranden, för kon-
troll av huruvida de rättsakter som antas av institutionerna är lagenliga.158 Det är 
EU-domstolen som kontrollerar detta. Individer som saknar talerätt i enlighet 
med art. 263 (4) FEUF kan hävda en allmängiltig unionsrättsakts ogiltighet dels 
inför EU-domstolen såsom en prejudiciell fråga i enlighet med art. 277, samt 
dels inför nationell domstol och på så sätt få till stånd ett förhandsavgörande 
enligt art. 267 FEUF.159 

4.2 Krav för en bindande akt 

Bindande akter är resultatet av utredning och utarbetning av en intern procedur 
som fastställs i lag av en institution med befogenhet att utarbeta denna akt som 
är avsedd att få till stånd rättsverkningar.160 Det framgår av ordalydelsen i första 
stycket i art. 263 FEUF att rekommendationer och yttranden från rådet, kom-
missionen eller av ECB inte är av bindande karaktär.161 EU-domstolen ska 
nämligen enligt artikeln enbart granska lagenligheten av lagstiftningsakter som 
antagits av dessa institutioner samt sådana rättsakter som antas av Europaparla-
mentet och av Europeiska rådet som har rättsverkan i förhållande till tredje 
part. 

4.2.1 Vad gör en akt bindande? 
Det som avgör huruvida en akt är bindande eller inte är aktens innehåll.162 När 
en akt följer formerna som ställs upp i art. 288 FEUF, kommer dess bindande 
karaktär inte att ifrågasättas.163 Med respekt till andra akter saknar dock formen 
på akten betydelse när det kommer till rätten att bestrida en sådan akt genom 
en ogiltighetstalan.164 Som ett resultat av detta upphör inte en akt som inte når 
upp till formkraven som är uppställda i art. 288 FEUF att vara bindande bara 

 
156 Lenaerts, s. 254. 
157 Mål C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores mot Europeiska unionens råd (2002), 
ECLI:EU:C:2002:462. 
158 Hettne, EU-rättslig metod, s. 308. 
159 Ibid.  
160 Lenaerts, s. 260–261.  
161 Det framgår även av femte stycket i art. 288 FEUF. 
162 Lenaerts, s. 263. 
163 Ibid.  
164 De förenade målen T-452/93 och T-453/93, Pevasa och Inspesca mot Kommissionen (1994), 
ECLI:EU:T:1994:45, punkt 29.  
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på grund av dess form. EU-domstolen ansåg i ett antal mål165 att det inte följer 
av bristande efterlevnad av formkraven att en åtgärd inte skulle betraktas som 
ett beslut så länge åtgärden uppfyllde de materiella krav som ett beslut måste 
uppfylla enligt fördraget. Möjligheterna att väcka en ogiltighetstalan genom art. 
263 FEUF varken begränsas eller beror på om akten följer formkraven i art. 
288 FEUF. EU-domstolen har fastställt detta i praxis där domstolen menar att 
om det enbart var formkraven som avgjorde huruvida en akt kan ogiltigförkla-
ras eller ej, skulle detta komma i konflikt med domstolens skyldighet att enligt 
art. 19 (1) FEU säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av 
fördragen. En ogiltighetstalan är ett sätt att uppfylla domstolens skyldighet och 
det ”måste därför finnas tillgängligt för alla åtgärder som antagits av någon av 
EU:s institutioner, oavsett form, som är avsedd att få rättsliga effekter”.166 

4.2.2 Aktens rättsliga effekter 
En akt av någon av unionens institutioner är bindande i den mån akten fram-
kallar rättsliga effekter.167 Om sökande är en fysisk eller juridisk person, kräver 
rättspraxis att akterna måste vara ”kapabla att påverka sökandens intressen ge-
nom att åstadkomma en tydlig förändring av hans rättsliga ställning”168 eller ne-
gativt påverka dennes rättsliga ställning genom att begränsa dennes rätt.169 Ett 
förslag till en akt saknar rättsliga effekter och kan därför i princip inte överkla-
gas.170 Frågan har även uppkommit angående huruvida de rättsliga effekterna en 
handling kan bidra med har någon betydelse för ogiltighetstalan enligt art. 263 
FEUF när det gäller privilegierade sökande på samma sätt som för icke-privile-
gierande sökande (exempelvis privatpersoner); dvs. om en privilegierad sökande 
såsom en medlemsstat måste visa att den omtvistade åtgärden är avsedd att ha 
bindande rättsverkningar i allmänhet utan att behöva bevisa att en sådan åtgärd 
ger upphov till bindande rättsverkningar som påverkar medlemsstatens intres-
sen specifikt.171 Av rättspraxis framkommer det att privilegierade sökande end-
ast måste bevisa att den ifrågasatta akten ger bindande rättsliga effekter, de 

 
165 Exempelvis: De förenade målen 23/63, 24/63 och 52/63, Usines Emile Henricot och andra 
mot Höga myndigheten (1963), ECLI:EU:T:2000:277, punkt 222, och de förenade målen 53/63 
och 54/63, Lemmers-Werke och andra mot Höga myndigheten (1963) ECLI:EU:C:1963:29, 
punkterna 247–248. 
166 Mål C-22/70, Kommissionen mot Europeiska gemenskapernas råd (AETR-målet) (1971), 
ECLI:EU:C:1971:32, punkt 42. 
167 AETR-målet, de förenade målen 8/66 till 11/66 Cimenteries CBR Cementbedrijven och 
andra mot Kommissionen (1967), ECLI:EU:C:1967:7. 
168 Se exempelvis mål C-60/81 International Business Machines Corporation (IBM) mot Kom-
missionen (1981) ECLI:EU:C:1981:264, punkt 9. 
169 Lenaerts, s. 268. 
170 Ibid.  
171 Ibid s. 268–269. 
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behöver alltså inte vara riktade mot exempelvis en viss medlemsstat utan ska 
generellt framkalla rättsliga effekter.172 
 EU-domstolen underströk i sin dom i Deutsche Post och Tyskland mot Kommiss-
ionen173 att enligt rättspraxis kan medlemsstater eller EU-institutioner väcka en 
ogiltighetstalan för alla åtgärder som antagits av EU:s institutioner, oavsett dess 
form, så länge åtgärden är avsedd att ha bindande rättsliga effekter. Om hand-
lingen har bindande rättsliga effekter betraktas den som en akt som kan ifråga-
sättas i enlighet med art. 263 FEUF.174 Om det däremot är en fysisk eller juri-
disk person som väcker en ogiltighetstalan måste den ifrågasatta rättsaktens bin-
dande rättsverkan påverka den sökandes intresse genom att åstadkomma en 
tydlig förändring av dennes rättsliga ställning för att talan ska kunna väckas.175 

4.3 Ogiltighetsgrunder 

Det finns fyra olika grunder där domstolen är behörig att pröva talan som 
väcks. Dessa grunder är fastslagna i art. 263 FEUF och är: bristande behörighet, 
åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördragen eller av 
någon rättsregel som gäller deras tillämpning, och maktmissbruk.  
 Dessa granskningsgrunder kan kategoriseras som följande. För det första får 
inte EU-institutionen det är frågan om, överträda sin befogenhet. För det 
andra, får de inte missbruka det utrymme de har för skönsmässiga bedömningar 
genom uppenbar felbedömning eller maktmissbruk. För det tredje, får det inte 
finnas ett åsidosättande av en väsentlig formföreskrift. Till sist, får det inte fin-
nas någon överträdelse av fördragen eller någon annan EU-rättslig rättsregel 
som gäller deras tillämpning.176 Avgränsningen mellan de olika ogiltighetsgrun-
derna har i praktiken inte varit särskilt strikt och det är därför inte ovanligt att 
flera av dem åberopas alternativt eller gemensamt.177 

4.3.1 Bristande behörighet 
De finns olika aspekter av bristande behörighet av EU:s institutioner som kan 
leda till en ogiltigförklaring av en EU-akt. De olika aspekterna är främst: subjek-
tiv behörighet, territoriell behörighet, samt rättspersonlighet, men även 

 
172 AETR-målet. 
173 De förenade målen C-463/10 P och C-475/10 P Deutsche Post och Tyskland mot Kommiss-
ionen (2011), ECLI:EU:C:2011:445, punkterna 37–38. 
174 Lenaerts, s. 269. 
175 Ibid.  
176 Chalmers, s. 428. 
177 Allgårdh, O. & Norberg, S., EU och EG-rätten, upplaga 4:1, 2004, Nordstedts Juridik AB, s. 
199.  
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temporär behörighet förekommer.178 Den subjektiva behörigheten handlar om 
att unionen enbart har behörighet att agera inom de områden som är före-
skrivna i fördragen. En EU-akt som faller utanför dessa områden kan upphä-
vas.179 Den territoriella behörigheten handlar om att en EU-rättsakt kan tilläm-
pas på fysiska eller juridiska personer som är etablerade i områden utanför för-
dragens territoriella räckvidd. I sådana fall måste dock unionsrätten tillämpas i 
samförstånd med internationell rätt.180 Rättspersonlighet handlar om att i EU:s 
rättsordning kan en institution, på vissa villkor, delegera makten till sig själv el-
ler till andra institutioner, till medlemsländer, till internationella organisationer 
eller byråer som styrs av den offentliga eller privata lagen som inte nämns i för-
dragen.181 Till sist handlar den temporära behörigheten om åtgärder som regle-
ras temporärt och vad som sker efter dessa akter upphör att gälla.182 

Det är väldigt ovanligt att EU:s institutioner skulle överträda unionens behö-
righet.183 Unionen har en väldigt bred behörighet och makt, vilket märks genom 
bestämmelsen i art. 352 i FEUF som möjliggör för unionen att vidta åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå unionens mål där inget annat lagstiftningsför-
farande finns tillgängligt.184 Kriterierna enligt art. 352 FEUF är att det rör sig 
om en åtgärd som från unionens sida skulle visa sig vara nödvändig för att, 
inom ramen för den politik som fastställs i fördragen, nå något av de mål som 
avses i fördragen, och dessa inte föreskriver de nödvändiga befogenheterna för 
detta, ska rådet med enhällighet, på förslag av kommissionen och efter Europa-
parlamentets godkännande, anta lämpliga bestämmelser. 
 Det har enbart förekommit en gång att EU har överträtt unionens behörig-
het.185 Det är mer vanligt med två andra omständigheter där EU:s institutioner 
har funnits överträda sin behörighet, det rör sig om att en EU-institution har ta-
git sig an åtgärder som skulle gjorts av en annan EU-institution eller att en EU-
institution överskridit dess befogenhet.186 
 Den första omständigheten avser institutionell balans och handlar om att be-
vara både den institutionella kontrollen samt balansen inom fördraget och 
skydda de olika institutens befogenheter.187 Frågan om lagstiftningen har anta-
gits under lämplig rättslig grund behandlas delvis i praxis, framförallt huruvida 
de olika institutionernas lagstiftningsmakt har respekterats.188 Ett exempel på 
när en institution har antagit en åtgärd som skulle ha gjorts av en annan 

 
178 Lenaerts, s. 367. 
179 Mål C-294/83 Les Verts, punkterna 34–59.  
180 Lenaerts, s. 368. 
181 Ibid. 
182 Ibid, s. 367. 
183 Chalmers, s. 428. 
184 Ibid, s. 428–429. 
185 Yttrande 2/94.  
186 Chalmers, s. 429.  
187 Chalmers, s. 429. 
188 Ibid.  
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institution är i målet C-133/06189 som handlade om ifall beviljande eller återkal-
lande av flyktingstatus behövde baseras på ordinarie lagstiftningsförfarande om 
det redan fanns gällande gemensamma regler.190 EU-domstolen kom där fram 
till att ytterligare regler rörande en sak måste upprättas genom det ordinarie lag-
stiftningsförfarandet. Domstolen ansåg att om en institution ges möjlighet att 
fastställa rättsliga grunder i sekundärrätten, skulle det leda till att institutionen 
ges en lagstiftningsmakt som går utöver vad som föreskrivits i fördraget.191 
 Den andra omständigheten handlar om när kommissionen har tilldelats en 
viss makt och agerar utöver dess befogenheter. I Boyle192 hade kommissionen 
tilldelats viss makt att bestämma när finansiering av modernisering av fiskefar-
tyg var lämplig, varpå kommissionen hade lagt till nya kriterier för finansiering 
vilka inte fanns med i originallagstiftningen. I målet kom domstolen fram till att 
inget i originallagstiftningen gav kommissionen behörighet att introducera nya 
kriterier. Kommissionens åtgärd var därför olaglig. 

4.3.2 Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter 
Processuella garantier är angivna i både fördragen och sekundärrättsliga rätts-
källor. Det finns dock mer generella processrättigheter som finns på alla områ-
den av EU-rätten. Dessa kan delas upp i tre olika kategorier: rätten till försvar, 
rätten till en rättegång samt rätten till god förvaltning av sina angelägenheter.193 
Väsentligt formföreskrifter är processregler som syftar till att säkerställa att åt-
gärder formuleras med omsorg och efterlevnad av dessa, vilket kan påverka åt-
gärdens innehåll.194 Väsentliga formföreskrifter gör det möjligt att se över laglig-
heten av en akt, eller uttrycker en grundläggande institutionell regel.195 
 Om det faktumet uppstår varvid en sådan regel har åsidosatts vid utarbetan-
det eller antagandet av en akt, utgör det en grund för den aktens ogiltighetsför-
klaring endast om EU-domstolen eller tribunalen finner att det finns brister i, 
samt avvikelser i den ifrågasatta akten vilka är väsentligt annorlunda, att avvikel-
sen i akten kan innebära att juridisk prövning är omöjlig, eller att den ifrågasatta 
akten kan bryta mot en grundläggande institutionell regel på grund av någon av-
vikelsen som den innehåller.196 Om en institution erhållit en uttrycklig skyldig-
het att uppfylla vissa processuella regler vid genomförandet av en viss akt får 
inte dessa genom tolkning utvidgas till att omfatta även andra akter.197 

 
189 Mål C-133/06, Parlamentet mot Kommissionen (2008), ECLI:EU:C:2008:257. 
190 Chalmers, s. 429. 
191 Mål C-133/06, punkt 56. 
192 De förenade målen T-218-240/03, Boyle mot Kommissionen (2006), ECLI:EU:T:2006:159.  
193 Chalmers, s. 433. 
194 Lenaerts, s. 371. 
195 Ibid.  
196 Lenaerts, s. 371. 
197 Mål 21/64, Macchiorlati Dalmas mot Kommissionen (1965), ECLI:EU:C:1965:30, punkterna 
190–191. 
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4.3.3 Åsidosättande av fördraget eller av någon rättsregel som 
gäller deras tillämpning 

Denna grund för att ogiltigförklara en EU-akt omfattar alla åsidosättanden av 
bestämmelser med högre rangordning inom unionsrätten.198 Det kan dock 
också röra sig om åsidosättande av ett antal andra rättsliga normer: dessa inklu-
derar grundläggande rättigheter, proportionalitetsprincipen, icke-diskriminering, 
rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förvänt-
ningar.199  
 Med hänvisningen i art. 263 (2) FEUF om åsidosättande av fördrag menas: 
FEU, FEUF, de protokoll som bifogas dessa, stadgan, anslutningsavtalen och 
handlingar.200 De grunder sökanden anför behöver dock inte nödvändigtvis be-
gränsas till överträdelser av fördragen av vilka talan väcks. En talan om ogiltig-
förklaring baserad på art. 263 FEUF kan även innehålla antagbara grunder med 
hänvisning till överträdelser av bestämmelserna i exempelvis Euratomfördra-
get.201 
 Genom ”eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning” täcker man 
upp alla andra bindande bestämmelser i unionens rättsordning.202 I det inklude-
ras för det första bestämmelser i internationell rätt, särskilt bestämmelser som 
har sitt ursprung i konventioner som slutits av medlemsländerna innan det tidi-
gare EEG-fördraget ingicks, avtal som slutits av unionen själv och internation-
ell sedvanerätt. För det andra finns kategorin som består av de allmänna princi-
perna i unionsrätten, såsom proportionalitetsprincipen, principen om skydd för 
berättigade förväntningar, principen om likabehandling, principen om effektivt 
rättsligt skydd, principen ne bis in idem och principen om rimlig tid i administ-
rativa förfaranden.203 

4.3.4 Maktmissbruk 
En institution anses missbruka sin makt när institutionen använt sin makt för 
ett ändamål som den inte fått tilldelat. En akt kan därför ogiltigförklaras på den 
grunden.204 Det finns endast ett fåtal mål där domstolen funnit att det förelegat 
bristande behörighet. Det är vanligare att det föreligger missbruk av institution-
ell bedömning.205 Det finns två omständigheter när detta kan ske: i fall där det 
har uppstått ett uppenbart bedömningsfel och i fall där det har det förelegat 

 
198 Lenaerts, s. 382. 
199 Chalmers, s. 439. 
200 Lenaerts, s. 383. 
201 Ibid.  
202 Lenaerts, s. 383. 
203 Ibid., s. 383–384.  
204 Lenaerts, s. 386. 
205 Chalmers, s. 429. 
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maktmissbruk.206 Den centrala domen om uppenbart bedömningsfel är målet 
Tetra Laval207 som handlade om en fusion mellan Tetra Laval och Sidel. Tetra 
Laval är det världsledande företaget som producerar kartongförpackningar och 
Sidel ett företag som specialiserat sig på PET-förpackningar. Kommissionen 
avvisade fusionen på grund av att Tetra Laval genom fusionen skulle utnyttja 
sin dominerande ställning på marknaden för kartonger för att övertyga sina 
kunder att använda Sidels PET-förpackningar och därmed eliminera konkur-
rensen på den marknaden.208 Domstolen kom i målet fram till att kommiss-
ionen visserligen har ett utrymme för skönsmässig bedömning avseende ekono-
miska frågor men att det inte innebär att domstolen inte ska pröva kommission-
ens tolkning av ekonomiska uppgifter. Domstolen ska nämligen inte bara pröva 
huruvida de bevis som åberopats är materiellt riktiga, tillförlitliga och samstäm-
miga, utan även pröva huruvida dessa bevis utgör samtliga relevanta uppgifter 
som ska beaktas för att bedöma en komplicerad situation och huruvida de kan 
ligga till grund för de slutsatser som dragits.209 Domstolen ansåg att kommiss-
ionens slutsatser var oriktiga i den mån de grundande sig på uppgifter som var 
otillräckliga, ofullständiga, motstridiga och av ringa betydelse.210 
 Maktmissbruk kan anses vara snäppet efter uppenbart bedömningsfel och 
uppstår på grundval av objektiva, relevanta och konsekventa indikationer som 
har antagits för att uppnå andra syften än de som den var avsedd för.211 Det rör 
sig då om att institutionen inte alls fått tilldelad makt för ett ändamål, medan 
uppenbart bedömningsfel handlar om att institutionen har tilldelad makt, men 
gjort en felbedömning.  
 Läran om maktmissbruk har sällan varit till fördel för sökanden då det före-
ligger ett test i ond tro. Detta innebär att EU:s institutioner avsiktligen ska ha 
använt sin makt för ett syfte för vilket det inte skulle användas.212 Denna onda 
tro har visat sig vara svår för sökande att bevisa. Tröskeln höjs ytterligare av 
kravet att det ifrågasatta beslutet måste ha styrts uteslutande eller övervägande 
av denna motivation att använda makten för andra ändamål än de för vilka de 
tilldelades.213 

 
206 Ibid, s. 430. 
207 Mål C-12/03 P, Kommissionen mot Tetra Laval (2005), ECLI:EU:C:2005:87. 
208 Se mål C-12/03 P, Tetra Laval samt Chalmers, s. 430. 
209 Mål C-12/03 P, Tetra Laval, punkt 39. 
210 Ibid, punkt 48. 
211 Chalmers, s. 432.  
212 Chalmers, s. 432. 
213 Ibid.  
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4.4 Konsekvenserna av en ogiltighetstalan 

Konsekvenserna av en ogiltighetstalan är fastslagna i art. 264 FEUF. Där fram-
går det att om en ogiltighetstalan är välgrundad så ska EU-domstolen förklara 
den berörda rättsakten ogiltig. Det är EU-domstolen som är exklusivt behörig 
att förklara en unionsrättsakt ogiltigt. Denna exklusiva behörighet har till syfte 
att upprätthålla rättssäkerheten genom att säkerställa unionsrättens enhetliga 
tillämpning.214 Om domstolen dock finner att det är nödvändigt att inte ogiltig-
förklara hela akten, ska domstolen ange vilka verkningar av den ogiltigförkla-
rade akten som ska betraktas som bestående.215 En dom som baseras på art. 
264 (1) FEUF medför således att alla parter befrias från alla skyldigheter som de 
annars skulle varit bundna av enligt åtgärden, medan artikelns andra stycke ger 
domstolen en avsevärd frihet för skönsmässig bedömning för att fastställa ef-
fekten av dess dom.216 Domstolen kan därmed förklara att endast en del av åt-
gärden är ogiltig. Domstolen har vidare möjlighet att applicera tillfälliga be-
gränsningar på en akt vars giltighet har ifrågasatts. De tillfälliga begränsningarna 
innebär att akten kommer att fortsätta gälla fram tills ny lagstiftning antas för 
att ersätta den.217 

Domstolen kan förklara en akt ogiltig på andra grunder än art. 263 FEUF. 
Detta kan då ske genom ett skadeståndskrav.218 En sådan åtgärd har erga om-
nes219 effekt och binder alla nationella domstolar i EU.220 Domstolen har även 
uttalat att akter från en EU-institution i princip presumeras att vara lagliga och 
ger följaktligen rättsliga effekter tills de upphävs eller återkallas.221 Detta innebär 
således att parter är bundna av EU-akter även om de anses vara oriktiga fram 
tills de att akten ogiltigförklaras.222  

4.5 Sammanfattning 

En ogiltighetstalan består av en granskning av lagenligheten i de europeiska 
rättsakterna som kan leda till att en berörd akt ogiltigförklaras. Det finns i 

 
214 Mål C- 362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (2015), 
ECLI:EU:C:2015:650, punkt 61.  
215 Art. 264 FEUF.  
216 Chalmers, s. 465. 
217 Ibid.  
218 De förenade målen 5/66, 7/66, 13/66–24/66, Kampfmeyer mot Kommissionen (1967), 
ECLI:EU:C:1967:31. 
219 Begreppet är latinskt och betyder ”angelägenhet för alla” och är en term för juridiskt bindande 
åtaganden som gäller alla oavsett om man är part i målet eller inte. 
220 Mål C-66/80, International Chemical Corporation mot Amministrazione delle Finanze (1981), 
ECLI:EU:C:1981:102. 
221 Mål C-137/92 P, Kommissionen mot BASF (1994), ECLI:EU:C:1994:247. 
222 Mål C-392/95, Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd (1997), ECLI:EU:C:1997:172, 
punkterna 25–26. Se även Chalmers, s. 465. 
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huvudsak två olika sätt att väcka en sådan ogiltighetstalan. Det kan ske antingen 
genom en direkt ogiltighetstalan enligt art. 263 FEUF eller genom en indirekt 
ogiltighetstalan enligt art. 267 FEUF. En direkt ogiltighetstalan väcks direkt in-
för EU:s domstolar medan en indirekt ogiltighetstalan väcks genom att en nat-
ionell domstol begär om ett förhandsavgörande från EU-domstolen.  
 Det finns fyra olika grunder som EU-domstolen har att pröva när en EU-
akts giltighet ifrågasätts. Dessa fyra grunder är fastslagna i art. 263 FEUF och 
är: bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosät-
tande av fördragen eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning, och 
maktmissbruk.  
 Om EU-domstolen kommer fram till att en EU-akt bryter mot någon eller 
några av ogiltighetsgrunderna, ska EU-domstolen förklara den berörda rättsak-
ten ogiltig. Detta framgår av art. 264 FEUF som fastslår konsekvenserna av en 
ogiltighetstalan. Det är EU-domstolen som är exklusivt behörig att förklara en 
unionsrättsakt ogiltigt, och denna exklusiva behörighet har till syfte att upprätt-
hålla rättssäkerheten genom att säkerställa unionsrättens enhetliga tillämpning. 
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5 Direkt ogiltighetstalan 

5.1 Inledning 

En direkt ogiltighetstalan är en ogiltighetstalan enligt art. 263 FEUF där den ta-
leberättigade väcker en talan direkt inför EU:s domstolar. En talan om ogiltig-
förklaring som anges i art. 263 FEUF möjliggör för unionens institutioner, 
medlemsstater samt fysiska och juridiska personer att skydda sig mot olagliga 
bindande akter från unionens institutioner, organ, kontor eller byråer, med för-
behåll för att specifika villkor för tillåtlighet av en sådan talan är uppfyllda.223 
De direkt stämda målen är en del av i huvudsak två processvägar som finns för 
en individ att väcka en ogiltighetstalan av en EU-akt. EU-domstolen har påpe-
kat att den direkta ogiltighetstalan kompletteras av systemet med förhandsavgö-
rande, s.k. indirekt ogiltighetstalan, och att dessa båda vägar till prövning av ge-
menskapsrättsakter ger ett fullgott rättsskydd för enskilda sökande.224 

5.2 Talerätt 

Begreppet talerätt, eller locus standi som det även kallas, har varierande inne-
börd men den mest förekommande uppfattningen är att talerätt rör frågan om 
vem som är behörig att vara part i en rättegång rörande den ifrågavarande sa-
ken.225 Vad gäller talerätt för att väcka en ogiltighetstalan för en EU-akt har i 
art. 263 FEUF ställts upp tre olika kategorier av taleberättigade genom att det 
uppradas olika kriterier för att dess ska ha rätt att väcka en sådan talan. De olika 
kategorier av taleberättigade är: privilegierade-, semi-privilegierade- och icke-
privilegierade taleberättigade.226 

 
223 Lenaerts, s. 253.  
224 Se Cavallin, Sophie, Direkt ogiltighetstalan inför EG-domstolen- i ljuset av svensk förvaltningsrätt och kon-
kurrensrätt, Europarättslig tidskrift, nr 4 2000, s. 637–638. 
225 Klintberg, Elisabeth, Processgemenskap i dispositiva tvistemål där saken är sådan att endast en dom kan 
ges, 1994, Nordstedts Juridik AB, s. 195f. 
226 Begreppen finns inte uttryckligen i fördragen utan används främst i doktrin se Chalmers Euro-
pean Union law (s. 443–444), Lenaerts EU procedural law (s. 309–310) men har även på senare tid 
använts av EU-domstolen se exempelvis mål C-583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami mot Europapar-
lamentet och europeiska gemenskapernas råd (2013), ECLI:EU:C:2013:625, punkt 37.  
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5.2.1 Privilegierade och semi-privilegierade taleberättigade 
De privilegierade sökande är: medlemsstaterna, kommissionen, Europeiska un-
ionens råd och Europaparlamentet. Dessa aktörer har en generell rätt att söka 
domstolsprövning av unionsrättsliga akter från de olika EU-instituten i enlighet 
med art. 263 (2) FEUF. Den enda s.k. begränsningen som finns för de privilegi-
erade sökande är att de måste söka en sådan domstolsprövning inom den tids-
ram som ställts upp i sista stycket av art. 263 FEUF.227  

De privilegierade sökande behöver inte bevisa att de har ett intresse av att 
väcka talan, utan de kan väcka en ogiltighetstalan mot alla akter utfärdade av en 
av unionens institutioner och kan också förlita sig på alla tillåtna grunder i art. 
263 FEUF.228 Rätten att väcka en ogiltighetstalan är inte beroende av den 
ståndpunkt de sökande hade vid antagandet av akten.229 Detta innebär således 
att det faktum att en rättsakt röstades för i rådet av en representant för en med-
lemsstat, inte utesluten medlemsstaten från rätten att väcka en ogiltighetstalan 
för samma rättsakt.230 Medlemsstaternas rätt att väcka en ogiltighetstalan är vi-
dare inte beroende av andra medlemsländer, rådet eller kommission som deltar 
i förfarandet vid EU:s domstolar.  

Unionsrätten medför inga skyldigheter för en medlemsstat att väcka talan 
om ogiltigförklaring till förmån för en av dess medborgare.231 Domstolen har 
däremot även prövat frågan angående huruvida en nationell lagstiftning kan till-
lämpa en sådan skyldighet. Domstolen kom i den frågan fram till att en sådan 
skyldighet i princip inte skulle kränka unionsrätten, men tillade att en medlems-
stat dock skulle kunna bryta mot skyldigheten till lojalt samarbete som anges i 
art. 4 (3) FEU om medlemsstaten inte bibehåller ett visst utrymme för sköns-
mässig bedömning av lämpligheten att väcka en sådan talan för dess medborga-
res räkning. Anledningen till det är eftersom det därigenom kan ge upphov till 
en risk för att EU-domstolen kan översvämmas med mål, av vilka några skulle 
vara uppenbart ogrundade och därmed äventyra EU-domstolens funktion.232 
Den skönsmässiga bedömningen skulle kunna liknas med den rätt som finns 
inom svensk nationell rätt där domstolen i vissa fall har möjlighet att avvisa 
stämningsansökningar om de anser att talan är uppenbart ogrundad.233 Detta är 
i svensk rätt dock inte möjligt när det finns bestämda yrkanden vars grunder 
visserligen är ohållbara men likväl tydligt angivna.234 

 
227 Chalmers, s. 443.  
228 Lenaerts, s. 309. 
229 Ibid s. 310. 
230 Mål C-166/78, Italien mot Europeiska gemenskapernas råd (1979), ECLI:EU:C:1979:195, 
punkterna 5–6.  
231 Lenaerts, s. 310. 
232 Mål C-511/03, Ten Kate Holding Musselkanaal och andra (2005), ECLI:EU:C:2005:625, 
punkterna 30–31.  
233 Proposition 1983/84 nr 78, om ändringar i rättegångsbalken m.m., s. 42ff. 
234 Ibid. 
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De semi-privilegierade sökande anges i art. 263 FEUF:s tredje stycke. De är 
Europeiska unionens revisionsrätt, ECB och Regionkommittén. Dessa kan end-
ast föra en ogiltighetstalan för att tillvarata sina rättigheter.235 De semi-privilegi-
erade taleberättigade måste tydligt visa vilka av deras rättigheter som borde ha 
respekterats och på vilket sätt det berörda rättigheterna har åsidosatts.236 

EU-domstolen prövar de flesta mål som anhängiggörs av de privilegierade 
och semi-privilegierade sökanden.237 

5.2.2 Icke-privilegierade taleberättigade 
Icke-privilegierade sökande är privata aktörer i form av fysiska och juridiska 
personer. Anledningen till att dessa personer är icke-privilegierade sökande är 
för att dessa personer enligt art. 263 (4) FEUF har rätt att väcka en ogiltighets-
talan men endast mot en akt som är riktad till dem eller som direkt och person-
ligen berör dem samt mot en regleringsakt som direkt berör dem och som inte 
medför genomförandeåtgärder. Deras rätt att väcka en ogiltighetstalan är såle-
des redan i sig begränsad eftersom de behöver uppfylla vissa specifika kriterier 
för att de ska kunna åtnjuta den rätten. 

5.2.2.1 Direkt berörd 
Frågan angående huruvida en icke-privilegierad sökande har ansetts vara direkt 
berörd har i praxis varit mindre diskuterad än frågan angående om denne varit 
personligen berörd.238Anledningen till detta är att de två kriterierna är kumula-
tiva, vilket innebär att domstolen inte prövar frågan om huruvida en enskild är 
direkt berörd av en rättsakt om inte kriteriet personligen berörd är uppfyllt.239 
Således har domstolen ansetts vara mera konsekvent i sin tillämpning av krite-
riet direkt berörd. För att en individ anses vara direkt berörd av en rättsakt så 
erfordras att det finns ett orsakssamband mellan åtgärden och åtgärdens verkan 
på individen.240 I praktiken aktualiseras detta då ett beslut adresserats till någon 
(en medlemsstat), men konsekvenserna av implementeringen av åtgärden har 
drabbat någon annan (en individ eller en grupp av individer).241 Om medlems-
staten har fått implementera åtgärden utan särskilda föreskrifter om hur, anses 
inte en person direkt berörd av beslutet eftersom orsakssambandet mellan ge-
menskapsåtgärden och individens påverkan av beslutet inte anses vara tillräck-
ligt starkt, utan det rör sig snarare om att individen blir påverkad av 

 
235 Hettne, EU-rättslig metod, s. 300. 
236 Lenaerts, s. 311–312.  
237 Hettne, EU-rättslig metod, s. 300. 
238 Albors–Llorens, A., s. 75.  
239 Ibid.  
240 Ibid.  
241 Ibid. Se även de förenade målen 106–107/63, Toepfer mot Kommissionen (1965), 
ECLI:EU:C:1965:65, de förenade målen 41–44/70, International Fruit Company mot Kommiss-
ionen (1971), ECLI:EU:C:1971:53 samt mål C-92/78, Simmenthal mot Kommissionen (1979), 
ECLI:EU:C:1979:53.  



 51 
 
 
 

medlemsstatens implementering och bör därför bestrida medlemsstatens imple-
mentering och inte gemenskapsåtgärden i sig.242 
 Detta test om en individ är att anses vara direkt berörd av en EU-akt har till-
lämpats på de flesta fall som rör utmaningen av beslut riktade till tredje part.243 
Testet har enkelt kunnat tillämpas på mål rörande ogiltighetstalan av förord-
ningar, med tanke på att dessa akter är av allmänna och direkt tillämplig karak-
tär. Det har emellertid varit mer problematiskt att tillämpa testet på direktiv, då 
direktiv tillåter medlemsstaterna att välja form och metod för deras genomfö-
rande. Om EU-domstolarna då inte är beredda att tolka kriteriet för direkt be-
rörd mer liberalt uppstår frågan om det då innebär att bestämmelser i direktiv 
aldrig kan beröra en icke-privilegierad sökande?244 

Domstolen har dock vidare ofta konstaterat att om individer och företag kan 
lyckas uppfylla testet om personligen berörd, anses de även vara direkt berörda 
av en åtgärd.245 

5.2.2.2 Personligen berörd 
EU-domstolen har i sin rättspraxis genom Plaumann-målet246 utvecklat det s.k. 
Plaumann-testet för att avgöra huruvida en person är personligen berörd. I 
Plaumann-målet kom domstolen fram till att en enskild endast vara personligen 
berörd av en allmängiltig bestämmelse ”om bestämmelsen angår denne på 
grund av vissa egenskaper som är utmärkande för personen eller på grund av en 
faktisk situation som särskiljer denne från alla andra personer och därigenom 
försätter denne i en ställning som motsvarar den som gäller för en person som 
ett beslut är riktat till”.247 I målet kom domstolen fram till att Plaumann, i sin 
egenskap som klementinimportör, inte kunde anses vara personligen berörd av 
beslutet om att erlägga en tullavgift på produkter som importeras från tredje 
land då vem som helst kunde när som helst bli en sådan importör. Det var alltså 
inte utmärkande för honom och påverkade inte särskilt Plaumann i förhållande 
till andra personer. Det följer av domstolens resonemang i målet att en fysisk 
eller juridisk person endast kan anses vara personligen berörd av en åtgärd om 
denne tillhör en grupp människor som inte kan utvidgas efter att åtgärden 
trädde i kraft.248 Plaumann-testet är således väldigt strikt, vilket inte minst påvi-
sats i andra fall, såsom fallet Spjiker Kwasten B.V mot Kommissionen249. I fallet slog 
domstolen fast att ett beslut rörande importförbud mot kinesiska borstar inte 

 
242 Alborts–Llorens, s. 75. 
243 Detta har varit fallet när icke-privilegierade sökanden har bestridit beslut riktade mot medlems-
stater, se de förenade målen 106–107/63, Toepfer mot Kommissionen samt Alborts-Llorens, s. 
76.  
244 Alborts–Llorens, s. 76. 
245 De förenade målen 41–44/70, International Fruit Company mot Kommissionen.  
246 Mål 25/62, Plaumann mot kommissionen (1963), ECLI:EU:C:1963:17.  
247 Hettne, EU-rättslig metod, s. 301–302. 
248 Alborts–Llorens, s. 77. 
249 Mål C-231/82, Spijker Kwasten BV v Commission of the European Communities, (1983), 
ECLI:EU:C:1983:220. 
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kunde anses beröra importören Spjiker Kwasten personligen, trots att Spjiker 
Kwasten var den ende importören i Nederländerna. Anledningen till detta an-
sågs vara att det fanns möjlighet för andra individer att ansöka om samma li-
cens som Spjiker Kwasten hade under tiden förbudet kvarstod. Svårigheten ver-
kar således ligga i att det måste visas att ingen vid ett framtida tillfälle kan enga-
gera sig i samma aktivitet som klagande, för att klagande ska kunna anses vara 
personligen berörd av en rättsakt. Det räcker inte med att påvisa att en individ 
eller en grupp av individer har ett faktiskt intresse i saken för att kunna uppfylla 
kriteriet personligen berörd, vilket även gjordes klart i Inuit Tapiriit Kanatami-må-
let. 250 I de målet räckte det inte ens att en förordning om fastställande av detal-
jerade regler för handel med sälprodukter påverkade särskilt inuiter som grupp.  

5.2.2.3 Regleringsakter 
För att förbättra det rättsliga skyddet för individer, har det i art. 263 (4) FEUF 
lättats på de stående kraven för fysiska och juridiska personer att ogiltigförklara 
regleringsakter. Detta genom att undanröja villkoret ”personligen berörd” och 
istället enbart tillämpa villkoret att en regleringsakt ska direkt beröra dessa per-
soner och vidare inte medföra genomförandeåtgärder.251 

Frågan angående vad regleringsakter är som då icke-privilegierade sökande 
kan väcka en ogiltighetstalan om utan att behöva påvisa att de är personligen 
berörda, finns inte definierat, men det har delvis behandlats i praxis.252 I målet 
Inuit Tapiriit Kanatami kom Tribunalen fram till att regleringsakter var allmänna 
rättsakter, som inte var lagstiftningsakter, vilket EU-domstolen sedan fast-
ställde.253 Det är fortfarande aningen oklart vad regleringsakter är, men genom 
att konstatera att lagstiftningsakter enligt art. 289 (3) FEUF är rättsakter som 
antas i enlighet med ett lagstiftningsförfarande, bör regleringsakter vara rättsak-
ter som inte antagits genom ett lagstiftningsförfarande.  

Rättsakterna ska även vara avsedda att erhålla rättsverkningar, vilket domsto-
len klarlade i målet AETR.254 I och med att art. 263 FEUF endast undantar ”re-
kommendationer eller yttranden”, som i enlighet med art. 288 FEUF sista 
stycket helt saknar bindande verkan, får avsikten med art. 263 FEUF anses vara 
att varje åtgärd vidtagen av institutionerna som är avsedd att ha rättsverkan ska 
kunna bli föremål för talan.255 Domstolen menade i AETR-målet att denna 
tolkning överensstämmer med det allmänna syftet om att säkerställa att lag och 
rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördraget. En mer restriktiv tolkning 
varvid det enbart skulle gå att klaga på rättsakter som uppräknas i art. 288 

 
250 Mål C-583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami, punkterna 72–76. 
251 Se Lenaerts, s.  254.  
252 Chalmers, s. 444. 
253 Chalmers, s. 444. Se även mål T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami mot Europaparlamentet och 
europeiska gemenskapernas råd (2011), ECLI:EU:T:2011:419 samt mål C-583/11 P, Inuit Tapiriit 
Kanatami, punkt 50. 
254 Hettne, Jörgen, EG:s talerättskriterier i gungning, Ny Juridik nr 3:02, s. 43.  
255 Hettne, EG:s talerättskriterier, s. 43–44.  
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FEUF skulle enligt domstolen strida mot det syftet.256 Domstolen fann därför 
att det borde vara möjligt att väcka talan om ogiltigförklaring i fråga om alla 
åtgärder som vidtagits av institutionerna, oavsett deras karaktär eller form, 
förutsatt att de var avsedda att ha rättsliga verkningar.257  

5.2.2.4 Domstolens restriktiva tolkning av art. 263 (4) FEUF 
Trots att domstolen har antagit en restriktiv inställning till under vilka förutsätt-
ningar en individ har möjlighet att väcka en ogiltighetstalan mot en EU-akt, har 
domstolen under vissa särskilda omständigheter varit mer benägen att tillåta en 
talan enligt art. 263 (4) FEUF. Domstolen har i sin prövning, under vissa speci-
ella omständigheter, tolkat begreppet ”personligen berörd” mer extensivt. Un-
dantagen gäller för vissa specifika sakområden där en EU-institution har behö-
righet att fatta beslut som riktar sig direkt till enskilda, vilket är fallet inom t.ex. 
konkurrensrätten, området för statligt stöd, vid begäran att få ut handlingar 
samt antidumpning.258 Målet Extramet259 behandlar en antidumpningsåtgärd och 
är ett exempel på när domstolen tillämpat den enskildes talerätt mer generöst. 
Av art. 263 (4) tidigare lydelse (f.d. art. 230 (4)) hade domstolen dragit en slut-
sats av ordalydelsen i artikeln, om att enskilda endast var berättigade att väcka 
talan mot ett beslut. Domstolen förklarade därför i fallet Productuers de Fruits260 
att enskilda inte kunde angripa en förordning. För att angripa en förordning be-
hövde därför enskilda bevisa att det rörde sig om en ”oäkta förordning”, dvs. 
ett förklätt beslut). I målet Extramet förklarade dock domstolen att även om den 
aktuella förordningen utgjorde en s.k. ”äkta förordning” (dvs. den var av gene-
rell och lagstiftande natur) kunde rättsakten angripas, under förutsättningen att 
sökanden visade sig vara direkt och personligen berörd av den aktuella åtgär-
den.261 Vidare kunde sökanden fastställa att denne var personligen berörd av 
den aktuella åtgärden genom ett antal faktorer som urskilde sökanden från 
andra personer. Dessa faktorer var att: sökande var den största importören av 
produkten som utgjorde föremålet för antidumpningsåtgärden, samtidigt som 
sökanden var slutanvändaren av produkten, att sökandes verksamhet berodde i 
mycket stor utsträckning på importen och påverkas allvarligt av den omtvistade 
förordningen med tanke på det begränsade antalet tillverkare av berörd produkt 
och av de svårigheter som den stöter på att få leveranser från den enda gemen-
skapstillverkaren som dessutom är dess främsta konkurrent för den bearbetade 
produkten.262 

 
256 Ibid.  
257 Ibid.  
258 Se mål C-263/02 P, samt Hettne, EU-rättslig metod, s. 302.  
259 Mål C-358/89, Extramet Industrie SA v. Council of the European Communities (1991), 
ECLI:EU:C:1991:214. 
260 Förenade målen 16/62 and 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et lé-
gumes m.fl. mot Europeiska ekonomiska gemenskapens råd, (1962), ECLI:EU:C:1962:47. 
261 Mål C-358/89, Extramet, punkt 14.  
262 Mål C-358/89, Extramet, punkt 17.  
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 I Codorniu-målet263 gavs dock sökande talerätt med hänvisning till att sökan-
den var personligen berörd av en rättsakt som ansågs vara en ”äkta förord-
ning”.264 Domstolen accepterade således i målet att såvida sökanden kunde på-
visa att denne var direkt och personligen berörd av en rättsakt så kunde även 
”äkta förordningar” som var av generell och lagstiftande natur ifrågasättas. I 
Campo Ebro-målet265 avvisade dock förstainstansrätten tanken på att enskilda sö-
kanden ska kunna föra talan mot s.k. ”äkta förordningar” genom att domstolen 
menade på att ”det följer likväl av en enhetlig rättspraxis att en talan om ogiltig-
het av en enskild inte är tillåten om den riktar sig mot en förordning av allmän 
giltighet”.266 Samma år kom målet Antillean Rice Mills267, där domstolen fastslog 
att de ifrågasatta rättsakternas normativa karaktär inte utesluter att de kan be-
röra vissa av de berörda ekonomiska aktörerna personligen och att aktörerna 
därför skulle ges talerätt.268 

Domstolen har med andra ord i vissa specifika fall, varit beredd att utvidga 
de annars så strikta reglerna vad gäller en individs talerätt. I fallet Green-peace m.fl. 
mot Kommissionen269 visade domstolen dock återigen på sin ovillighet att utvidga 
rätten för individer att föra talan. Och genom målet Jégo-Quéré270 har domstolen 
visat på att det snäva testet som utarbetades 1963 i Plaumann-målet, fortfarande 
är giltigt.271  

Dessa snäva talerättsregler har fått massiv kritik både i EU-rättslig doktrin 
men även från flera av domstolens generaladvokater.272 Tribunalen har även 
försökt att tolka kriteriet personligt berörd mer extensivt, inte minst i Jégo-Quéré-
målet, men EU-domstolen vidhåller sin restriktiva hållning då domstolen anser 
att det inte ankommer på domstolen, utan på medlemsstaterna att genom en 
fördragsändring ändra kriterierna i art. 263 FEUF för att begreppet personligen 
berörd ska kunna tolkas mer extensivt.273 Trots detta ska inte viss indirekt på-
verkan av Europadomstolen förringas då det antytts att de restriktiva talerätts-
kriterierna står i strid med art. 6 i EKMR.274 Efter sökande i PKK-målet275 påkal-
lade inför EU-domstolen att de restriktiva talerättsreglerna stred mot EKMR 
genomförde EU-domstolen en egen analys av om sökande kunde anses vara 

 
263 Mål C-309/89, Codorniu SA mot Europeiska unionens råd (1994), ECLI:EU:C:1994:197. 
264 Cavallin, s. 626. 
265 Mål T-472/93, Campo Ebro Industrial SA mot rådet (1995), ECLI:EU:T:1995:35. 
266 Mål T-472/93, Cambo Ebro Industrial SA, punkt 29.  
267 De förenade målen T-480 och T-483/93, Antillean Rice Mills m.fl. mot Kommissionen 
(1995), ECLI:EU:T:1995:162. 
268 Ibid, punkt 66.  
269 Mål C-321/95, Stitching Greenpeace Council (Greenpeace International) e.a. mot Europeiska 
kommissionen, ECLI:EU:C:1998:153. 
270 Mål C-263/02 P, Kommissionen mot Jégo-Quéré et Cie SA (2004), ECLI:EU:C:2004:210. 
271 Hettne, EU-rättslig metod, s. 302. 
272 Hettne, EU-rättslig metod, s. 302. 
273 Ibid.  
274 Ibid, s. 312.  
275 Mål C-229/05 P, PKK och KNK mot Rådet (2007), ECLI:EU:C:2007:32. 
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utsatt för en kränkning enligt EKMR.276 I det aktuella fallet kom EU-domstolen 
dock fram till att det inte förelåg någon motsättning mellan EKMR och art. 263 
(4) FEUF.277 EU-domstolen håller därmed fast i att medlemsstaterna genom en 
fördragsändring måste ändra på de restriktiva talerättskriterierna.  

Tribunalen har däremot genom art. 263 (4) FEUF i några avgörande tolkat 
artikeln mindre snävt och beviljat sökandes begäran om ogiltigförklaring av 
vissa EU-akter.278 I dessa avgöranden har icke-privilegierade sökanden förutom 
att de beviljas talerätt även lyckats ogiltigförklara de EU-akter som direkt berört 
dem.279 

5.3 Tidsfrist 

I art. 263 (6) FEUF redogörs för att talan som väcks enligt artikeln ska väckas 
inom två månader från den dagen då åtgärden offentliggjordes eller delgavs kla-
ganden eller, om så inte skett, från den dagen då denne fick kännedom om åt-
gärden, allt efter omständigheterna. Konsekvenserna av att en talan väcks för 
sent är att det föreligger ett rättegångshinder och talan därmed ska avvisas.280 
 Av art. 277 FEUF framgår det dock att även om den frist som anges i art. 
263 (6) FEUF har löpt ut, får parterna i en tvist om en akt med allmän giltighet 
som antagits av någon av unionens institutioner, byråer eller något av dess or-
gan, med stöd av art. 263 (2) inför EU-domstolen göra gällande att akten inte 
ska tillämpas.  
 Artikeln är dock aningen oklar. En lexikalisk tolkning av art. 277 FEUF in-
nebär att en individ inte har någon möjlighet att väcka en direkt ogiltighetstalan 
i den mån tidsfristen löpt ut, medan möjligheten dock finns för priviligierade ta-
leberättigade. Av viss doktrin281 framgår de dock att enskilda trots att de inte har 
talerätt enligt art. 263 kan hävda en allmängiltig unionsrättsakts ogiltighet såsom 
en prejudiciell fråga i enlighet med art. 277 FEUF.282 

 
276 Hettne, EU-rättslig metod, s. 312. 
277 Mål C-229/05 P, PKK och KNK, punkt 83. 
278 Se exempelvis mål T-693/13, Aliaksei Mikhalchanka mot Europeiska unionens råd (2016), 
ECLI:EU:T:2016:283 och mål T- 544/13, Dyson Ltd mot Europeiska kommissionen (2018), 
ECLI:EU:T:2018:761. 
279 I mål T-693/13, Aliaksei Mikhalchanka ogiltigförklarades akten i den mån de avsåg sökanden 
(se punkt 109) medan akten i mål T- 544/13, Dyson Ltd ogiltigförklarades i dess helhet (se punkt 
82 i domen).  
280 Detta var fallet i mål C-406/01, Tyskland mot Europaparlamentet och rådet (2002), 
ECLI:EU:C:2002:304. 
281 Se exempelvis Hettne, EU-rättslig metod. 
282 Ibid, s. 308. 
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5.4 Slutsats 

Möjligheten för en individ att väcka ogiltighetstalan i enlighet med art. 263 (4) 
FEUF är som konstaterats svår. Möjligheten finns för EU:s domstolar att till-
lämpa bestämmelsen, dock görs detta väldigt restriktivt och väldigt snävt. Det 
är särskilt svårt för individer att påvisa att de är personligen och direkt berörda 
av en EU-akt då dessa kriterier tillämpas kumulativt. Det är aningen lättare att 
väcka en ogiltighetstalan mot en regleringsakt då kriteriet personligen berörd 
inte tillämpas på sådana rättsakter. Individer behöver således enbart påvisa att 
regleringsakter direkt berör dem, vilket måste anses vara lättare att bevisa än 
personligen och direkt berörd som krävs för övriga EU-akter. Problem uppstår 
i detta hänseende istället i att det ännu inte är helt tydligt vad regleringsakter är. 
Visserligen har EU-domstolen fastställt att regleringsakter är allmänna rättsakter 
som inte är lagstiftningsakter och genom att konstatera att lagstiftningsakter en-
ligt art. 289 (3) FEUF är rättsakter som antas i enlighet med ett lagstiftningsför-
farande, bör regleringsakter vara rättsakter som inte antagits genom lagstift-
ningsförfaranden. Men detta framkommer inte mer konkret vad det är. Gäller 
det enbart ordinarie lagstiftningsförfarande eller faller särskilt lagstiftningsförfa-
rande också in i det begreppet? EU-domstolen kommer behöva precisera detta 
ytterligare. 

Ur ett unionsrättsligt effektivitetsperspektiv kan det inte anses vara underligt 
att medlemsstater har större möjligheter att väcka en ogiltighetstalan än vad en-
skilda EU-medborgare har, då medlemsstaterna är betydligt färre än medbor-
garna inom unionen. Att som domstol ha att göra med 28 medlemsstater i jäm-
förelse med alla de miljoner medborgarna inom EU är både mer tidseffektivt 
samt resurseffektivt. Trots det är frågan om en individs möjlighet att väcka en 
ogiltighetstalan för en EU-akt som påverkar denne personligen avgörande på så 
sätt att makten i demokratiska länder på ett eller annat sätt, utgår från folket.  
EU-domstolen menar på att möjligheterna för en individ att väcka en ogiltig-
hetstalan antingen direkt till EU:s domstolar genom art. 263 (4) FEUF eller ge-
nom ett förhandsavgörande från den nationella domstolen är ett fullständigt sy-
stem av rättsligt skydd för individer som baseras direkt på fördraget.283 De anser 
således att individer har möjlighet att ogiltigförklara en EU-akt som påverkar 
dessa personligen genom att de även om de inte anses ha talerätt i EU:s dom-
stolar, har möjligheten att få EU-aktens giltighet prövad genom en begäran av 
förhandsavgörande från den nationella domstolen.  

Den utökade möjligheten som av en lexikalisk tolkning går att utläsa av art. 
277 FEUF om att privilegierade taleberättigade har möjlighet att väcka en ogil-
tighetstalan trots att tidsfristen löpt ut, bör genom en teleologisk tolkning även 
den kunna utvidgas för att även gälla icke-privilegierade sökande för att nå upp 
till unionens målsättning och på så sätt tillgodose individens rättigheter bättre. I 

 
283 Hettne, EU-rättslig metod, s. 308.  
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de fall dessa redan är inkluderade bör i vart fall artikeln förtydligas då den 
skapar ett hinder vid en lexikalisk tolkning av artikeln.  

En annan möjlighet att tillgodose individens rättigheter eller i vart fall möj-
ligheter bättre är genom att medlemsstaterna med anledning av bestämmelser i 
nationell rätt skulle kunna ha en skyldighet eller en bredare möjlighet att väcka 
en ogiltighetstalan åt dess medborgares vädjan. Om det skulle vara fallet krävs 
dock att medlemsstaten inte bryter mot skyldigheten till lojalt samarbete som 
fastställs i art. 4 (3) FEU. EU-domstolen menar att om medlemsstaterna inte bi-
behåller ett visst utrymme för skönsmässig bedömning av lämpligheten att 
väcka en sådan talan för dess medborgare kan domstolen översvämmas med ar-
bete vilket därigenom kan ge upphov till en risk att äventyra EU-domstolens 
funktion.284 EU-domstolens argumentation har en poäng. Men detta bör ur ett 
svenskt perspektiv ändå vara genomförbart då det inom svensk rätt finns ett 
kriterium där domstolen kan avfärda en talan på grund av att den är uppenbart 
ogrundad.285 När detta dock sker inom svensk rätt så beaktar domstolen art. 6 
EKMR om rätten till en rättvis rättegång. Så länge EKMR beaktas och inte 
överskrids bör en sådan åtgärd av en medlemsstat vara tillräcklig då medlems-
staten på så sätt har möjligheten att välja eller i vart fall välja bort ogrundade ta-
lan och EU-domstolens funktion bör på så sätt inte äventyras. En bedömning 
bör göras i nationell nivå där ett beslut att inte väcka en ogiltighetstalan på 
grund av att en ansökan är uppenbart ogrundad ska motiveras. För att en sådan 
åtgärd dock ska vara enhetlig inom hela unionen bör kriterierna för vad som är 
uppenbart ogrundat sättas på unionsnivå och samtidigt bör en bedömning gö-
ras angående om en sådan åtgärd skulle vara förenlig med stadgan (och 
EKMR).  

 
284 Mål C-511/03, Ten Kate Holding Musselkanaal, punkterna 30–31.  
285 Prop. 1983/84:78 s. 42ff. 
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6 Indirekt ogiltighetstalan 

6.1 Inledning 

En indirekt ogiltighetstalan väcks genom art. 267 FEUF. Detta sker genom att 
en nationell domstol begär ett förhandsavgörande från EU-domstolen. I fall där 
individer inte har möjlighet att väcka en direkt ogiltighetstalan i enlighet med 
art. 263 (4) FEUF, har domstolen i fallet Greenpeace anfört att rättsakter i vart 
fall kan angripas genom en indirekt ogiltighetstalan där individer går genom nat-
ionell domstol som då begär ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Gene-
raladvokaten Jacobs anförde dock i sitt förslag till förhandsavgörande286 i målet 
UPA att varken art. 267 (f.d. art. 234) eller art. 277 (f.d. art. 241) motsvarar den 
möjligheten till prövning av en akt som återfinns i art. 263 (f.d. art. 230) FEUF. 
I och med europeiseringen av rätten har de svenska domstolarna fått en star-
kare ställning och blivit mer självständiga i förhållande till den politiska mak-
ten.287 Detta genom att art. 19 FEU redogör för att det är EU-domstolen som 
har att säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av EU-rät-
ten, vilket vid behov sker i samband med att medlemsstaternas nationella dom-
stolar hänskjuter frågor till EU-domstolen för förhandsavgöranden.288 Detta 
samarbete mellan de nationella domstolarna och EU-domstolen är av särskild 
betydelse för möjligheten att säkerställa en enhetlig rättsutveckling inom un-
ionen, vilket upprättas genom art. 267 FEUF.289 Eftersom unionens rättskällor i 
de allra flesta fall tillämpas av nationella domstolar för att avgöra ett ärende i 
sak är de nationella domstolarna att anses som ”unionens ordinarie domstolar”. 
Medan alla domstolar i medlemsstaterna kan begära ett förhandsavgörande om 
det är nödvändigt för att döma i saken, ska en ordinarie unionsdomstol mot 
vars avgörande det inte finns något rättsmedel i nationell rätt begära ett för-
handsavgörande om en sådan fråga uppkommer.290 

En indirekt ogiltighetstalan får med tanke på att det är den nationella dom-
stolen som hänskjuter frågan vidare till EU:s domstolar, anses vara en utsträckt 
möjlighet för en individ att få en EU-akts giltighet prövad av EU-domstolen.  

 
286 Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs, föredraget den 21 mars 2002, Unión de 
Pequeños Agricultores mot Europeiska unionens råd, ECLI:EU:C:2002:197. 
287 Hettne, EU-rättslig metod, s. 25.  
288 Ibid, s. 22. 
289 Granmar, EU-stadgan, s. 848. 
290 Ibid.  
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6.2 Möjligheten till förhandsavgörande enligt art. 267 

FEUF 

Enligt art. 267 FEUF är EU-domstolen behörig att meddela förhandsavgörande 
angående tolkningen av fördragen samt giltigheten och tolkningen av rättsakter 
som beslutats av unionens institutioner, organ eller byråer. För att domstolen 
ska kunna meddela ett sådant förhandsavgörande, krävs det dock att en fråga 
ska ha uppkommit i en nationell domstol och den nationella domstolen anser 
att för att domstolen ska kunna döma i sak, är nödvändigt att erhålla ett beslut i 
frågan genom att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen.291  
 De rättsakter som kan bli föremål för en indirekt ogiltighetstalan och således 
ifrågasättas i enlighet med art. 267 FEUF är enligt domstolens praxis både di-
rektiv och förordningar.292 I målet BAT293 framhöll EU-domstolen att inskränk-
ningar i enskildas talerätt att direkt föra en ogiltighetstalan i enlighet med art. 
263 (4) FEUF inte hindrar domstolen från att pröva ett direktivs giltighet vid 
begäran om förhandsavgörande från nationell domstol där enskild väckt ta-
lan.294 I och med att det är den nationella domstolen som begär förhandsavgö-
rande i frågan, behöver den enskilde därför inte uppfylla kriterierna för talerätt 
som stadgas i art. 263 (4) FEUF.295  

6.2.1 Begränsningar för individen till möjligheten enligt art. 267 
FEUF 

Individer må inte behöva uppfylla de kriterier som behövs för en direkt ogiltig-
hetstalan när de kommer till indirekt ogiltighetstalan, men trots det föreligger 
det andra begränsningar för individer när det vill få till stånd en indirekt ogiltig-
hetstalan.  

För det första föreligger det en begränsning när det kommer till rättsverkan 
av förhandsavgörandet. Av fallet Foto-Frost kan utläsas att de lägre instanserna 
som begär förhandsavgöranden är kompetenta att fastslå att en EU-akt är giltig, 
men inte att den är ogiltig.296 I ett mål där giltigheten av unionens rättsakter ak-
tualiseras begränsas den nationella domstolens behörighet till att göra en be-
dömning av huruvida partens argument ger upphov till tillräckliga tvivel angå-
ende lagenligheten för att det ska vara motiverat att begära förhandsavgörande 

 
291 Art. 267 (2) FEUF.  
292 Ward, Angela, Judicial Review and the Rights of Private Parties in EC Law, 2000, Oxford, Oxford 
Univeristy Press, s. 286.  
293 Mål C-491/01, Q mot Secretary of State for Health, ex parte: british American Tobacco (In-
vestments) Ltd och Imperial Tobacco Ltd (2002), ECLI:EU:C:2002:741. 
294 Mål C-491/01, BAT, punkt 39 samt Hettne, EU-rättslig metod, s, 311.  
295 Ward, Judicial, s. 262. 
296 Se punkterna 14–15 samt 19–20 i Foto-Frost målet. 
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från EU-domstolen.297 Den starkt begränsade behörigheten för nationella dom-
stolar i mål om giltigheten av unionens rättsakter kan ställas mot den viktiga roll 
de spelar vid tolkning, tillämpning och genomdrivande av unionsrätten.298 I såd-
ana mål kan de nationella domstolarna sägas vara de ordinarie unionsrättsliga 
domstolarna. En sådan beskrivning är emellertid inte rättvisande vad gäller mål 
som inte rör frågor om tolkningen av unionsrätten, utan endast frågor om gil-
tigheten av unionens rättsakter, eftersom de nationella domstolarna saknar be-
hörighet att besluta om den yrkade rättsföljden i dessa mål.299 

För det andra föreligger en beroendeställning gentemot den nationella dom-
stolen. Rätten till domstolsprövning medför ett krav på att sökanden ska ha 
möjlighet att föra talan vid en domstol som är behörig att besluta om sankt-
ioner samt ger ett effektivt skydd mot verkningarna av en ogiltig rättsakt.300 In-
divider har dock inte någon rätt att få saken prövad av EU-domstolen enligt art. 
267 FEUF. Genom art. 267 FEUF är det den nationella domstolen som måste 
begära förhandsavgöranden, vilket de kan underlåta att göra. Det är endast sista 
instansen, vars avgörande det inte finns något rättsmedel i nationell rätt som 
kan pröva en överklagan, som enligt art. 267 (3) ska hänskjuta frågan till EU-
domstolen. Att ta frågan vidare till sista instansen medför risk för omfattande 
dröjsmål (men även högre kostnader), som i sig kan vara oförenliga med rätten 
till domstolsprövning och behovet av rättssäkerhet.301 Om sista instansen anser 
att det finns behov av ett förhandsavgörande är det vidare den domstolen som 
formulerar de hänskjutna frågorna till EU-domstolen, vilket innebär att formu-
leringarna från den nationella domstolen kan begränsas till att bara omfatta 
vissa av de unionsrättsakter vars giltighet parten ifrågasatt eller de argument 
som parten anfört till stöd för sitt påstående om ogiltighet.302 
 För det tredje föreligger ytterligare en begränsning då det kan vara svårt, och 
ibland omöjligt, för en individ att föra talan om giltigheten av unionsrättsakter 
när det inte krävs några nationella åtgärder för dess genomförande.303 I en så-
dan situation finns det inga åtgärder som kan utgöra grunden för den enskildes 
talan. Den omständigheten att en enskild som påverkas negativt av en unions-
rättslig bestämmelse i vissa fall kan få giltigheten av denna prövad i nationell 
domstol genom att överträda den och anföra dess ogiltighet till sitt försvar i ett 
brottmål eller en civilrättslig tvist mot honom eller henne medför inte att kravet 
på den enskildes rätt till domstolsprövning ska anses vara uppfyllt.304 Den 

 
297 Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs, 2002, punkt 41.  
298 Ibid. 
299 Ibid.  
300 Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs, 2002, punkt 42. 
301 Ibid.  
302 Ibid.  
303 Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs, 2002, punkt 43. 
304 Ibid. 
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enskilde kan inte vara skyldig att bryta mot lagen för att kunna göra sina rättig-
heter gällande vid domstol.305 

6.2.2 Individens beroendeställning mot den nationella domstolen 
För att det ska finnas en möjlighet att inhämta förhandsavgöranden från EU-
domstolen krävs det att det uppkommer en fråga vid en nationell domstol som 
EU-domstolen är behörig att meddela förhandsavgöranden om.306 I och med att 
det är den nationella domstolen som måste begära ett förhandsavgörande från 
EU-domstolen, är individens möjlighet att begära en ogiltighetstalan beroende 
av den nationella domstolen, därav indirekt. Oavsett om medborgaren går till 
domstol och ber domstolen att begära ett förhandsavgörande från EU-domsto-
len, betyder det inte att domstolen behöver lyssna. Det finns ingen sådan un-
ionsrättslig skyldighet för medlemsstaten, utan det rör sig om att den nationella 
domstolen ska anse att det är nödvändigt. 

I Cilfit-domen307 redogjorde dock EU-domstolen för att art. 267 (f.d. art. 177 
EEG-fördraget) ska tolkas på så sätt att om en unionsrättslig fråga uppkommer 
vid en domstol mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nat-
ionell lagstiftning, är denna domstol skyldig att föra frågan vidare till EU-dom-
stolen om inte den nationella domstolen finner att den uppkomna frågan saknar 
relevans för att avgöra saken i målet, att den ifrågavarande unionsrättsliga be-
stämmelsen redan har blivit föremål för en tolkning av EU-domstolen (acte 
éclairé)	eller att den korrekta tolkningen är act clair, dvs. att tolkningen av unions-
rätten är så uppenbar att det inte finns utrymme för något rimligt tvivel och 
därmed inte är nödvändigt att begära ett förhandsavgörande från EU-domsto-
len.308 

 Frågan angående huruvida ett sådant fall föreligger i målet ska bedömas 
med beaktan av unionsrättens särdrag, de särskilda svårigheter som dess tolk-
ning medför samt risken för skiljaktigheter i rättspraxis inom unionen.309 Dom-
stolen slutar dock inte där. I Foto-Frost-målet slog EU-domstolen fast att även 
lägre instanser har en skyldighet att begära förhandsavgörande om de ifrågasät-
ter en unionsrättsligakts giltighet.  

EU-domstolen anförde vidare återigen högsta instansens skyldighet att be-
gära förhandsavgörande i Åkerberg Fransson-domen 2013. I punkt 47 i domen 
avslutade EU-domstolen med att anföra att en nationell domstol är skyldig att 
enligt art. 267 FEUF hänskjuta fallet i frågan till EU-domstolen när det rör sig 
om innebörden eller räckvidden av en oklar, aktuell unionsbestämmelse. För 
svensk del kan detta uttalande svårt uppfattas på annat sätt än som ett kritiskt 

 
305 Ibid.  
306 Proposition 2005/06 nr 157, Vissa frågor om förhandsavgörande från EG-domstolen, s. 7. 
307 Mål C-283/81, Srl CILFIT och Lanificio di Gavardo SpA mot Ministero della santà (1982), 
ECLI:EU:C:1982:335. 
308 NJA 2013 s. 502, punkt 63.  
309 Mål C-283/81, Srl CILFIT, punkt 21. 
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påpekande adresserat till HD.310 Att EU-domstolen markerar i Åkerberg Frans-
son-målet att CILFIT-domen fortfarande uttrycker gällande rätt och ska följas, 
är betydelsefullt då det innebär att de högsta domstolarna i medlemsstaterna är 
skyldiga att begära förhandsavgöranden såvida rättsläget inte är uppenbart.311 
För att rättsläget ska anses vara uppenbart måste den nationella domstolen vara 
övertygad om att detta svar även skulle anses vara lika uppenbart för såväl öv-
riga nationella domstolar som för EU-domstolen.312 I målet Köbler313 kom EU-
domstolen fram till att en medlemsstat kan vara skadeståndsanvarig när dess 
högsta domstolar tillämpar EU-rätten uppenbart felaktigt.314 Köbler fortsatte att 
bygga på den princip EU-domstolen fastställde i Francovich-målet om en med-
lemsstat är skadeståndsansvarig vid en överträdelse av en unionsbestämmelse 
eller misslyckad implementering av unionsrätten.315 Det är därför bättre för en 
medlemsstats domstolar att begära förhandsavgöranden en gång för mycket när 
rättsläget är oklart, än för lite.  

EU-domstolen fastslog i målen UPA och Jégo-Quéré att enskilda ska ha till-
gång till ett verksamt domstolsskydd för sina rättigheter enligt unionsrätten. 
Enligt domstolen ingår denna rättighet bland unionsrättens allmänna rättsprin-
ciper som har sitt ursprung i medlemsstaternas gemensamma konstitutionella 
traditioner. Med hänvisning till Johnston och UPA fallen konstaterade domstolen 
vidare i Jégo-Quéré att denna rättighet även har stadfästs i art. 6 och 13 i 
EKMR.316 I både UPA och Jégo-Quéré drog domstolen dock slutsatsen att det 
ankommer på medlemsstaterna att inrätta ett system med rättsmedel och förfa-
randen som gör det möjligt att säkerställa rätten till ett verksamt domstols-
skydd.317 I båda målen konstaterades emellertid även att eventuella brister på 
nationell nivå med att tillgodose individens rätt till verksamt rättsligt skydd inte 
i det enskilda fallet kan leda till att enskilda ges en utökad möjlighet att föra en 
ogiltighetstalan utöver den som faller in under art. 267 FEUF med möjligheten 
till förhandsavgöranden.318 Om medlemsstaterna dock inte lever upp till sina 
förpliktelser som följer av EU-medlemskapet, kan medlemsstater bli skade-
ståndsansvariga gentemot enskilda. Detta har EU-domstolen slagit fast i flera 
rättsfall genom Francovich-doktrinen.319 

 
310 Bernitz, Ulf, Förstärkt genomslag för Europarätten – både unionsrättsligt och konventionsrättsligt, Europa-
rättslig tidskrift nr 3 2013, s. 417. 
311 Ibid, s. 417–418. 
312 Bernitz, Ulf, Kommissionen ingriper mot svenska sistainstansers obenägenhet att begära förhandsavgöranden, 
Europarättslig tidskrift nr 1 2005, s. 112. 
313 Mål C-224/01, Bernhard Köbler mot Österrike (2003), ECLI:EU:C:2003:513. 
314 Bernitz, Ulf, Samarbetet mellan EG-domstolen och nationell domstol, Europarättslig tidskrift nr 3 2009, 
s. 457. 
315 Se Chalmers, s. 325 samt Lenaerts, s. 159.  
316 Hettne, EU-rättslig metod, s. 309. 
317 Ibid.  
318 Ibid.  
319 Francovich-doktrinen har behandlats i avsnitt 3.3.1. 
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6.2.2.1 Svenska nationella domstolar och förhandsavgöranden 
EU-domstolen har i sin praxis gjort klart att EU-rätten har företräde framför 
nationell rätt och att det endast är EU-domstolen som har befogenheten att 
ogiltigförklara en unionsrättslig akt. I och med att dessa principer redan var 
fastslagna inom EU när Sverige anslöt sig till unionen 1995, kan det antas att 
Sverige på så sätt frivilligt har underkastat sig ett omfattande regelverk som gör 
anspråk på företräde framför all svensk nationell rätt, och som dessutom för-
bjuder svenska domstolar att ogiltigförklara unionsrättliga akter.320 Den vägen 
nationella domstolar således har att gå om de finner att giltigheten av en un-
ionsrättslig akt bör ifrågasättas är genom att hänskjuta frågan till EU-domsto-
len. Att ifrågasätta giltigheten av en unionsrättslig akt bör vara av intresse ur ett 
suverän stats perspektiv, då suveränitetsprincipen är avgörande för många med-
lemsstater som inte helt vill ge ifrån sig sin rätt att bestämma över det juridiska 
systemet och de interna förhållandena i landet. Trots detta har det funnits en 
obenägenhet i svenska domstolar att begära förhandsavgöranden från EU-dom-
stolen. En tydlig obenägenhet från HD:s sida att begära förhandsavgörande 
från EU-domstolen har bland annat kommit till uttryck i NJA 2001 s. 409. Må-
let gällde tolkningen av vissa bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) 
som byggde på ett EU-direktiv. EU-domstolens syn på detta var föga känt vid 
tiden för HD:s dom, men trots det inhämtade HD inte ett förhandsavgörande 
och anförde i sin motivering att domstolen inte bedömt det som nödvändigt att 
göra det.321 Denna obenägenhet från svenska domstolars håll har till och med 
föranlett kommissionen att initiera ett fördragsbrottsärende mot Sverige; en åt-
gärd som blivit internationellt observerad och som veterligen saknade motsva-
righet i förhållande till någon annan medlemsstat.322 Kommissionen ansåg att 
svenska staten inte uppfyllde sina fördragsenliga skyldigheter genom att inte 
vidta åtgärder mot den praxis som tillämpas då HD som sista instans var obe-
nägen att begära förhandsavgöranden från EU-domstolen i samband med att 
HD prövade frågan om prövningstillstånd i mål som berörde tolkningen eller 
giltigheten av en unionsrättslig regel. Kommissionen menade på att domsto-
larna i vart fall ska motivera beslutet om att inte begära förhandsavgörande från 
EU-domstolen.323 Kommissionen krävde att svensk lagstiftning skulle ändras så 
att det stod klart att de svenska domstolarna som fungerar som sista instans, var 
skyldiga att motivera varför prövningstillstånd inte meddelats i sådana fall där 
EU-rätten aktualiseras och hur domstolen därvid bedömt frågan om behovet av 
förhandsavgörande från EU-domstolen.324 Regeringen bestred att det skulle fö-
religga något fördragsbrott från svensk sida, men valde att inte ta saken vidare 

 
320 Johansson, s. 532.  
321 Bernitz, Kommissionen ingriper, s. 113.  
322 Bernitz, Samarbetet, s. 456. 
323 Bernitz, Kommissionen ingriper, s. 111.  
324 Bernitz, Samarbetet, s. 458.  
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inför EU-domstolen utan föreslog istället att riksdagen skulle införa en sådan 
motiveringsskyldighet för sista instanserna som kommissionen begärde.325 
  Lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgöranden (för-
handsavgörandelagen) stiftades därför för att införa en sådan motiveringsskyl-
dighet som kommissionen begärde.  

6.3 Möjliga verkningar av ett förhandsavgörande 

Om en nationell domstol begär ett förhandsavgörande enligt art. 267 FEUF, 
har EU-domstolen möjligheten att ex officio, dvs. på egen hand utan parts begä-
ran, ogiltigförklara en EU-akt.326 Genom att en nationell domstol begär ett för-
handsavgörande från EU-domstolen har EU-domstolen möjlighet att säker-
ställa att de nationella domstolarna tillämpar unionsrätten enhetligt.327 Denna 
enhetliga tillämpning är särskilt viktig när giltigheten av en unionsakt ifråga-
sätts.328 Domstolen redogjorde vidare i Foto-Frost-målet för att om det råder 
skilda uppfattningar mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om giltigheten 
av en unionens rättsakter skulle det kunna leda till att unionens rättsordning 
sätts på spel, vilket skulle utgöra ett ingrepp på det grundläggande kravet på 
rättssäkerhet. I Foto-Frost-målet fastställde även EU-domstolen att en nationell 
domstol inte har behörighet att ogiltigförklara en EU-akt.329 Om en nationell 
domstol trots det skulle komma fram till att en EU-akt är ogiltig kan domstolen 
åsidosätta tillämpningen av den akten. I och med att en nationell domstol gör 
det, blir domstolen tvungen att begära ett förhandsavgörande från EU-domsto-
len som då har möjligheten att upphäva akten om de finner att den unionsrätts-
liga åtgärden är oförenlig med de grundläggande rättigheterna. Om den nation-
ella domstolen inte begär förhandsavgörande i ett sådan läge och enbart åsido-
sätter tillämpningen av EU-akten kan en fördragsbrottstalan komma på tal mot 
medlemsstaten, vilket också är en väg att gå för att få en EU-akt ogiltigförkla-
rad. 
 Om EU-domstolen i sitt förhandsavgörande drar slutsatsen att den omtvis-
tade unionsakten, eller vissa bestämmelser därav, inte bör ogiltigförklaras; är 
svaret som den generellt ger den nationella domstolen att granskningen av frå-
gan har inte avslöjat någon faktor av sådant slag som påverkar giltigheten av 
den akten, de hänvisar således inte till att rättsakten är giltig.330 Detta då ett så-
dant svar inte utesluter den nationella domstolen som hänsköt frågan till EU-
domstolen, eller andra nationella domstolar, från att ifrågasätta giltigheten av 

 
325 Ibid.  
326 Se exempelvis mål C-362/14, Maximillian Schrems, punkt 64.  
327 Mål C-314/85, Foto-Frost, punkt 15.  
328 Ibid. 
329 Ibid, punkterna 14–15 samt 19–20. 
330 Lenaerts, s. 471. 
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samma EU-akt genom att begära ett nytt förhandsavgörande från EU-domsto-
len och att EU-domstolen i ett annat fall kommer fram till att den ifrågasatta 
akten trots allt är ogiltig.331 
 Om domstolen däremot förklarar unionsakten, eller viss bestämmelse därav, 
ogiltig, är svaret bindande för den nationella domstolen som begärt förhandsav-
görande liksom alla andra nationella domstolar.332 Ett sådan beslut från EU-
domstolen har erga omnes-effekt och de nationella domstolarna får inte längre 
tillämpa den unionsrättsliga akten.333 Även om domen direkt riktar sig till den 
domstol som fört saken vidare till EU-domstolen utgör en ogiltighetsförklaring 
"en tillräcklig grund för varje annan domstol att betrakta den rättsakten som 
ogiltig”.334 Effekten erga omnes av förhandsavgörandets giltighet är motiverad 
som den oundvikliga följden av rättssäkerheten inom unionen, domstolen har 
fastslagit att när en rättsakt från en institution är ogiltig tillkommer utöver kra-
vet på enhetlig tillämpning även unionsrätten särskilt oavvisliga krav på rättssä-
kerhet.335 Domstolen menar att det följer av själva karaktären av ett sådant fast-
slående att en nationell domstol inte kan tillämpa den rättsakt som fastslagits 
vara ogiltig utan att på nytt skapa stor osäkerhet kring frågan om tillämplig un-
ionsrätt.336 

6.4 Slutsats 

Art. 267 FEUF ger egentligen inte den enskilda individen talerätt. En individ 
kan ha ett väldigt bra ombud som försöker få den nationella domstolen att be-
gära ett förhandsavgörande utan att få igenom det. Det är den nationella dom-
stolen som avgör om de anser att det är nödvändigt att begära ett förhandsav-
görande från EU-domstolen. 

I och med detta är denna väg inte en riktig processväg för en individ, i vart 
fall inte i första hand. Möjligheten finns för en individ att åstadkomma det öns-
kade resultatet genom art. 267 FEUF, om än den är begränsad. Denna process-
väg måste således anses vara en utsträckt möjlighet för en individ att ogiltigför-
klara en EU-akt. Den garanterar inte att individen får bli hörd, då det i slutän-
dan hänger på den nationella domstolens villighet att hänskjuta frågan till EU-
domstolen samtidigt som det är den nationella domstolen som formar frågorna 
som hänskjuts till EU-domstolen. De nationella svenska domstolarna har tidi-
gare visat på obenägenhet att begära förhandsavgöranden och har i många fall 
inte ens motiverat varför en sådan begäran inte gjorts. Kritiken mot Sverige 

 
331 Ibid, s. 471–472. 
332 Lenaerts, s. 472. 
333 Ibid.  
334 Se mål C-66/80, International Chemical Corporation, punkt 13.  
335 Ibid, punkt 12.  
336 Ibid.  
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från kommissionen ledde till förhandsavgörandelagen som nu i vart fall kräver 
motivering till varför domstolen ej hänskjutit målet till EU-domstolen. I vissa 
fall har EU-domstolen dock konstaterat att det finns en skyldighet för samtliga 
domstolar, oavsett instans, att inhämta förhandsavgöranden. Den skyldigheten 
följer av den s.k. Foto-Frost-principen som säger att om en nationell domstol 
har anledning att ifrågasätta giltigheten av en unionsakt, är domstolen skyldig 
att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen.337 

I och med denna skyldighet när en domstol har anledning att ifrågasätta gil-
tigheten av en unionsakt, är denna processväg trots att den är en utvidgad rät-
tighet för individen, ändå viktig och kan vara avgörande för en individ som inte 
är taleberättigade att väcka en direkt ogiltighetstalan enligt art. 263 (4) FEUF. 
Vid EU-rättens tillämpning sätts ofta enskilda individer i centrum som bärare 
av rättigheter, vilka ska skyddas av de nationella domstolarna.338 Detta må i 
första hand syfta till att de nationella domstolarna ska säkerställa att EU-rätten 
tillämpas i medlemsstaten, men det kan även syfta till att EU-rätten inte ska 
missbrukas. Att möjligheten då finns för en nationell domstol att ifrågasätta en 
EU-akt bör kunna anses vara ett sätt för dessa att skydda sina medborgare från 
ett sådant missbruk från EU-nivå. EU:s befogenheter kommer trots allt från 
medlemsstaterna, däribland Sverige, som i sin tur får sin befogenhet av sina 
medborgare.  

Saken bör emellertid även ses från ett annat perspektiv. Unionsrätten befin-
ner sig i ständig utveckling under inflytande av en dialog mellan EU-domstolen 
och de nationella domstolarna. Genom att nationella domstolar begär förhands-
avgöranden från EU-domstolen får EU-domstolen information om den nation-
ella rätten och de problem som medlemsstaterna möter vid tillämpningen av 
EU-rätten. Denna dialog mellan EU-domstolen och medlemsstaterna påverkar 
den fortgående rättsbildningen i EU-domstolen.339 Detta är viktigt då EU-dom-
stolen på så sätt har möjlighet att effektivisera EU-rätten och se till att EU-rät-
ten tillämpas enhetligt. Genom att få informationen från medlemsstater angå-
ende vilka problem medlemsstater möter vid tillämpningen av EU-rätten möj-
liggör det för EU-domstolen att dels tydliggöra hur rätten ska tolkas, men även 
förebygga framtida osäkerheter rörande tolkningen och tillämpningen av un-
ionsrätten samt granska att institutionerna upprätthåller den befogenhet de har 
fått tilldelad av medlemsstaterna och se till att de grundläggande rättigheterna 
respekteras.  

 
337 Prop. 2005/06:157, s. 10.  
338 Hettne, EU-rättslig metod, s. 21. 
339 Bernitz, Kommissionen ingriper, s. 116. 



 67 
 
 
 

7 Slutsats 

 

7.1 Inledning 

I följande kapitel kommer slutsatserna från de föregående kapitlen att samman-
fattas och därmed kommer även frågeställningarna att besvaras. För att göra det 
enklare för läsaren kommer varje frågeställning besvaras var för sig i separata 
delavsnitt.  

7.2 Individens möjligheter att få till stånd en 

ogiltighetstalan 

Det finns i huvudsak två processvägar för en individ eller en grupp av enskilda 
individer att gå för att väcka en ogiltighetstalan av en EU-akt. Det är antigen ge-
nom en direkt ogiltighetstalan i enlighet med art. 263 (4) FEUF eller genom en 
indirekt ogiltighetstalan i enlighet med art. 267 FEUF.   

En direkt ogiltighetstalan gör det möjligt för en individ att direkt väcka talan 
inför EU:s domstolar. Denna möjlighet har dock konstaterats vara svår då 
domstolarna tillämpar art. 263 (4) FEUF väldigt restriktivt. Individer måste på-
visa att de är personligen och direkt berörda av en EU-akt såvida akten de vill 
bestrida inte är en regleringsakt, då behöver endast kriteriet direkt berörd vara 
uppfyllt för att en individ ska anses vara taleberättigad. Vad en regleringsakter 
är har i praxis bara fastställts att vara allmänna rättsakter, som inte var lagstift-
ningsakter. Genom att konstatera att lagstiftningsakter enligt art. 289 (3) FEUF 
är rättsakter som antas i enlighet med ett lagstiftningsförfarande, bör dock slut-
sats kunna dras om att regleringsakter är rättsakter som inte antagits genom lag-
stiftningsförfaranden. Detta behöver emellertid preciseras bättre av EU-dom-
stolen.  

 Medan art. 263 (4) FEUF är en direkt väg för individen att gå, har kriteri-
erna för att individen ska anses vara taleberättigade tolkats väldigt snävt vilket 
lett till att det i praktiken är väldigt svårt att få tillstånd ett direktstämt mål för 
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en individ och på så sätt pröva giltigheten av en EU-akt. Det är därför aningen 
lättare att få till stånd en sådan prövning av en EU-akt genom art. 267 FEUF. 
Art. 267 FEUF ger dock egentligen inte en individ i sig talerätt, utan möjliggör 
för en individ att åstadkomma det önskade resultatet och få en EU-akt ogiltig-
förklarad. Den indirekta ogiltighetstalan är därmed en utsträckt möjlighet för en 
individ att ogiltigförklara en EU-akt, då individen är beroende av att den nat-
ionella domstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen. 

7.3 Finns det någon möjlighet att väcka en 

ogiltighetstalan mot en svensk lagstiftning? 

Det finns ingen möjlighet inom svensk nationell rätt att väcka en ogiltighetsta-
lan som innebär en s.k. abstrakt normprövning, vilket ger individ möjlighet att 
väcka en talan som endast går ut på att en viss författning ska förklaras ogiltig 
på grund av att den är grundlagsstridig. Individen ges således en starkare rättig-
het genom art. 263 FEUF där möjligheten gäller för alla EU-akter och där en 
talan kan väckas enbart för att förklara akten ogiltig. 
 De möjligheter som istället finns inom svensk rätt för en individ, är att över-
klaga och lagpröva beslut.  

7.4 Är möjligheterna kompatibla med rätten till ett 

effektivt rättsmedel? 

I art. 13 EKMR stadgas att var och en har rätt till ett effektivt rättsmedel. I ka-
pitel 3 har det konstaterats innebära att var och en har rätt till något slags rätts-
medel, vilket inte nödvändigtvis behöver vara inför en domstol utan även admi-
nistrativa rättsmedel har enligt Europadomstolen ansetts vara tillräckliga för att 
uppfylla konventionskravet. Art. 13 redogör även för att rätten till ett effektivt 
rättsmedel gäller inför en nationell myndighet när någon av konventionens 
grundläggande fri- och rättigheter påstås vara kränkt; vilket innebär att möjlig-
heten som en individ har att väcka en ogiltighetstalan, även om den i praktiken 
är begränsad, är kompatibel med art. 13 EKMR i och med att EU-rätten ger in-
divider möjligheten att väcka en talan på en övernationell nivå.  

Vad gäller motsvarande krav i art. 47 i stadgan har det konstaterats i avsnitt 
3.3 att avsikten med att införa rätten till ett effektivt rättsmedel i stadgan inte 
var tänkt att ändra i de talerättskriterier som finns stadgade i art. 263 (4). Även 
om artikeln enbart hänvisar till rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol. 
Detta betyder att det även enligt stadgan handlar om enskildas rätt till ett 
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effektivt rättsmedel på nationell nivå där medlemsstaterna, nationella myndig-
heter och domstolar ges en utökad roll och utökade skyldigheter till skillnad 
från EKMR. I och med den förklaringen av artikeln i stadgan är även art. 263 
(4) FEUF kompatibel med art. 47 i stadgan då artikeln ger en möjlighet för indi-
viden att få en akt prövad på en övernationell nivå.  

7.5 Hur ska Sverige förhålla sig till EU-rätten samt 

EKMR?  

Det finns inget entydigt svar på hur Sverige ska förhålla sig till EU-rätten och 
EKMR. Rättsläget är aningen oklart då det rör sig om två storheter som Sverige 
är bunden till. EU-domstolen är tydliga med att EU-rätten alltid ska ha före-
träde, och med tanke på att det är allmänt accepterat att EU-rätten går före 
andra nationella rättskällor bör detta vara svaret. Europadomstolens syn på frå-
gan är dock tvetydig och bidrar till en förvirring då de å ena sidan menar att alla 
medlemsstater är fullt ansvariga för att deras myndigheter agerar förenligt med 
EKMR och att medlemsstater därför inte kan förlita sig på andra internationella 
åtaganden för att undgå granskning genom EKMR system, å andra sidan säger 
de att detta endast gäller när unionsrätten inte är tvingande. Av detta bör kunna 
uttolkas att Europadomstolen själva inte anser att EKMR har företräde framför 
tvingande unionsrättsliga reglers. Däremot kan Europadomstolen förordna att 
ett direktiv som implementerats av en medlemsstat strider mot de grundläg-
gande rättigheterna, detta innebär dock att Europadomstolen ifrågasätter den 
nationella implementeringen och inte direktivet i sig. Europadomstolen överlå-
ter frågan om avvägningar mellan intresset att skydda olika rättssystem till kon-
ventionsstaterna att avgöra. Europadomstolen anser dock att de har möjlighet 
att hålla konventionsstaterna ansvariga för dessa avvägningar om de finner att 
EKMR inskränks genom avvägningen konventionsstaten gjort.  

EU är i sig inte bunden av EKMR även om alla dess medlemsstater är det. 
En anledning till att EU inte anslutit sig till EKMR än är att Europadomstolen 
ser de mänskliga rättigheterna som överordnade rättsnormer, medan de grund-
läggande rättigheterna enligt EU-rätten anses vara en integrerad del av rätten. 
Stadgan är därför av stor betydelse som en del av primärrätten då de grundläg-
gande rättigheterna på så sätt garanteras samtidigt som EU inte underminerar 
EU-rätten genom att tillåta ett annat internationellt samarbete ha möjligheten 
att påverka dess samstämmiga rättsutveckling och därmed underkasta unionens 
externa kontroll. Om detta innebär att EU stängt dörren för att bli en konvent-
ionsstat till EKMR är oklart men bör inte vara fallet så länge primärrätten säger 
att EU ska försöka bli en konventionsstat.  

Sverige som medlemsstat bör med tanke på sina unionsrättsliga åtaganden 
alltid följa unionsrätten då unionsrättens företräde slagits fast i flertalet rättsfall 
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från EU-domstolen och även följer av medlemskapet i sig. Vid en eventuell 
konflikt mellan unionsrätten och EKMR, bör Sverige se till att unionsrätten 
följs. Sverige har som medlemsstat möjligheten att om de anser att en unions-
rättslig akt strider mot EKMR antingen: begära ett förhandsavgörande från EU-
domstolen för att få klarhet i en fråga, få en akt ogiltigförklarad av domstolen 
alternativt väcka en ogiltighetstalan enligt art. 263 FEUF då akten potentiellt 
även strider mot stadgan. Detta då stadgan ska tolkas i ljuset av EKMR i enlig-
het med art. 52 i stadgan. Om EU-domstolen anser att en kränkning inte skett 
är Sverige som medlemsstat likväl skyldig att ge unionsrätten företräde och får 
således som konsekvens av detta hållas ansvarig för den eventuella kränkning 
som Europadomstolen anser har skett av EKMR.  



 71 
 
 
 

Källförteckning 

EU-rättsliga källor  

Fördrag 

Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (2007), FEUF. 
 
Yttranden 
 
Yttrande 2/94, 
Gemenskapens anslutning till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (1996), ECLI:EU:C:1996:140. 
 
Yttrande 2/13,  
Unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättighet-
erna och de grundläggande friheterna (2014), ECLI:EU:C:2014:2454. 
 
Rapporter och andra publikationer 
European Commission, Country report non-discrimination, Sweden 2018, (publicerad 
2019-01-14). 
 
Förklaring avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/02).  

Rättspraxis  

EU-domstolen 
 
De förenade målen 16/62 and 17/62,  
Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes m.fl. mot Europeiska eko-
nomiska gemenskapens råd, (1962), ECLI:EU:C:1962:47.  
 
De förenade målen 23/63, 24/63 och 52/63,  
Usines Emile Henricot och andra mot Höga myndigheten (1963), 
ECLI:EU:T:2000:277. 
 
 



 72 
 
 
 

De förenade målen 53/63 och 54/63, 
Lemmers-Werke och andra mot Höga myndigheten (1963), ECLI:EU:C:1963:29.  
 
Mål 25/62, 
Plaumann mot kommissionen (1963), ECLI:EU:C:1963:17. 
 
Mål 26/62, 
Van Gend en Loos mot Nederlandse Administraie der Belastingen (1963), 
ECLI:EU:C:1963:1. 
 
Mål 6/64, 
Costa mot ENEL (1964), ECLI:EU:C:1964:66. 
 
Mål 21/64, 
Macchiorlati Dalmas mot Kommissionen (1965), ECLI:EU:C:1965:30.  
 
De förenade målen 106–107/63, 
Toepfer mot Kommissionen (1965), ECLI:EU:C:1965:65. 
 
De förenade målen 8/66 till 11/66,  
Cimenteries CBR Cementbedrijven och andra mot Kommissionen (1967), 
ECLI:EU:C:1967:7. 
 
De förenade målen 5/66, 7/66, 13/66–24/66, 
Kampfmeyer mot Kommissionen (1967), ECLI:EU:C:1967:31. 
 
Mål C-22/70,  
Kommissionen mot Europeiska gemenskapernas råd (1971), ECLI:EU:C:1971:32. 
 
De förenade målen 41–44/70, 
International Fruit Company mot Kommissionen (1971), ECLI:EU:C:1971:53. 
 
Mål C-92/78, 
Simmenthal mot Kommissionen (1979), ECLI:EU:C:1979:53. 
 
Mål C-166/78, 
Italien mot Europeiska gemenskapens råd (1979), ECLI:EU:C:1979:195. 
 
Mål C-60/81,  
International Business Machines Corporation (IBM) mot Kommissionen (1981) 
ECLI:EU:C:1981:264. 
 
 
 



 73 
 
 
 

Mål C-66/80, 
International Chemical Corporation mot Amministrazione delle Finanze (1981), 
ECLI:EU:C:1981:102. 
 
Mål C-283/81,  
Srl CILFIT och Lanificio di Gavardo SpA mot Ministero della santà (1982), 
ECLI:EU:C:1982:335. 
 
Mål C-231/82,  
Spijker Kwasten BV v Commission of the European Communities (1983), 
ECLI:EU:C:1983:220. 
 
Mål C- 222/84,  
Johnston mot Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary (1986), 
ECLI:EU:C:1986:206. 
 
Mål C-294/83, 
Les Verts mot Europaparlamentet (1986), ECLI:EU:C:1986:166.  
 
Mål C-314/85,  
Foto-Frost mot Hauptzollamt Lübeck-ost (1987), ECLI:EU:C:1987:452. 
 
De förenade målen C-6/90 och C-9/90,  
Francovich m.fl. mot Italienska republiken (1991), ECLI:EU:C:1991:428. 
 
Mål C-260/89, 
Elliniki Radiophonia Tileorassi AE mot Dimotiki Etaria Pliroforissis och Sotioris Kou-
velas (1991), ECLI:EU:C:1991:254. 
 
Mål C-358/89,  
Extramet Industrie SA v. Council of the European Communities (1991), 
ECLI:EU:C:1991:214. 
 
Mål C-137/92 P,  
Kommissionen mot BASF (1994), ECLI:EU:C:1994:247. 
 
Mål C-309/89,  
Codorniu SA mot Europeiska unionens råd (1994), ECLI:EU:C:1994:197. 
 
De förenade målen T-452/93 och T-453/93, 
Pevasa och Inspesca mot Kommissionen (1994), ECLI:EU:T:1994:45. 
 
Mål T-472/93,  
Cambo Ebro Industrial SA mot rådet (1995), ECLI:EU:T:1995:35. 



 74 
 
 
 

 
De förenade målen T-480 och T-483/93,  
Antillean Rice Mills m.fl. mot Kommissionen (1995), ECLI:EU:T:1995:162. 
 
De förenade målen C-46/93 och C-48/93, 
Brasserie du Pêcheur mot Tyskland och The Queen mot Secretary of State for Trans-
port, ex parte: Factortame Ltd m.fl. (1996), ECLI:EU:C:1996:79. 
 
Mål C-392/95, 
Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd (1997), ECLI:EU:C:1997:172. 
 
Mål C-321/95,  
Stitching Greenpeace Council (Greenpeace International) e.a. mot Europeiska kom-
missionen, ECLI:EU:C:1998:153. 
 
Mål C-50/00 P,  
Unión de Pequeños Agricultores mot Europeiska unionens råd (2002), 
ECLI:EU:C:2002:462. 
 
Mål C-406/01, 
Tyskland mot Europaparlamentet och rådet (2002), ECLI:EU:C:2002:304. 
 
Mål C-491/01,  
Q mot Secretary of State for Health, ex parte: british American Tobacco (Investments) 
Ltd och Imperial Tobacco Ltd (2002), ECLI:EU:C:2002:741. 
 
Mål C-112/00,  
Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge mot Republik Österreich 
(2003), ECLI:EU:C:2003:333. 
 
Mål C-224/01,  
Bernhard Köbler mot Österrike (2003), ECLI:EU:C:2003:513. 
 
Mål C-263/02 P, 
Kommissionen mot Jégo-Quéré et Cie SA (2004), ECLI:EU:C:2004:210. 
 
Mål C-12/03 P,  
Kommissionen mot Tetra Laval (2005), ECLI:EU:C:2005:87. 
 
Mål C-511/03, 
Ten Kate Holding Musselkanaal och andra (2005), ECLI:EU:C:2005:625. 
 
De förenade målen T-218-240/03,  
Boyle mot Kommissionen (2006), ECLI:EU:T:2006:159. 



 75 
 
 
 

 
Mål C-229/05, 
PKK och KNK mot Rådet (2007), ECLI:EU:C:2007:32. 
 
Mål C-133/06,  
Parlamentet mot Kommissionen (2008), ECLI:EU:C:2008:257. 
 
De förenade målen C-463/10 P och C-475/10 P, 
Deutsche Post och Tyskland mot Kommissionen (2011), ECLI:EU:C:2011:445. 
 
Mål T-18/10, 
Inuit Tapiriit Kanatami mot Europaparlamentet och europeiska gemenskapernas råd 
(2011), ECLI:EU:T:2011:419. 
 
Mål C-399/11,  
Melloni mot Ministerio Fiscal (2013), ECLI:EU:C:2013:107. 
 
Mål C-583/11 P,  
Inuit Tapiriit Kanatami mot Europaparlamentet och europeiska gemenskapernas råd 
(2013), ECLI:EU:C:2013:625. 
 
Mål C-617/10,  
Åkerberg Fransson mot åklagaren (2013), ECLI:EU:C:2013:280. 
 
Mål C- 362/14, 
Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (2015), ECLI:EU:C:2015:650. 
 
Mål T-693/13,  
Aliaksei Mikhalchanka mot Europeiska unionens råd (2016), ECLI:EU:T:2016:283. 
 
Mål T- 544/13,  
Dyson Ltd mot Europeiska kommissionen (2018), ECLI:EU:T:2018:761. 
 
Förslag till avgöranden av Generaladvokat 
 
Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs,  
Föredraget den 9 december 1992, Christos Konstantinidis mot Stadt Altensteig - Stan-
desamt och Landratsamt Calw – Ordnungsamt, ECLI:EU:C:1992:504. 
 
Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs, 
Föredraget den 21 mars 2002, Unión de Pequeños Agricultores mot Europeiska union-
ens råd, ECLI:EU:C:2002:197. 
 
 



 76 
 
 
 

 
Europadomstolen 
 
Klass and Others v. Germany,  
Judgment of 6 September 1978, European Court of Human Rights, no. 5029/7. 
 
Leander v. Sweden,  
Judgment of 26 March 1987, European Court of Human Rights, no. 9248/81. 
 
Gustafsson v Sweden,  
Judgment of 25 April 1996, European Court of Human Rights, no. 15573/89. 
 
Cantoni v. France, 
Judgment of 11 November 1996, European Court of Human Rights, no. 17862/91. 
 
Matthews mot Förenade Kungariket, 
Dom 18 februari 1999, Europadomstolen, nr 24833/94. 
 
White & Kennedy mot Tyskland, 
Dom 18 februari 1999, Europadomstolen, nr 26083/94. 
 
Beer and Regan mot Tyskland,  
Dom 18 februari 1999, Europadomstolen, nr 28934/95. 
 
M.S.S mot Belgien och Grekland,  
Dom 21 januari 2011, Europadomstolen, nr 30696/09. 
 
Svenska rättsfall 
 
RÅ 1997 ref. 65. 
 
NJA 2013 s. 502. 

Offentligt tryck 

Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihet-
erna, EKMR. 
 
Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
 
Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
 



 77 
 
 
 

Kommittédirektiv 2018:92,  
Skadestånd vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter. 
 
Proposition 1983/84 nr 78,  
Om ändringar i rättegångsbalken m.m. 
 
Proposition 1993/94 nr 117, 
Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor. 
 
Proposition 2005/06 nr 157, 
Vissa frågor om förhandsavgörande från EG-domstolen. 
 
Regeringens skrivelse 2007/08 nr 109,  
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. 
 
SOU 2008:125,  
En reformerad grundlag. Slutbetänkande från Grundlagsutredningen. 
 
SOU 2010:87, 
Skadestånd och Europakonventionen: Betänkande av Utredningen om det allmännas 
ansvar enligt Europakonventionen. 

Litteratur 

Allgårdh, O. & Norberg, S., EU och EG-rätten, upplaga 4:1, 2004, Nordstedts Juridik 
AB. 
 
Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder, 6 u., 2018, Wolters Kluwer. 
 
Chalmers, Damian m.fl. “European union law”, third edition, 2014, Cambridge, Cam-
bridge University Press.  
 
Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis–En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, upplaga 2:1, 2002, Norstedts Juridik AB.  
 
Ehrenkrona, Carl-Henrik, Mänskliga rättigheter, förfarande enligt Europakonventionen, 1999, 
Norstedts Tryckeri AB.  
 
Granmar, G. Claes, Kritiskt tänkande inom Europarätten, Vad legitimerar rättskällorna inom 
unionsrätten?, 2018, Visby, Eddy.se AB. [Cit. Granmar, rättskällor]. 
 



 78 
 
 
 

Hettne, Jörgen och Eriksson, Otken Ida (red.) ”EU-rättslig metod – Teori och genomslag i 
svensk rättstillämpning”, upplaga 2, 2011, Visby, Norstedts Juridik AB. [Hettne, EU-rättslig 
metod].  
 
Klintberg, Elisabeth, Processgemenskap i dispositiva tvistemål där saken är sådan att endast en 
dom kan ges, 1994, Uppsala, Nordstedts Juridik AB.  
 
Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, upplaga 1:5, 2013, Lund, 
Studentlitteratur AB.  
 
Lenaerts Koen, m.fl., EU Procedural Law, 2014, Oxford, Oxford University Press. 
 
Ward, Angela, Judicial Review and the Rights of Private Parties in EC Law, 2000, Oxford, Ox-
ford Univeristy Press. [Cit. Ward, Judicial]. 
 
Weatherill, Stephen, Law and Values in the European Union, 2016, Oxford, Oxford Uni-
versity press.  

Artiklar 

Albors–Llorens, Albertina, The standing of Private parties to challenge Community Measures: 
Has the European Community missed the boat? 2003, Cambridge Law Journal, 62(1).  
 
Bernitz, Ulf, Förstärkt genomslag för Europarätten – både unionsrättsligt och konventionsrättsligt, 
Europarättslig tidskrift nr 3 2013. [Cit. Bernitz, Förstärkt genomslag].  
 
Bernitz, Ulf, Kommissionen ingriper mot svenska sistainstansers obenägenhet att begära förhandsav-
göranden, Europarättslig tidskrift nr 1 2005. [Cit. Bernitz, Kommissionen ingriper].  
 
Bernitz, Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i europeiska unionens konstitution, Juridisk Tidskrift 
nr 4 2010-11. [Cit. Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag]. 
 
Bernitz, Ulf, Samarbetet mellan EG-domstolen och nationell domstol, Europarättslig tidskrift nr 
3 2009. [Cit. Bernitz, Samarbetet]. 
 
Cavallin, Sophie, Direkt ogiltighetstalan inför EG-domstolen- i ljuset av svensk förvaltningsrätt och 
konkurrensrätt, Europarättslig tidskrift, nr 4 2000. 
 
Dag, Victor, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT 2013 s. 343. 
 
Engelbrekt, Kjell, Kontroversiellt tankegods i europeisk rätt, Europarättslig tidskrift nr 1 2007. 
 



 79 
 
 
 

Frändberg, Åke, Några tankar om naturrättsidéer och positivism — tillika en kritisk kommentar 
till vår tids missbruk av termerna ”naturrätt” och ”positivism”, SvJT 2019 s. 849. 
 
Garpelin, Matti, Europadomstolens framtid som försvarare av mänskliga rättigheter i Europa, 
Europarättslig tidskrift nr 1 2006.  
 
Granmar, G. Claes, EU-stadgan, direktivet och nationell rätt, Juridisk Tidskrift, nr 4 
2018/19. [Cit. Granmar, EU-stadgan]. 
 
Hallström, Per, Att jämföra konstitutioner, SvJT 2010 s. 573. 
 
Hettne, Jörgen, EG:s talerättskriterier i gungning, Ny Juridik nr 3:02. [Cit. Hettne, EG:s 
telerättskriterier].  
 
Israelsson, Thomas, Aktivism och hermeneutik, Europarättslig tidskrift nr 2 2001. 
Johansson, Daniel, Får svenska domstolar underlåta att tillämpa EG-rätt?, Europarättslig tid-
skrift nr 3 2007.  
 
Lebeck, Carl, Den straffrättsliga legalitetsprincipen och Europakonventionen – något om fallet K-
HW v. Tyskland, Juridisk tidskrift nr 3 2004/05. 
 
Lebeck, Carl, EKMR och EG-rätten–en fortsatt olöst konflikt, Europarättslig tidskrift nr 3 
2006. [Cit. Lebeck, EKMR och EG-rätten]. 
 
Lee, Annabel, Focus on Article 13 ECHR, 2015, Judicial Review, 20:1.  
 
Levin, Marianne, EG-Domstolens mål C-316/05, Nokia mot Wärdell, I ljuset av pågeånde för-
ändringar av de civilrättsliga sanktionerna på immaterialrättens område, Europarättslig tidskrift 
nr 3 2007. 
 
Lind, Anna-Sara, Ett par kommentarer rörande mål C-617/10 Åklagaren mot Åkerberg Frans-
son, dom av den 26 februari 2013, Europarättslig tidskrift nr 2 2013. 
 
Peczenik, Alexander, Rättsordningens struktur, SvJT 1974 s. 369. 
 
Rosén, Johan, De svenska lagförarbetenas vara eller inte vara som rättskälla — effekter av Sveriges 
anslutning till den Europeiska unionen, SvJT 1996 s. 244.  
 
Schmauch, Magnus, Europadomstolen ställer krav på motiverade beslut när förhandsavgörande inte 
inhämtas från EU-domstolen, Europarättslig tidskrift nr 2 2012. 
 
Ward, Angela, Remedies under the EU Charter of Fundamental Rights, Europarättslig tidskrift 
nr 1 2016. 
 



 80 
 
 
 

Åhman, Karin, 2 kap. RF, Europakonventionen och EU:s stadga om grundläggande rättigheter– 
en jämförelse, SvJT 100 år (festskrift) s. 460. 

Övrigt 

EUR-Lex, Access to European Union law, Ogiltighetstalan.  
Https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0038 (sen-
ast ändrad 2010-10-29). 
 
EUR-Lex, The direct effect of European law. 
Https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14547 
(senast uppdaterad 2015-01-14). 
 
European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights. 
Https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c= (hämtad 2019-10-26). 
 
Europeiska kommissionen, Stärka rättsstatsprincipen genom ökad medvetenhet, en årlig 
övervakningscykel och effektivare tillsyn.  
Https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_19_4169 (publicerad 
2019-07-17). 
 
Europeiska unionen, EU-domstolen.  
Https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_sv 
(senast uppdaterad 2019-11-25). 
 
Europeiska unionen, EU- en överblick.  
Https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_sv (senast uppdaterad 2019-
12-04). 
 
Europeiska unionen, EU-lagstiftning. 
Https://europa.eu/european-union/law_sv (hämtad 2019-10-26). 
 
Europaparlamentet, Faktablad om Europeiska Unionen, EU-rättens källor och räckvidd. 
Http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/6/eu-rattens-kallor-och-rackvidd 
(hämtad 2019-11-30). 
 
Regeringskansliet, Vad är mänskliga rättigheter. 
Https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattig-
heter/fakta-om-manskliga-rattigheter/ (publicerad 2018-03-20). 
 
Sveriges Riksdag, EU:s lagar och regler, EU-lag går före svensk lag.  
Http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/eus-lagar-och-regler/# (hämtad 
2019-10-26). 


