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Sammanfattning 

Genom anslutningen till Europeiska unionen (EU) har Sverige kommit att uppbära ett fri- och 

rättighetsskydd av europeiskt mått. Skyddet för den enskilde har expanderat och kommit att 

bli av mer kraftfull dignitet än det Sverige traditionellt erbjudit nationellt vad avser fri- och 

rättigheter. Genom att vara en del av ett gemensamt Europa skyddas individen i en större 

internationell kontext dels genom unionens rättighetsstadga, dels genom Europakonventionen.

Det unionsrättsliga samarbetet är av ej tidigare skådat slag. Processerna och beslutsfattandet i 

detta enorma maskineri är väsensskilt från den utformning Sverige känner nationellt och EU 

har  kommit  att  bli  en reell  maktfaktor på flera  rättsområden,  inte minst  avseende fri-och 

rättigheter vilka tidigare varit  en suverän angelägenhet föremål för beslutsfattande på den 

inhemska  arenan.  Huruvida  den  unionsrättsliga  gestaltningen  i  sin  nuvarande  utformning 

verkligen har förankring i det av medlemsstaterna ursprungligen tilltänkta kan ifrågasättas. I 

framställningen  har  kunnat  konstateras  att  den  svenska  beslutsmakten  på  fri-  och 

rättighetsområdet har kommit att urholkas till följd av den unionsrättsliga integrationen samt 

att EU har tillskansat sig kompetens på området långt utöver det Sverige haft för avsikt att  

avsäga sig, som exempel har utvecklingen på den direkta beskattningens område studerats. 

Den nationella suveräniteten på fri- och rättighetsområdet har till det närmaste reducerats till 

en illusion. Individen skyddas inte primärt av ett fri- och rättighetsskydd med fundament i den 

svenska konstitutionella rätten, utan av ett skydd som utvecklas på bekostnad av Sveriges 

suveränitet  och värdighet som oberoende rättsstat.  Det unionsrättsliga skyddet på fri-  och 

rättighetsområdet  har  till  yttermera visso formulerats  som ett  skydd avhängigt  EU-rättens 

aktualitet i rummet vilket får till konsekvens att individens skydd varierar beroende på om 

han  eller  hon  befinner  sig  i  en  nationell  respektive  unionsrättslig  situation.  Utan  en 

förstärkning av det nationellt suveräna fri- och rättighetsskyddet kommer denna inkonsekvens 

kvarstå.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

I  närmare  två  decennium  har  Sverige  varit  medlem  i  den  internationella 

samarbetsorganisationen Europeiska unionen (EU). Beslutet att inträda i unionen föregicks av 

en folkomröstning vilken resulterade i  ett  blygsamt övervägande ”ja” bland medborgarna. 

Mot bakgrund av att EU-medlemskapet bedömdes som en så stor och avgörande fråga, ansågs 

inte ett riksdagsbeslut vara auktoritativt nog för att skapa en bred folklig enighet. Det gällde 

således att få till stånd ett, i medborgarnas ögon, så legitimt beslut som möjligt. Ett ja eller nej 

till  medlemskap  i  unionen  skulle  baseras  på  bibehållet  medborgerligt  förtroende  för 

politikerna  liksom  för  det  demokratiska  systemet  i  stort;  genom  en  folkomröstning 

förhindrades den representativa demokratin att naggas i kanten av en förtroendekris.1

Huruvida det unionsrättsliga samarbetet med dess nuvarande utformning kan betraktas som 

legitimt måste i många avseenden anses vara en fråga vilken kan bli föremål för diskussion. 

Medborgarnas  goda  minne  och  inställsamhet  till  EU,  som det  under  alla  omständigheter 

skulle värnas om vid EU-inträdet, har under åren sviktat, med största sannolikhet till följd av 

undermålig demokratisk förankring och överbryggning mellan EU och unionsmedborgarna.2 

Det  fri-  och  rättighetsskydd  som  tidigare  varit  en  nationellt  suverän  angelägenhet  och 

medborgarnas fundamentala byggsten i en rättsstat, har genom det europeiska unionsprojektet 

fått  sig  en  törn  genom att  den  svenska  beslutsmakten  urholkats  och  skyddet  kommit  att 

variera  för  den  enskilde  beroende  på  om situationen är  att  hänföra  till  ett  unionsrättsligt 

spörsmål eller inte.  Legitimiteten,  men också lagligheten i en sådan utveckling kan starkt 

ifrågasättas. Har Sverige invaggats i falsk trygghet vad avser skyddet för fri- och rättigheter i 

takt  med  EU:s  frammarsch?  Frågan  kan  förefalla  laddad  med  skepsis  och  negativism, 

nästintill  framkalla  en  domedagskänsla,  men  ger  genom  sin  formulering  upphov  till  att 

1 Gilljam, M., Holmberg, S., m. fl., Ett knappt ja till EU, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1996, s. 9.
2 Ett  unionsmedborgarskap infördes  genom  Maastrichtfördraget  1993  och  tillerkänner  medlemsstaternas 

medborgare att fritt röra sig och uppehålla sig inom unionens territorium. Genom unionsmedborgarskapet 
skall  unionens  medborgare  bibringas  en  känsla  av  europeisk  identitet.  Den  som  är  medborgare  i  ett  
medlemsland är också unionsmedborgare. Rätten som följer av unionsmedborgarskapet återfinns i artiklarna 
20-25  FEUF.  För  en  närmare  redogörelse  av  unionsmedborgarskapet,  se  Lokrantz,  Bernitz,  H., 
Medborgarskapet i Sverige och Europa, Iustus Förlag, Uppsala, 2004.
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närmare  önska  studera  den  om Sverige  allmänna  uppfattningen  om  landet  som en  sann 

rättsstat  med  ett  fri-  och  rättighetsskydd  i  världsklass,  liksom  frågan  om  den  makt  EU 

tillskansat sig på området.

10 kapitlet 6§ regeringsformen (1974:152) (RF) är den bestämmelse i den svenska grundlagen 

som direkt avser förhållandet till EU.3 Beslutanderätt som rör principerna för statsskicket får 

inte överlåtas. Inte heller får en överlåtelse ske om det fri- och rättighetsskydd som garanteras 

i regeringsformen eller Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (konventionen/EKMR) inte uppfylls inom unionssamarbetet.  Vad 

som är  att betrakta  som principerna för statsskicket  tycks det råda delade meningar om i 

doktrinen och begreppet framstår onekligen som en aning konfyst och oklart.4 Att det svenska 

skyddet för grundläggande rättigheter har påverkats av EU-rätten och Europakonventionen är 

otvivelaktigt.  Fördragen  unionssamarbetet  bygger  på  erkänner  vidare  betydelsen  av 

medlemsstaternas konstitutionella traditioner på bland annat fri-  och rättighetsområdet och 

stadgar att dessa skall utgöra grunden för EU:s konstitutionella system.5 Genom antagandet av 

en egen rättighetsstadga6 har EU kommit att ytterligare betona vikten av ett grundläggande 

rättighetsskydd inom ramen för unionssamarbetet.

EU har endast kompetens att agera inom ramen för de befogenheter medlemsstaterna tilldelat 

unionen.  I  takt  med  unionssamarbetets  fortlöpande  och  utveckling  tycks  dock  denna 

ursprungliga beslutskaraktär något förskjutits. EU är en enorm maktfaktor på den politiska 

arenan och använder sig av diverse mekanismer för att bibehålla och öka sitt inflytande bland 

medlemsstaternas rättsordningar (se exempelvis avsnitt 1.2 om Europeiska unionens domstol, 

EU-domstolen7).  Den fördragsrättsliga legitimiteten för ett  sådant  agerande torde  i  många 

avseenden anses vag och det kan anses tveksamt om EU i alla situationer verkligen besitter 

den  kompetens  att  handla  som unionen  påstår  sig.  Det  är  således  också  tvivelaktigt  om 

unionsarbetet i alla avseenden kan betraktas som förankrat hos unionens medborgare.

3 Bergström, Carl Fredrik, Lissabonfördraget och den svenska grundlagens reglering av EU, Sieps 
Europapolitisk Analys, nummer 13, 2008.

4 Se till exempel Öberg, U., Företrädesfrågan- nya björntjänster i författningsdebatten?, Europarättslig 
tidskrift, 2004/1 s. 39 ff.

5  Reichel, Jane, Ansvarsutkrävande- svensk förvaltning i EU, Jure, Stockholm, 2010, s. 16.
6  Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02).

7 Innan  EU  tillskapades  benämndes  domstolen  Europeiska  gemenskapernas  domstol,  EG-domstolen.  I 
förevarande framställning hänvisas nästintill konsekvent till den nya beteckningen oavsett om ett avgörande 
är att hänföra till EG-domstolen.
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Genom Sveriges medlemskap i EU har riksdagen på vissa givna premisser frånträtt en del av 

sin beslutsbefogenhet till förmån för gemensam utövning inom ramen för unionssamarbetet. 

EU-domstolen har dock fastslagits att medlemsstaterna alltid har att beakta EU-rätten och 

tillse dess fulla genomslag även på rent nationella rättsområden.8 EU-rätten påverkar således 

medlemsstaternas  hela  rättsordningar  och  frågan  kan  ställas  om  detta  innebär  att  EU  i 

realiteten tilldelat sig själv kompetens utöver den av medlemsstaterna givna. Detta är något 

som inte skall vara möjligt då unionen saknar så kallad  kompetens-kompetens, ett begrepp 

som kommer från tyskans  kompetenz-kompetenz och ursprungligen myntades av den tyska 

författningsdomstolen.9 Domstolen  påpekade  att  unionens  makt  vilar  på  principen  om 

tilldelade  befogenheter  varför  unionen  inte  kan  anses  ha  kompetens  att  tilldela  sig  själv 

kompetens.  En  rättsakt  utan  förankring  i  befogenhet  för  unionen  skulle  enligt 

författningsdomstolen inte äga giltighet. Även Sveriges förhållningssätt är detsamma då man i 

propositionen  inför  anslutningen  till  EU  uttalade  att  det  är  ”/.../  i  princip  omöjligt  för 

riksdagen att  vid  varje  givet  tillfälle  då  överlåtelse  beslutas  överblicka  och  förutse  vilka 

befogenheter som överlåts”.10 

Förevarande framställning belyser frågan om EU:s kompetens ur ett perspektiv med fokus på 

skyddet för de grundläggande rättigheterna och hur unionssamarbetet påverkat det svenska 

förhållningssättet på detta område. Som en referens- och jämförelsepunkt skall den nationella 

skattesuveräniteten  på  den  direkta  beskattningens  område  studeras  för  att  konkretisera 

gränsdragningen  mellan  unionens  kompetens  och  medlemsstaternas  behörighet. 

Frågeställningen vilken blir utgångspunkten för denna analys är således om den nationellt 

suveräna auktorisationen på fri- och rättighetsområdet kommit att begränsas inom ramen för 

EU-samarbetet genom unionens ensidiga tillskansande av kompetens samt om det svenska 

rättsskyddet, särskilt vad avser den direkta beskattningens område, urholkats härav.

8 Medlemsstaterna har en skyldighet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillse EU-rättens genomslag. 
Denna skyldighet åvilar alla offentliga organ samt enskilda organ till vilka myndighetsutövning delegerats.  
Se exempelvis målen C-188/89, Foster mot British Gas plc (REG 1990, s. I-3313; svensk specialutgåva, 
volym 10) och C-224/01, Köbler mot Österrike (REG 2003, s I-10239). 

9 Se BVerfGE 89, 155 Brunner v. Treaty on European Union (Maastricht Treaty), dom avkunnad den 12 
oktober 1993.

10 Prop. 1993/93:114 Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen, s. 19. Se vidare 
Melin,  M.  och  Nergelius,  J.,  EU:s  konstitution-  maktfördelningen  mellan  den  europeiska  unionen,  
medlemsstaterna och medborgarna, 7 upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 162 och 171.
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1.2 Metod och material

Min framställning består i de första två kapitlen av en utredande text. Inledningsvis studeras 

EU i allmänhet för att ge läsaren en basal bakgrundsförståelse för unionens uppbyggnad och 

samhälleliga  samt  internationella  kontext.  Detta  följs  av  en  studie  över  de  tre 

rättighetsskydden vilka återspeglar fri- och rättighetsskyddet i Sverige i nutid. Den metod jag 

använt vid denna utredning är primärt traditionellt rättsdogmatisk där jag systematiskt beaktat 

och analyserat innehållet i de sedvanliga rättskällor11 vilka är av betydelse och relevans för 

fastställandet av EU:s uppbyggnad och konstruktion samt det svenska rättighetsskyddets tre 

pelare: den svenska konstitutionella rätten, rättighetsstadgan och Europakonventionen. Fokus 

ligger även på unionens kompetensutvidgning och huruvida ett  rättsligt  stöd för en sådan 

finns,  eller  om det  svenska  rättsskyddet  på  fri-  och  rättighetsområdet  successivt  urholkas 

godtyckligt.  Genom att  presentera  en  inledande  primärt  utredande  del  i  kapitel  2  och  3, 

respektive en analyserande och mer konkretiserande del i kapitel 4 följt av en analys i kapitel 

5, önskar jag närmare klarlägga och fastställa vad det plurala rättighetsskyddet, vilket pådrivs 

av  unionens  kompetensutvidgning,  innebär  ur  ett  mer  praktiskt  perspektiv  samt  vilka 

demokratiska och legala problem unionens utveckling skuggas av.

Rättskällorna och de juridiska metoderna ser något annorlunda ut beroende på om det är det 

svenska, unionsrättsliga eller konventionsrättsliga rättsläget som studeras. Den EU-rättsliga 

metoden är uppbyggd på andra tolkningsprinciper och har sin bas i andra rättskällor än den 

svenska  juridisk  metoden,  vilken  i  sin  tur  är  en  annan  i  jämförelse  med  många  andra 

europeiska staters. Främst är  EU-domstolens tolkningsmetod annorlunda än vad vi känner 

igen från våra svenska domstolar (se mer om detta strax nedan) och lagförarbeten är något 

främmande  i  Europa  till  skillnad  från  den  svenska  rättstraditionen.  Även  prejudikatläran 

skiljer såg åt mellan EU-domstolen och våra svenska domstolar, EU-domstolen tillämpar en 

mångkulturell prejudikatlära och betonar i högre grad vikten av enskildas rättsskydd. Vidare 

lägger  inte  EU-domstolen  avgörande  vikt  vid  en  rättsregels  ordlydelse  utan  ser  på 

bestämmelsen snarare som ett utryck för en allmän princip vilken tillsammans med andra 

principer  bygger  broar  över  de  unionsrättsliga  områdena.12 Även  konventionsrätten 

11 Jag tänker då på lagstiftning, praxis, doktrin och sedvana.
12 Hettne, J. och Eriksson, Otken, I., (red), EU-rättslig metod- teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 

upplagan, Norstedts Juridik, 2011, s. 36 ff.
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karakteriseras av att bestämmelserna är vagt formulerade vilket ger utrymme för tolkning. 

Allmänna principer för tolkning återfinns i Wienkonventionen om traktaträtten13 och det är av 

stor vikt att vid tolkningen se på konventionen i sin helhet. Förarbeten utgör en sekundär 

rättskälla  även  inom  konventionsrätten  och  åberopas  sällan  i  Europeiska  domstolen  för  

mänskliga  rättigheters (Europadomstolens)  avgöranden  vilket  har  att  göra  med  den 

dynamiska tolkningsmetod konventionen skall bygga på.14

Litteraturen på det europarättsliga området är omfattande och återfinns i en uppsjö på många 

differentierade språk. Mycket av den mer djupgående litteratur jag funnit har ofta fokuserat på 

ett av de tre rättighetsskydden varför en sammanställning av varandra oberoende källor varit 

nödvändig  för  att  erhålla  en  fullständig  och  tillräckligt  omfattande  utredning.  En 

konkretiserande framställningen på fri- och rättighetsområdet med en specifik referenspunkt 

som jämförelseobjekt har jag inte funnit uppmärksammat av någon författare då fokus mer 

legat på en förklaring av respektive rättsskydd och deras inbördes ställning i förhållande till 

varandra. Inte heller ges någon entydig utredning av EU-domstolens praktiska verkningar vid 

utövandet  av  befogenhet  vilken  inte  är  förankrad  i  varken  fördragen  eller  bland 

medlemsstaterna.  Detta  spörsmål  har  för  mig  inneburit  behov  av  en  djupare  analys  och 

eftertanke.  Mot  bakgrund  av  detta  har  jag  valt  att  inkludera  unionens  utveckling  på  den 

direkta beskattningen område som ett exempel på hur de tre rättighetsskydden interagerar och 

betyder i sin ömsesidiga relation samt vilket utslag unionsrätten verkligen givit på ett område 

vilket påstås skall vara fredat från unionsrättslig inblandning (se kapitel 4). 

Mycket  av  den  unionsrättsliga  utvecklingen  är  att  hänföra  till  EU-domstolens  praxis. 

Domstolen  har  som  främsta  roll  att  säkerställa  unionsrättens  tolkning  och  tillämpning.15 

Domstolens unika karaktär har givit  den en pådrivande roll  i  unionsrättens utveckling, ett 

resultat  av  den  mycket  kreativa  rättsskapande  verksamhet  den  bedrivit.  Även 

förhandsinstitutet,  där  nationella  domstolar  kan  begära  ett  förhandsavgörande  hos  EU-

domstolen  om  hur  en  viss  unionsrättslig  bestämmelse  skall  tolkas,  pådriver  domstolens 

13 Konventionen antogs i Wien den 23 maj 1969 och trädde i kraft den 27 januari 1980.
14 Danelius  H.,  Mänskliga  rättigheter  i  europeisk  praxis,  En  kommentar  till  Europakonventionen  om  de  

mänskliga rättigheterna, 4 upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 46.
15  Se artikel 19.1 FEU.
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avgörande roll i unionsrättens framåtskridande.16 Vid unionsrättslig tolkning har domstolen 

använt  en  integrationsvänlig  linje,  ett  ändamålsorienterat  synsätt  där  bestämmelsens  syfte 

varit i fokus. Den tolkning som är mest gynnsam för unionens utveckling har varit ledstjärna 

(fr.  effet  utile).  EU-domstolens  tillvägagångssätt  är  utpräglat  deduktivt  och  de  skrivna 

bestämmelsernas ofta vaga och målinriktade formuleringar har tvingat domstolen att tolka på 

ett sätt som fyllt ut de eventuella luckor som existerat i rätten. Unionsrätten måste ses som en 

dynamisk  och  fullt  ut  levande  rättsordning  i  ständig  integrationsvänlig  progression. 

Unionsrätten förändras och expanderar ständigt. Det är mot bakgrund av detta EU-domstolen 

skall ses som ett komplement till lagstiftaren då luckor uppstår vid rättstillämpningen.17 Det 

kan dock ifrågasättas om så varit fallet hittills vad avser domstolens agerande, något som 

kommer att utredas närmare i denna framställning. På några ställen i texten har jag valt att 

citera domstolens uttalanden. Detta för att läsaren av denna uppsats själv skall kunna skapa 

sig  en  bild  och  uppfattning  om  EU-domstolens  många  gånger  svårtolkade  och  (på  det 

intellektuella  planet)  otillgängliga  avgörande.  Domstolens  successiva  utveckling  av 

unionsrätten,  med  fastställandet  av  mer  grundläggande  principer  och  kriterier  i 

unionsutvecklingens  tidiga  skede,  till  mer  specifika  avgöranden  rörande  enskilda 

omständigheter  i  det  unika  fallet  idag,  är  anledningen  till  varför  spännvidden vad  gäller 

domstolens  presenterade  praxis  i  förevarande  framställning  är  bred  över  tiden.  Då 

praxisbildningen på unionsrättens område är av central vikt utgår mycket av fokusen i texten 

från ett  perspektiv vilket  primärt  tillkommer  rättstillämparen.  Det  tillhör  den EU-rättsliga 

metoden att tolka och analysera domstolens uttalanden då man genom att studera bärande och 

återkommande  motiv  i  avgörandena  finner  många  generellt  tillämpliga  rättsregler  för 

unionsrätten.18 Som ovan anförts medför detta arbete ofta svårigheter då den unionsrättsliga 

praxisen kan vara svår att tyda varför reservation måste göras inför vilka generella slutsatser 

ett utslag kan innebära. Just detta är inte något unikt för EU-domstolens praxis utan liknande 

spörsmål kan uppdagas vid studier av avgörande från våra svenska domstolar vilket ett referat 

från Högsta domstolen (HD) i kapitel 4 ger exempel på. Genom att se på flera språkversioner 

samt läsa rättsfallsreferat och rättsfallsanalyser har svårtillgängliga domar försökt hanteras.

16 För en närmare beskrivning av förhandsavgörandena och särskilt Sveriges förhållningssätt till desamma, se 
Bernitz, U., Förhandsavgöranden av EU-domstolen, Svenska domstolars hållning och praxis, Sieps 2010:2.

17 Hettne, J. och Eriksson, Otken, I., (red), EU-rättslig metod- teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 
49 ff.

18 Ibid. s. 53.
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Europeiska unionen omfattas av totalt 24 officiella språk varför också språklig tolkning utgör 

en viktig beståndsdel i den unionsrättsliga metoden. Av naturliga skäl kan de differentierade 

språkversionerna skilja sig åt.  Denna komplexitet  gäller  för  såväl  domar som lagtext  och 

andra unionsrättsliga  skrivelser vilka alla,  oavsett  språklig utformning,  äger lika giltighet. 

Denna  utformning,  med  en  rättsordning  tillgänglig  på  flera  språk,  kan  tillskrivas  som 

upphovsman till den omfattande internationella diskurens på det europarättsliga området. Då 

jag endast begagnar kunskaper i två språk, svenska och engelska är också min uppsats baserad 

på källor återgivna på något av dessa språk. Det hade självklart varit önskvärt att att i större  

utsträckning jämföra olika språkversioner och beakta rättskällor på ytterligare språk men jag 

måste  här  erkänna  mina  språkliga  begränsningar.  Detta  tillkortakommande  är  således 

anledningen till varför mina källhänvisningar sker till det engelska och svenska språket. Att 

nyttja texter på mer än ett språk har givit mig större urvalsmöjligheter och även erbjudit mig 

att erhålla en mer nyanserad och rättvisande bild av rättsläget. Genom att beakta doktrin har 

jag återfunnit argument både för att styrka och förkasta påståenden, lyfta fram och upplysa 

om andra perspektiv och inställningar.

Litteraturen angående Europakonventionen har jag ofta funnit presenterade i mer allmänna 

verk vilka tar sin inriktning inte enbart på konventionsrätten som sådan. Från det perspektiv 

jag sökt finna min information till denna framställning har konventions- och unionsrätt ofta 

återfunnits  presenterad  i  ett  integrerat  sammanhang,  alternativt  att  konventionsrätten varit 

presenterad  i  ett  sammanhang  med  andra  internationella  instrument  på  fri-  och 

rättighetsområdet.  Detta  har  fördelen  att  konventionsrätten  blivit  lättare  att  förstå  i  den 

internationella  och  nationella  kontexten,  men  nackdelen  att  den  inte  fått  reflekteras 

självständigt vilket kan göra den något orätt mot bakgrund av dess oerhörda vikt på området 

för mänskliga rättigheter. Vad sedan gäller det svenska rent nationella rättighetsskyddet är det, 

vilket kommer att presenteras närmare nedan i denna framställning, ett något bortglömt eller 

undanstoppat kapitel inom den svenska rättsordningen. Som en konsekvens av detta har jag 

också funnit litteraturen på området relativt knapphändig. Resultatet av ett rättsområde vilket 

inte  av  jurister  och   rättsvetenskapsmän betraktas  som attraktivt  blir  väll  lätt  något  som 

hamnar på efterkälke i den juridiska diskursen. Mina slutsatser vid beaktandet och analysen 

av  rättskällorna  sammantaget  är  måhända  aspekten  av  att  jag  betraktat  EU, 

Europakonventionen  och  Sverige  i  ett  något  annat  ljus  än  tidigare.  Andra  syften  och 
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utgångspunkter  har  varit  i  fokus  för  tidigare  skrivelser  vilket  i  mitt  sammanhang  vidgat 

utrymmet för egna reflektioner och jämförelser.

1.3 Avgränsningar

Den övergripande frågeställningen för min uppsats liksom frågor som rests längs vägen i min 

skrivandeprocess  har  implikationer  på  många  rättsliga  plan  i  den  juridiska  hierarkin  av 

konstitutionell och internationell rätt. Denna frågornas karaktär medför att de lämpligen bör 

belysas utifrån ett flertal olika aspekter och perspektiv. För att bibringa läsaren en någorlunda 

överskådlig framställning där frågorna placeras i sin rätta rättsliga kontext har jag valt att låta 

utrymme tillskrivas flertalet relevanta aspekter och frågor snarare än att mer djuplodat gå in 

på ett smärre antal.

Mycket  av  unionsrättens  mer  fundamentala  byggstenar  i  form av principer  och  allmänna 

uppfattningar, liksom mål rörande specifika situationer,  går att återfinna i  den praxis som 

myntas av EU-domstolen.19 Även den konventionsrättsliga praxisen är omfattande.20 Av denna 

anledning har det inte varit möjligt att inom ramen för denna framställning ge en fulltäckande 

eller allomfattande praxisbeskrivning på området som är föremål för min uppsats. Även andra 

rättskällor,  i  form  av  främst  doktrin,  går  att  återfinna  i  nästintill  oändlig  hyllmeter  på 

varierande språk och differentierat juridiskt djup. Min målsättning och mitt syfte har varit att 

ge läsaren en överskådlig men tillika ingående behandling av fri- och rättighetsskyddet på den 

svenska arenan samt den kompetens EU kommit att utveckla på området. Ambitionen har 

varit att avgränsa materialet till vad som är primärt för just min specifika frågeställning och 

behandla  det  mest  centrala  mot  bakgrund  av  behovet  att  ändock  begränsa  materialet. 

Ytterligare  en  avgränsning jag  tvingats  göra  ligger  i  vad  avser  texter  på  andra  språk  än 

svenska och engelska.

19 För en utförlig presentation av unionsrättslig praxis se Weaterill, S., Cases & Materials on EU Law, 10 
upplagan, OUP Oxford, 2012.

20 För en mer omfattande genomgång av konventionsrättslig praxis, se  Danelius H.,  Mänskliga rättigheter i  
europeisk praxis, En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

 12



1.4 Disposition

Som en inledande presentation och bakgrund till EU:s utformning och Sveriges medlemskap i 

unionen ges i kapitel 2 en övergripande orientering av EU:s plats i Sverige och världen, samt 

på vilket sätt Sverige kommit att påverkas av och har att förhålla sig till unionssamarbetet.  

Mycket av fokusen ligger på den maktfördelning som återfinns mellan EU och Sverige och 

vilka  rättigheter  unionen  verkligen  har  att  utöva  rollen  som  rättsskapare  bland  sina 

medlemsländer.

I  det  efterföljande  tredje  kapitlet  ges  läsaren  en  redovisning  av  de  tre  rättighetsskydden 

svenska medborgare är tillförsäkrade dels genom det nationellt konstitutionella skyddet, dels 

genom det skydd vilket tillkommer oss genom att vara en del i Europa. Detta följs upp i 

kapitel 4 med ett konkretiserande exempel på hur unionsrättens utvidgning fått konsekvenser 

vilka går utöver det initialt tilltänkta och måhända också rättsligt möjliga. Exemplifieringen 

tar sitt avstamp i den direkta beskattningens område.

I ett avslutande och femte kapitel återfinns en analys och personlig reflektion av de slutsatser 

som kan dras av europarättens intåg på fri- och rättighetsområdet. Problematik identifieras 

och egna, säkerligen oansenliga kommentarer, dryftas.

2 Sverige och EU

2.1 Europeiska unionen som organisation och dess utveckling

”/.../  gemenskapen  utgör  en  ny  rättsordning  inom folkrätten  till  vars  förmån 

staterna, låt vara på begränsade områden, har inskränkt sina suveräna rättigheter 

och som inte enbart medlemsstaterna utan även dess medborgare lyder under.”21

För  en  ökad  förståelse  beträffande  den  beslutskompetens  EU  besitter  är  det  av  vikt  att 

21 Mål 26/62 Van Gend en Loos mot Nederlandse Administraie der Belastingen (REG 1963 s. 1; svensk 
specialutgåva volym 1), s. 166.
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inledningsvis ge en helhetsbild av den unionsrättsliga gestaltningen och unionssamarbetets 

ursprung.22 Genom att förstå den historiska utvecklingen kan man också finna förklaringar 

och  svar  till  varför  unionen  fått  den  uppbyggnad  och  utformning  den  har  idag.  EU:s 

säregenhet kan knappast nog understrykas och åsikterna går isär om hur samarbetet  skall 

definieras (se avsnitt 2.2).

Redan i början av 1960-talet förkunnade EU-domstolen att gemenskapen i dess dåvarande 

utformning  utgjorde  en  inom  folkrätten  ny  typ  av  rättsordning.23 Genom  sin  specifika 

uppbyggnad med konstitutionell, institutionell och materiell rätt kombinerad, karakteriserade 

domstolen gemenskapsrätten som något autonomt i förhållande till såväl traditionell folkrätt 

som nationell rätt, EU utgjorde en juridisk specialdisciplin.24

Den europeiska integrationsutvecklingen har pågått successivt sedan mitten av förra seklet. 

Idag är EU inriktat mot att växa inom ramen för Lissabonfördraget25 som trädde i kraft den 1 

december 2009. Den ideologiska bakgrunden till  ett gemensamt Europa tar sitt  avstamp i 

efterkrigstiden. Ett nytt Europa skulle byggas där ledord som; samverkan på lika villkor för  

Europas folk,  respekt för demokratiska värden samt aktning gentemot de nationella språken  

och differentierade kulturerna, skulle gälla. Tre huvudriktningar kan skönjas när det gäller 

unionssamarbetets stoff:

• en mer generell  inriktning som i större utsträckning med tiden kommit  att  särskilt 

uppmärksamma  frågor  rörande  mänskliga  rättigheter  samt  kulturellt  och  rättsligt 

samarbete,

• en försvarspolitisk inriktning och

• en ekonomisk huvudinriktning med fokus på handelspolitik och som mer och mer fått 

en bredare och mer socialt inriktad prägel.

22 För en utförlig historisk tillbakablick om unionssamarbetet hänvisas till Viklund, D., Att förstå EU – Sverige  
och Europa,  4 upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 1997. Boken behandlar EU:s utveckling till  efter 
Maastrichtfördraget.

23 Mål 26/62 Van Gend en Loos mot Nederlandse Administraie der Belastingen (REG 1963 s. 1; svensk 
specialutgåva volym 1).

24 Bernitz, U.,  Sverige och europarätten, Norstedts Juridik, Stockholm, 2002, s. 47 f.
25 Lissabonfördraget  om  ändring  av  fördraget  om  Europeiska  unionen  och  fördraget  om  upprättandet  av 

Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007 (2007/C 306/01).
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Det elementära steget för utvecklingen mot en federalistisk riktning togs genom upprättandet 

av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) år 1951. Samarbetets institutionella och 

rättsliga utformning blev grunden för unionens kommande utveckling och är således av stor 

historisk betydenhet. Ett särskilt verkställande organ gavs långtgående befogenhet att fatta för 

medlemsstaterna förpliktande beslut angående samarbetet. Mot bakgrund av visionen om ett 

västeuropeiskt  frihandelsområde  inrättades  år  1957  Europeiska  ekonomiska  gemenskapen 

(EEG). Gemenskapen hade sin bas i en tullunion samt upprättandet av en gemensam inre 

marknad byggd på principen om fri  rörlighet över landgränserna avseende varor,  tjänster, 

arbetstagare  och  kapital.  Fyra  institutioner  inrättades:  ministerrådet,  kommissionen,  en 

parlamentarisk församling och en domstol. Europeiska atomenergigemenskapen, Euroatom, 

bildades också för att fredligt samverka på atomenergi-området, liksom EFTA (European Free 

Trade Association) några år senare, vilken hade till uppgift att stärka förhandlingspositionen 

för sina medlemmar gentemot EEG. EFTA är fortfarande en aktiv organisation med formen av 

traditionellt mellanstatligt samarbete men besitter ingen egen lagstiftningskompetens. 

För Sverige som tidigare var medlem i EFTA, var organisationen av stor betydelse då EFTA 

innan Sveriges anslutningen till EU var grunden för deltagandet i det ekonomiska europeiska 

samarbetet. De tre förstnämnda gemenskaperna, EEG, EKSG och Euroatom, slogs sedermera 

ihop till Europeiska Gemenskapen (EG) och i och med förverkligandet av den inre marknaden 

höjdes ambitionsnivån inom samarbetet vilket resulterade i Maastrichtfördraget år 1993 och 

upprättandet av  Europeiska unionen (EU). Genom fördragsändringen infördes ett bindande 

regelkomplex  om  förverkligandet  av  den  ekonomiska  monetära  unionen (EMU)  för 

upprättandet  av  en  gemensam  europeisk  valuta.  Samarbetsformer  för  utrikes-  och 

säkerhetspolitik, samarbete i rättsliga och inrikes angelägenheter,  ett unionsmedborgarskap 

samt  en  utvidgning  av  EU:s  befogenhet  på  miljöskyddsområdet  tillskapades  också.  Det 

senaste och nu gällande fördraget inom unionssamarbetet är  Lissabonfördraget vilket givit 

upphov  till  två  grundläggande  fördrag  i  EU,  Unionsfördraget,  fördraget  om  Europeiska 

unionen  (FEU),  och  Funktionsfördraget,  fördraget  om Europeiska  unionens  funktionssätt 

(FEUF). Med samma rättsliga status som fördragen återfinns numera även rättighetsstadgan, 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, vilken utgör en av de största förändringarna i 

och med Lissabonfördragets ikraftträdande.26 Fri- och rättigheter har således kommit att bli ett 

26 Bernitz, U., och Kjellgren,  A., Europarättens grunder, 5 upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 7 
ff.
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rättsområde av betydenhet inom EU.

2.2 Europeiska unionen som något unikt

Inom den juridiska doktrinen har rättsvetenskapsmän sökt precisera EU:s egenskaper för att 

särskilja unionen från andra internationella samarbetsorganisationer och förklara samarbetet 

ur ett bredare perspektiv. En disciplin inom doktrinen menar att EU är mer av en ”institution” 

i jämförelse med andra fördragssystem.27 Ofta definieras EU också som något negativt, det 

vill  säga  varken  som en stat  eller  internationell  organisation.  Genom att  finna  en minsta 

gemensamma  nämnare  eller  ”catch-all  metod”  kan,  som  en  kontrast  till  den  föregående 

uppfattningen, en definition som bygger på ett flernivåstyre eller federation återfinnas inom 

doktrinen.28 Slutligen  föredrar  vissa forskare  att  klassificera  EU som något  i  kontinuerlig 

förändring, utan att förvärva de kvaliteter som krävs för att betraktas som stat.29 Att EU skulle 

vara att klassificeras som en nationalstat avvisas inom doktrinen.30 

Åsikterna går  således isär om hur EU skall  definieras.  Det  som en gång började som en 

sammanslutning av stater för underlättande av gränsöverskridande handel, har gått längre än 

någon  annan  internationell  sammanslutning  tack  vare  unionssamarbetets  formella 

styrningssystem med jurisdiktion över ett brett spektrum av frågor och områden.31 Den nya 

rättsordningen  samarbetet  innebär  är  både  folkrättslig  och  federalistisk  och  har  således 

karaktär  av  ett  eget  slag  –  sui  generis.32 EU  är  en  internationell  nydaning  och  trotsar 

jämförelser med andra samarbeten på det mellanstatliga området genom sina beslutsmodeller 

27  Marks, Gary W., Fritz W., Scharpf, Philippe C., Schmitter, och Wolfgang Streeck, Governance in the  
European Union, London: Thousand Oaks, CA: Sage, 1996.

28 Phelan, W., What Is Sui Generis About the European Union? Costly International Cooperation in a Self-
Contained Regime, International Studies Review volume 14, Issue 3, 2012, s. 371.

29 Wind, M., Sovereignty and European Integration: Towards a Post-Hobbesian Order, Basing-stoke, UK: 
Palgrave, 2001.

30 Schmitter, P. C., Examining the Present Euro-Polity with the Help of Past Theories, In Marks, G., Scharpf, 
F.,Schmitter,  P.   and Streeck W. (eds)  Governance in the European Union (London:  Sage),  1996, s.  1, 
Wallace,  W.,  Less than a Federation,  More than a Regime:  The Community as a Political  System,   In 
Wallace, H.  et al. (eds) Policy-Making in the European Community  (Chichester:  John Wiley), 1983, och 
Ruggie, J. , Territoriality and Beyond:  Problematizing Modernity in International Relations,  International 
Organization  47, 1: 139-140, 1993.

31  Schmidt, V., A., The European Union: Democratic Legatimicy In A Regional State?, Journal of Common 
Market Studies, vol 42, no. 4, 2004.

32  Åhman, Karin, Rättsutlåtande om inkorporation av Barnkonventionen, Uppsala Faculty of Law Working 
Paper  2011:4, s. 6.
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och integrationsmekanismer.33 Unionen måste betraktas som en ”självständig regim”, vilken 

ställer  långtgående  och  kostsamma  krav  på  medlemsstaterna  men  avvisar  tanken  om 

ömsesidighet.  EU måste, på grund av sina säregna karaktärsdrag,  agera som ett pussel då 

internationella relationer vanligtvis präglas och betonas av ömsesidighet som ett incitament 

för förverkligandet av åtagande, något alltså unionen inte direkt kan anses göra.34 Analyser av 

EU  har  följaktligen  vidtagits  ur  ett  jämförande  perspektiv.  Inom  den  ordinära  folkrätten 

försöker stater traditionellt hävda sina rättsliga anspråk och ge incitament till efterföljsamhet 

genom mekanismer för  repressalier  och väckande av talan mot stater  som inte  iakttar  ett 

traktats  överenskommelser.35 De  flesta  fördragsbestämmelser  i  internationella 

samarbetssituationer är således baserade på en princip om reciprocitet.  Överenskommelser 

med  inriktning  på  grundläggande  fri-  och  rättigheter  är  dock  sällan  av  denna  natur.36 

Anledningen till detta torde vara att mänskliga rättigheter inte verkställs genom mellanstatliga 

åtgärder,  liksom  att  ömsesidighetstanken  i  stort  är  frånvarande  på  området  och  att 

vedergällning genom en reciprocitetsstrategi är ett ohållbart  alternativ vid efterlevandet av 

mänskliga rättigheter.37 Ur ett internationellt  perspektiv är det fri- och rättighetsskydd som 

återfinns inom ramen för unionssamarbetet sålunda något unikt. EU har dock inte överseende 

med ageranden stridande mot fördragen eller  överenskommelser,  även om det  skulle  röra 

grundläggande fri- och rättigheter.

33 Viklund, D., Att förstå EU – Sverige och Europa, s. 19.
34 Phelan, W., What Is Sui Generis About the European Union? Costly International Cooperation in a Self-

Contained Regime, International Studies Review volume 14, Issue 3, 2012, s. 367-385.
35 Pescatore,  P.,  Droit International et Droit Communautaire, essai de reflexion Comparative, Nancy: Centre 

Europeen  Universitaire  Nancy,  1969.  Den  här  formen  av  verkställighetsförsäkran  vid  internationella 
skyldigheter är av bilateral karaktär varför den traditionella folkrätten har beskrivits som bilateralt sinnad, se 
Simma, B., 1994b:230 cf., Third Report on State Responsibility, Yearbook of International Law Commission, 
1982, vol. 2, Part 1, s. 38. Möjligheten till ömsesidiga åtgärder för att uppnå efterlevnad är det mest frekvent  
använda  i  utvecklade  internationella  samarbetsorganisationer.  Exempelvis  tillämpar 
Världshandelsorganisationen  och  Europeiska  frihandelssammanslutningen  metoden.  För  en  närmare 
genomgång av Världshandelsorganisationens verkställighetsmekanismer se Charnovitz, S., Rethinking WTO 
Trade  Sanctions,  American  Journal  of  International  Law  95  (4):  792–832,  2001,  Bown,  Chad,  P.,  och 
Blonigen, B.,  Antidumping and Retaliation Threats, Journal of International Economics 60: 249–273, 2003 
och Lawrence, R., Z., Crimes and Punishments? Retaliation Under the WTO, Washington, D.C: Institute for 
International Economics, 2003.

36 Kamminga, Menno, T., Inter-state Accountability for Violations of Human Rights, Philadelphia: University of 
Pennsylvania, 1992.

37 Moravcsik,  A.,  The  Origins  of  Human  Rights  Regimes:  Democratic  Delegation  in  Post-war  Europe , 
International  Organization  54  (2):  217–252,  2000,  von  Stein,  J.,  When  and  Why  Do  Treaties  Work?  
Commitment  and  Compliance  in  Inter-national  Economic,  Human  Rights,  and  Environmental  Law. 
Department  of  Political  Science,  Los  Angeles,  UCLA.  PhD,  2006  och  Hathaway,  Oona.  A.,  Why  Do 
Countries Commit to Human Rights Treaties?, Journal of Conflict Resolution, 51 (4): 588–621, 2007.
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2.2.1 Unionens federalistisk drag

Åsikterna om EU som organisation går alltså isär. Oavsett hur denna konstitutionella hybrid 

mellan EU och medlemsstaterna bör klassificeras, är vi en del av den, styr den och påverkas 

av  den  i  en  unison,  diger  rättsordning.38 Något  slutmål  för  unionssamarbetet  finns  inte 

uttalat.39 

Den europeiska integrationen har många gånger under historien påvisat federalistiska drag,40 

ett överstatligt mer djupgående samarbete än traditionellt mellanstatliga samarbeten grundade 

på  internationella  konventioner  där  deltagande  länder  fortsatt  agerar  självständigt  i  sitt 

beslutsfattande inom ramen för de förpliktelser överenskommelserna givit upphov till.41 Det är 

i  situationer  när  EU  agerar  överstatligt  som  unionen  också  löper  risk  att  anklagas  för 

federalism vilket kan vara problematiskt ur legitimitetssynpunkt. Problematiken ligger i att en 

delegation av maktutövning sker.42 Inom EU grundar sig den demokratiska legitimiteten på 

det faktum att alla åtgärder unionen vidtar, har sin grund i fördraget som medlemsstaternas 

förhandlingar resulterat i (se vidare avsnitt 2.4).43 Den pluralistiska utformningen av politiken 

resulterar i en uppförsbacke vad gäller demokratisk legitimitet.44 En utmaning för EU är att 

kommunicera de EU-relaterade förändringarna till medlemsstaterna så att medborgarna kan se 

och följa den effekt som följer av EU-politik och praxis.45 Den inneboende svagheten i EU:s 

kommunikativa diskurs kräver att det nationellt kommunikativa samtalet stärks för att på så 

sätt  legitimera  EU-relaterade  förändringar  till  unionsmedborgare  och  andra  nationella 

målgrupper.46 Detta torde vara av yttersta vikt inte minst på fri- och rättighetsområdet vilket är 

38  För en jämförelse med andra rättsordningar av karaktären Sui generis, se Kochenov, Dimitry, EU Law of the  
Overseas:  Outermost  Regions,  Associated  Overseas  Countries  and  Territories,  Territories  Sui  Generis  
(European Monographs), Kluwer Law International, 2011, s. 433-440.

39 Bernitz,  U.  och  Kjellgren,  A.,  Europarättens  grunder,  5  upplagan,  s.  448  se  också  Nergelius,  J.,  The 
Constitutional Dilemma of the European Union, Europa Law Publishing, Amsterdam, 2009, s. 101 ff och 
Bernitz, U., Kjellgren, A., Introduktion till EU, 3 upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 136 ff.

40  För en genomgång av olika typer av samarbetsformer se Karlson, N., Nergelius, J., EU-skvadern – Om den 
europeiska unionens konstitutionella framtid, CUP, Lund, 2001, s. 21 ff.

41 Bernitz, U. och Kjellgren, A., Europarättens grunder, 4 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm 2010, s. 4 ff.
42 Moravcsik, A.,  Reassessing Legitimacy in the European Union, Journal of Common Market Studies  40/4, 

2002, s. 613-614. Situation är inte på något sätt är unik för unionssamarbetet utan sker också  i rent nationella  
förhållanden.

43 Majone, G., Europe’s Democratic Deficit, European Law Journal 4, 1:5-28, 1998.

44  Även USA brottas med en liknande problematik, se Schmidt, V.  A., National Patterns of Governance under  
Siege: The Impact of European Integration,  In B. Kohler-Koch and R. Eising (eds) The Transformation of 
Governance in the European Union  (London: Routledge), 1999b.

45  Schmidt, V.  A., The Futures of European Capitalism (Oxford: Oxford University Press), kap. 5, 2002a.
46 Schmidt, V., A., The European Union: Democratic Legatimicy In A Regional State?, s. 18.
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något som direkt rör den enskilde individens ställning som en del av ett gemensamt Europa.

2.3 Sveriges medlemskap i EU och skyldigheterna av unionsinträdet

Det svenska unionsmedlemskapet är en i modern tid historiskt avgörande händelse. Det är 

främst tre orsaker som varit avgörande för Sveriges inträde i EU, nämligen

• det förändrade militär- och utrikespolitiska läge som rådde under slutet av förra seklet 

och som gjorde tidigare hotbilder överspelade samt medgav en ny typ av rörelsefrihet 

inom den europeiska politiken,

• det förhållande att Sverige, trots sin anslutning till EES, inte utgjorde en tillräcklig 

maktfaktor gentemot EU och

• att Sveriges ekonomiska position i relation till omvärlden försämrats.

Den  svenska  EU-anslutningen  återfinns  i  anslutningsfördraget från  1994.47 Vid  ett 

unionsinträde är den grundläggande inställningen från EU att  den nya medlemsstaten helt 

sonika från och med inträdet, fullt ut ansluter sig till det befintligt gemensamma regelverket. 

Detta  gällde  också  vid  det  svenska  inträdet  varför  Sverige  inte  har  några  fördragsfästa 

permanenta undantag från unionens regelkomplex.48

Genom anslutningen till EU hade Sverige också att tillförsäkra unionsrättens fulla genomslag 

i  landet.  Genom lag med anledning av Sveriges  anslutning till  Europeiska Unionen (SFS 

1994:1500) (EU-lagen) fastslås att EU-rätten gäller generellt och utan undantag i Sverige med 

de rättsverkningar som följer av EU-domstolens rättsprinciper, såväl nuvarande som framtida 

i  fråga om direkt  effekt,  företrädesdoktrinen,  direkt  tillämplighet,  skadeståndsansvar  m.m. 

EU-lagen drar också upp en gräns för EU:s kompetens vad gäller befogenheten att fatta för 

Sverige bindande beslut men konstaterar också att samtliga inom unionen fattade resolutioner 

skall ha motsvarande rättslig verkan i Sverige som i andra medlemsländer, med vilket avses 

att tolkning och tillämpning skall ske i enlighet med de rättsprinciper som utvecklats av EU-

domstolen  och  som har  sin  grundval  i  domstolens  tolkning  av  fördragen.  Sverige  lyder 

således under EU-rätten. Fördragen införlivas med den svenska rättsordningen och blir till en 

47 Fördraget går att finna i prop. 1994/95:19 Sveriges Medlemskap i EU, del 3.
48 Bernitz, U. och Kjellgren, A., Europarättens grunder, 4 upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 

211.
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del av den nationella rätten varför de gäller här med samma rättsliga effekt de utformats till att  

inneha enligt unionen. Det i Sverige annars gällande dualistiska systemet49 vid införlivande av 

internationella åtaganden tillämpas alltså inte gentemot unionsrättens regelverk varför det inte 

heller är nödvändigt, eller ens möjligt, att i den svenska inhemska rättsordningen införa några 

särskilda bestämmelser om EU-rättens position eller ställning i landet.50

2.3.1 Sveriges skyldighet till lojalitet gentemot EU och unionsrättens företräde

Skyldigheten att tillämpa EU-rätten lojalt gäller inte bara för nationella domstolar vilka skall 

fungera som EU:s förlängda arm i nationell rätt. Även svenska myndigheter, såväl statliga 

som kommunala, har att lojalt tillämpa unionsrätten även om det skulle förorda omtolkning 

eller  åsidosättande  av  nationell  rätt.51 Det  unionsrättsliga  anspråket  på  företräde  inom 

gemenskapen, tillsammans med lojalitetsprincipen och den däri inneboende implikationen om 

en skyldighet för de nationella förvaltningsorganen att i praktiken genomföra det gemensamt 

överenskomma,  medför  att  EU  är  en  reell  maktfaktor  i  medlemsstaternas  interna 

rättsordningar.  Den  starka  ställning  de  nationella  regeringarna  innehar  medför  vidare  att 

medlemsstaternas  exekutiva  makt  genom regeringar  och förvaltningsmyndigheter  ökat,  på 

bekostnad  av  de  nationella  parlamentens  förlorade  inflytande.  I  enlighet  med traditionell 

folkrättslig  princip  är  det  regeringen  som  svarar  för  att  medlemsstaten  uppfyller  sina 

förpliktelser gentemot den internationella organisationen. Regeringen kommer således även 

ansvara för agerandet av konstitutionellt fristående organ, exempelvis de högsta domstolarna. 

Om EU hade kunnat utkräva ansvar från medlemsstaternas interna organisationer direkt, hade 

förfarandet  varit  i  strid  med  principen  om  medlemsstaternas  institutionella  autonomi. 

Nationella aktörer inom den integrerade förvaltningen kan endast hållas ansvariga inför sina 

nationella  kontrollorgan  på  medlemsstatsnivå,  över  dem  lyder  en  nationell  regering  som 

agerar representant inom EU som ett  led i sitt  uppdrag att företräda staten internationellt.  

Således sker också eventuellt  ansvarsutkrävande på denna nivå.52 Den demokratiskt  valda 

riksdagen har sålunda fått ta ett steg tillbaka i unionsrättsliga sammanhang.

49 För en närmare redogörelse av monistiskt respektive dualistiskt införlivande, se Hans-Heinrich Vogel,  Om 
införlivande av internationella överenskommelser och annan folkrätt med svensk rätt, Festskrift till Håkan 
Strömberg på 75-årsdagen den 18 februari 1992, Juristförlaget i Lund 1992, s. 343 ff. Att tillämpning av den  
dualistiska läran fortfarande är utgångspunkten vid svensk folkrätt konstateras i NJA 2004 s. 662.

50 Bernitz, U. och Kjellgren, A., Europarättens grunder, 4 upplagan, s. 217 f.
51 Ibid. s. 77.
52 Reichel, Jane, Ansvarsutkrävande- svensk förvaltning i EU, s. 21 och 169.
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Att det är den nationella rätten, inte EU-rätten som skall ge vika, fastslogs i rättsfallet Costa 

mot ENEL.53

Den italienske advokaten Flaminio Costa ägde aktier i det italienska elbolaget ENEL, vilket 

enligt beslut av det italienska parlamentet skulle förstatligas. Costa ansåg att förstatligandet 

stred  mot  EEG-fördragets  bestämmelser  om  bland  annat  etableringsfrihet  och  statligt 

monopol varför den lag som förstatligade bolaget inte skulle tillämpas.  Till följd av detta 

vägrade Costa betala en elräkning vilket ledde till tvist i italiensk domstol. Då den nationella 

lagen var senare tillkommen än fördraget, hävdade den italienska regeringen att lagen skulle 

tillämpas i enlighet med principen om lex posterior.54

EU-domstolen konstaterade att fördraget hade företräde framför nationell lagstiftning, oavsett 

om den antagits före eller efter fördragets ikraftträdande. Anledningen till företrädet uppgav 

domstolen vara att:

 ”Till skillnad från vanliga internationella fördrag infördes genom EEG-fördraget 

en  särskild  rättsordning  som  införlivades  i  medlemsstaternas  rättssystem  när 

fördraget trädde i kraft och som är bindande för deras domstolar.”55

Vidare uttalade domstolen att den italienska regeringen i princip saknade kompetens att anta 

med  fördraget  oförenliga  rättsakter  på  de  områden  som  täcktes  av  fördraget.  Detta  då 

fördraget  var  särskiljt  från  konventionella  internationella  fördrag  då  man  genom  EEG-

fördraget tillskapat en ny juridisk person på den internationella arenan vars rättskapacitet var 

att  härröra  från  medlemsstaterna.  I  samband  med  att  medlemsstaterna  undertecknade 

fördragen  och  instiftade  samarbetet,  inskränktes  också  medlemsstatens  suveränitet  på  det 

område där unionen tilldelats kompetens. Motsvarande makt överfördes således till EU, som i 

sin tur utövar den makt medlemsstaterna avsagt sig. Genom överförandet av suverän makt till 

EU kan inte motsvarande makt, ens på den nationella arenan, vidmakthållas utan:

53 Mål 6/64, Costa mot ENEL (REG 1964, s. 585; svensk specialutgåva, volym 1).
54 Mål 6/64, Costa mot ENEL (REG 1964, s. 585; svensk specialutgåva, volym 1).
55 Mål 6/64, Costa mot ENEL (REG 1964, s. 585; svensk specialutgåva, volym 1).
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  ”/.../  därigenom har staterna, fastän inom begränsade områden, inskränkt sina 

suveräna  rättigheter  och  skapat  ett  regelverk  som  är  tillämpligt  på  deras 

medborgare och på dem själva.”56

Åtgärder inom det kompetensområde som överförts till EU måste genomföras i de former 

som gemenskapen påbjuder. Att nationella lagstiftare inte ges rätt att införa lagstiftning i strid 

mot fördraget och att inhemska domstolar inte får tillämpa desamma beror enligt domstolen 

på att:

 ”/.../  den  makt  som utövas  genom gemenskapsrätten  kan i  själva  verket  inte 

variera från en stat till en annan på grund av senare nationell lagstiftning utan att 

äventyra förverkligandet av de fördragsmål som anges i artikel [4 tredje stycket 

FEU] och utan att leda till en diskriminering som är förbjuden enligt artikel [18 

FEUF]. De skyldigheter som avtalats i fördraget om upprättandet av gemenskapen 

skulle inte vara ovillkorliga utan blott eventuella, om de kunde ifrågasättas genom 

framtida lagstiftningsakter av signatärerna”57

Då fördraget angav särskilda godkännandeförfaranden när en medlemsstat begärde undantag 

från  en  fördragsbestämmelse,  liksom att  fördraget  uttryckligen angav när  en  medlemsstat 

hade att handla ensidigt, konstaterade EU-domstolen sammanfattningsvis att:

 ”Av dessa faktorer sammantagna följer att den rätt som uppkommit ur fördraget 

och som härrör sig från en autonom källa alltså inte, till följd av sin självständiga 

och särpräglade karaktär, kan rättsligt befinna sig i konflikt med någon som helst 

nationell lagtext utan att förlora sin gemenskapskaraktär och utan att den rättsliga 

grunden  för  själva  gemenskapen  sätts  i  fråga.  Den  överföring  som  staterna 

företagit från sin nationella rättsordning till förmån för gemenskapsrättsordningen 

av rättigheter och skyldigheter i överensstämmelse med fördragets bestämmelser, 

medför  således  en  definitiv  inskränkning av  staternas  suveräna  rättigheter.  En 

senare ensidig rättsakt som är oförenlig med gemenskapsbegreppet kan inte gälla 

56 Mål 6/64, Costa mot ENEL (REG 1964, s. 585; svensk specialutgåva, volym 1).
57 Mål 6/64, Costa mot ENEL (REG 1964, s. 585; svensk specialutgåva, volym 1).
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framför denna inskränkning.”58

EU-domstolen utvecklade principen om EU-rättens företräde ytterligare i fallet Internationale  

Handelsgesellschaft59 där man fastslog att unionsrätten skall beredas företräde framför all typ 

av  nationell  rätt,  såväl  internationella  författningar  som  grundlagar.  EU-rättens  företräde 

innebär  också  en  begränsning  i  vad  avser  den  nationella  lagstiftningsmakten. 

Lagstiftningsåtgärder vilka är oförenliga med unionsrätten eller inkräktar på områden där EU 

utövat  lagstiftande  makt,  göra  sig  icke  besvär.60 Nationella  domstolar  besitter  inte  heller 

kompetens  att  förklara  en  EU-rättsakt  ogiltig.  En  sådan  fråga  måste  hänskjutas  till  EU-

domstolen som har exklusiv behörighet att förklara en unionsrättslig åtgärd ogiltig.61

Internationale Handelsgesellschaft fastslog alltså principen om att EU-rättens företräde skall 

tolkas så att inte ens en grundläggande regel i nationell konstitutionell rätt kan utmana en EU-

rättslig bestämmelse med direkt tillämplighet.62 Samtidigt konstaterade domstolen att:

 ”Iakttagandet av de grundläggande rättigheterna utgör en integrerad del av de 

allmänna  rättsprinciper  vars  upprätthållande  domstolen  skall  säkerställa. 

Respekten  för  dessa  rättigheter  är  visserligen  grundad  på  medlemsstaternas 

gemensamma författningsmässiga traditioner, men skall säkerställas inom ramen 

för gemenskapens struktur och mål”.63 

Principen om att grundläggande fri- och rättigheter skall respekteras inom unionsrätten oaktat 

att de inte omnämns i fördraget, kan inte varit ett självklart ställningstagande från domstolens 

sida  då  de  i  samarbetets  tidiga  år  varit  avvaktande  och  i  stor  utsträckning även negativt 

inställda  till  fri-  och  rättigheter  vilka  skyddades  av  inhemska  konstitutioner  eftersom 

rättigheterna kunde ses som ett hot mot unionsrättens företräde.64 

58 Mål 6/64, Costa mot ENEL (REG 1964, s. 585; svensk specialutgåva, volym 1).
59 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mot Einfuhr- und Vorratsselle Getreide (REG 1970, s. 1125: 

svensk specialutgåva, volym 1).
60 Mål 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmanthal (REG 1978, s. 629; svensk 

specialutgåva, volym 4).
61 Mål 314/85, Firma Foto-frost mot Hauptzollant Lübeck (REG 1987, s. 4199; svensk specialutgåva, volym 9).
62 Craig, P., och  De Búrca, G., EU law: text, cases and materials, 4. ed., Oxford University Press, Oxford, 

2008, s. 347.
63 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mot Einfuhr- und Vorratsselle Getreide (REG 1970, s. 1125; 

svensk specialutgåva, volym 1), p. 4.
64 Jacobs, Francis G, The evolution of the European legal order, i Common Market Law Review 2004, nr. 41, s. 
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EU-domstolens kreativitet  i  Internationale Handelsgesellschaft  innebar att domstolen själv 

var den som kunde sätta ramarna för skyddet av grundläggande fri- och rättigheter medan 

risken  för  att  unionsrättens  företräde  skulle  utmanas  av  medlemsstaternas  rättsordningar 

samtidigt  minskades.  För  det  fall  EU-domstolen  skulle  medgivit  att  unionsrättsliga 

bestämmelser  kunnat  prövas  mot  nationella  bestämmelser,  även  konstitutionella  sådana, 

skulle utgången i målet varit tvärtemot den nya rättsordning domstolen sökt utveckla. Den 

omständighet att fördragen saknade ett skydd för grundläggande fri- och rättigheter, något 

medlemsstaternas  domstolar  traditionellt  hade  vana  av  att  skydda,  utgjorde  dock  en  i 

praktiken stor risk för att de nationella domstolarna helt sonika skulle avstå från att beakta 

unionsrättsliga bestämmelser under förutsättning att de ansåg dem strida mot fundamentala 

principer i  den nationella rättsordningen. Genom EU-domstolens utvecklande av allmänna 

rättsprinciper förankrade i medlemsstaternas rättsordningar kunde behovet av ett skydd för 

grundläggande fri- och rättigheter koexistera med unionsrättens företräde.65 

Sveriges medlemskap i EU kan sammanfattas med att landet nu fått en ny rättsordning med 

högre  rang  i  hierarkin  att  förhålla  sig  till  och  beakta  vid  utövandet  av  lagstiftning  och 

rättstillämpning. Huruvida ett oinskränkt företräde gäller framför all nationell rätt behandlas 

vidare i avsnitt 3.2.1.

2.4 Maktfördelningen mellan Sverige och EU

Genom unionsinträdet  har  Sverige  överfört  omfattande  beslutsmakt  till  EU.  Beroende  på 

område varierar emellertid beslutsmakten väsentligt och på vissa områden saknar unionen i 

princip helt kompetens att meddela för medlemsstaterna bindande beslut. Avgörande för EU:s 

befogenhet grundar sig i  den makt  unionen tillerkänns från medlemsstaterna.  EU-rättsliga 

åtgärder måste bygga på en från fördragen härledd rättslig  grund, vilken således alltså är 

förankrad i den från medlemsstaterna överförda maktbefogenheten.66 

303-316, s. 309. 
65 Arnull, Anthony, The European Union and its Court of Justice, Oxford University Press, Oxford, 1999, s. 98.
66 Wiklund, O., EG-domstolens tolkningsutrymme, Juristförlaget, 1997, s. 197 och 202.
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2.4.1 Principen om tilldelade befogenheter

En  av  EU-samarbetets  mest  fundamentala  princip  utgör  den  om  tilldelade  befogenheter. 

Principen är av grundläggande betydelse för dels den politiska, dels den rättsliga kontrollen 

av  hur  unionen  utövar  sin  makt.67 Principen  avgränsar  unionens  kompetens  och  utgör 

fundamentet  för  uppdelningen  av  kompetens  mellan  unionen  och  medlemsstaterna.68 EU 

utgörs  av  28  suveräna  stater  med  sinsemellan  autonoma  rättsordningar  vilka  var  och  en 

besitter självständigt utövande av offentlig makt över sin respektive rättsordning. EU skall 

endast  agera  inom  ramen  för  de  befogenheter  medlemsstaterna  tilldelat  unionen  enligt 

fördragen, återstående tillhör medlemsstaterna.

Principen om tilldelade befogenheter, eller som den ofta kallas – legalitetsprincipen – har sin 

historiska  förankring  i  unionssamarbetets  begynnelse.  EU:s  agerande  härleds  ur  de 

befogenheter medlemsstaterna tilldelat unionen.69 I doktrinen talas ofta om en överföring av 

suveränitet  till  unionen  (transfer  of  sovereignity),  varefter  den  i  förenad  form utövas  av 

staterna kollektivt (pooling of sovereignity)70 eller som den svenska regeringen uttryckt det, 

staterna ”/.../ avstår från en del av sina statsorgans beslutsbefogenheter och överlåter dessa  

till EG-institutionerna”.71 

Principen om tilldelade befogenheter återfinns i artikel 5.2 EUF och lyder:

”Enligt  om principen  om tilldelade  befogenheter  ska  unionen  endast  handla 

inom  ramen  för  de  befogenheter  som  medlemsstaterna  har  tilldelat  den  i 

fördragen för att  nå de mål som fastställts där.  Varje befogenhet som inte har 

tilldelats unionen i fördragen ska tillhöra medlemsstaterna.”

Genom principen avgränsas samarbetets omfattning till  de områden som anges i unionens 

fördrag och som således godkänts av varje medlemsstat i behörig ordning. Principen innebär i 

67  Ds 2003:63, Europeiska konventet om EU:s framtid: resultat och utgångspunkter inför nästa  
regeringskonferens, s. 30.

68 Foster, Nigel G., Foster on EU law, 2. ed., Oxford University Press, Oxford, 2009, s. 87.
69 Ds 2004:052, Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, Del 1, s. 123.
70 Melin, M. och Nergelius, J., EU:s konstitution- maktfördelningen mellan den europeiska unionen,  

medlemsstaterna och medborgarna, s. 23.
71 Prop. 1993/94:114, Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen, s. 12.
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förlängningen också en bekräftelse, samt en garanti för att de befogenheter som inte tilldelats 

unionen  alltjämt  skall  tillhöra  medlemsstaterna.72 Utgångspunkten  är  således  alltid  att 

medlemsstaterna besitter kompetens att agera om inte fördragen anger annat.73

Principen om tilldelade befogenheter skall inte bara ses som ett förtydligande av förhållandet 

mellan  EU  och  medlemsstaterna,  utan  också  som ett  klargörande  om att  unionens  egna 

institutioner bara får agera inom ramen för de respektive befogenheter som fördragen tilldelat 

dem och endast på de villkor, samt för de ändamål som däri deklarerats.74 Konkret innebär 

detta att det för varje vidtagen åtgärd av en EU-institution krävs en särskild rättsgrund och att 

ett  agerande  i  strid  med  principen  om  tilldelade  befogenheter  kan  ge  upphov  till  en 

laglighetsprövning hos EU-domstolen som kan förklara handlandet ogiltigt.75

Det är av yttersta vikt vilken rättsgrund som används vid antagandet av en rättsakt och valet 

är inte alltid självklart. I fördragen stipuleras på vilka respektive områden EU:s institutioner 

kan anta rättsakter och i förekommande fall även vilken typ av rättsakt som får användas. Av 

rättsgrunderna  framgår  vidare  vilket  beslutsförfarande  som  skall  användas  (vilket  avgör 

institutionernas inflytande i beslutsprocessen) samt i vissa fall den rättsverkan en rättsakt som 

godkänns på basis av den aktuella rättsgrunden skall ha. Kriterierna för valet av rättsgrund är 

inte sällan föremål för tvist mellan EU:s institutioner och en rikhaltig praxis har utvecklats på 

området.76 Att EU-domstolen ogiltigförklarat en rättsakt för att den saknat stöd i fördraget är 

däremot  högst  ovanligt.  I  två  fall77 har  domstolen  emellertid  funnit  att  ett  direktiv  om 

tobaksreklam antagits på felaktig rättslig grund. Det rörde sig enligt domstolens uppfattning 

om en folkhälsoåtgärd snarare än ett harmoniseringsdirektiv vilket var nödvändigt för den 

inre marknadens funktion.78

72 Hettne, J., Eriksson, Otken, I., (red), EU-rättslig metod- teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 77.
73 Barents,  R.,  The  Internal  Market  Unlimited:  Some  Observations  on  the  Legal  Basis  of  Community  

Legislation, Common Market Law Review 30: 85-109, Kluwer Academic Publischer, 1993, s. 108.
74 Se  artikel 13.2 FEUF.
75 Bergström, C., F., Hettne, J., Lissabonfördraget- En grundlag för EU?, Norstedts Juridik AB Stockholm 

2010, s. 48.
76 Se Douglas-Scott,  S.,  Konstitutionalism Law of  the European Union,  Paerson,  2002,  s.  163 ff.  Valet  av 

rättsgrund är ofta mer komplext än vad som uppfattas vid en första anblick, s. 164. Se också mål C-178/03, 
Europeiska kommissionen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (REG 2006, s. I-107).

77 Mål C-376/98, Tyskland mot Europaparlamentet och rådet (REG 2000, s. I-2257) och mål C 74/99, Imperial 
Tobacco m. fl. (REG 2000, s. I-8599).

78 Bergström, C., F., Hettne, J., Lissabonfördraget- En grundlag för EU?, s. 48.

 26



Som en begränsning till  principen om tilldelade befogenheter har EU-domstolen utvecklat 

principen  om  underförstådda  befogenheter.  Principen  har  sin  bakgrund  i  att  vissa 

bestämmelser i fördragen inte explicit anvisar vilka befogenheter som finns att tillgå för att 

förverkliga de mål som uppställs i fördragen, men att vissa befogenheter som är oundgängliga 

för  att  genomföra  de  åligganden  som  anges  måste  vara  underförstådda.  EU-domstolens 

synsätt  om underförstådda befogenheter har främst kommit till  uttryck avseende unionens 

förhållande  till  EU:s  yttre  förbindelser.  Ett  exempel  är  ERTA-målet79 där  EU-domsolen 

anmärkte på att det inte var möjligt att ha ett visst arrangemang för vägtransporttjänster inom 

unionen och samtidigt ett helt annat i förhållande till länder utanför EU. Befogenhet att ingå 

överenskommelser med tredje land angående vägtransporttjänster var därav underförstådd.80 

Principen  om  underförstådda  befogenheter  kallas  också  parallelldoktrinen  (doctrin  of  

paralelism) och manifesterades i EU-domsolens yttrande från 2006 om ett avtal med EFTA-

länderna  om  domstols  behörighet  samt  erkännande  och  verkställighet  av  domar  på 

privaträttens område (nya  Luganokonventionen81).82 Vidare framgår av artikel 3.2 FEUF att 

EU  skall  ha  exklusiv  befogenhet  att  sluta  internationella  avtal  om  ingåendet  av  avtalet 

fastställts  i  antingen en lagstiftningsakt  eller  om avtalsslutandet  är  nödvändigt för  att  EU 

internt  skall  kunna  utöva  sin  befogenhet,  alternativt  om  ingåendet  kan  ha  inverkan  på 

gemensamma  regler  eller  ändra  verkningarna  av  dessa.  Artikeln  utgör  en  kodifiering  av 

principen om underförstådda befogenheter.83

I  anslutning  till  principerna  om  tilldelade  och  underförstådda  befogenheter  bör 

uppmärksammas att EU har en skyldighet att respektera medlemsstaternas konstitutionella 

grundstrukturer  samt  deras  nationella  identitet  och  integritet.  Detta  framgår  sedan 

Lissabonfördragets ikraftträdande explicit av artikel 4.2 FEU.

79 Mål 22/70, kommissionen mot rådet, (REG 1971, s. 264; svensk specialutgåva, volym 1).

80 Hettne, J., Rättsprinciper som styrmedel- allmänna rättsprinciper i EU:s domstol, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2008, s. 259.

81 Rådets  beslut  2007/712/EG  av  den  15  oktober  2007  om undertecknande,  på  gemenskapens  vägnar,  av 
konventionen  om domstols  behörighet  och  om erkännande  och  verkställighet  av  domar  på  privaträttens 
område.

82 Yttrande 1/03 av den 7 februari 2006 angående ingåendet av en ny Luganokonvention ned EFTE-staterna om 
domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, REG 2006, s. I-
1145.

83 Hettne, J. och  Eriksson, Otken, I., (red), EU-rättslig metod- teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 
79 f.
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2.4.2 Kompetensfördelningen

Det är medlemsstaterna som upprättat unionen för att förverkliga de gemensamt formulerade 

målen. Unionens kompetens härrör från dess medlemsstater och finns nedlagd i fördragen, 

artikel 1.1 FEU. Unionens kompetens bygger inte på något annat än vad den tilldelats (artikel 

5.1 och 5.2 FEUF) varför EU inte heller kan tilldela sig själv kompetens utöver de i fördragen 

angivna befogenheterna. Denna begränsning är vattendelare mot vad som skiljer EU från en 

suverän stat (se vidare avsnitt 1.1).84

En analys av EU:s behörighet är alltid dubbel. Som ett första steg måste avgöras huruvida 

medlemsstaterna tilldelat unionen en befogenhet att agera (se avsnitt 2.4.1) och i ett andra 

steg måste det avgöras om den befintliga behörigheten är exklusiv för unionen eller om den 

delas med medlemsstaterna.85 De befogenheter medlemsstaterna genom fördragen tilldelat de 

gemensamma  institutionerna  utgör  inte  någon  enhetlig  ”kompetensmassa”.  Genom 

Lissabonfördraget har för första gången i EU:s historia en uppräkning av delad respektive 

exklusiv kompetens för EU kodifierats i artiklarna 2-6 FEUF. EU besitter också kompetens att 

på vissa områden stödja, komplettera eller samordna åtgärder vidtagna av medlemsstaterna, 

en typ av delad kompetens.  Trots att EU-samarbetet utövas inom givna ramar där unionen 

respektive medlemsstaternas kompetens uttryckligen preciserats, är medlemsstaterna även på 

områden  där  de  själva  besitter  oberoende  kompetens,  likväl  skyldiga  att  lagstifta  med 

iakttagande  av  EU-rätten.  I  enlighet  med  lojalitetsprincipen  (artikel  4.3  FEUF)  är 

medlemsstaterna  och  EU:s  institutioner  ömsesidigt  förpliktade  till  att  lojalt  samarbeta. 

Medlemsstaterna har att säkerställa att de skyldigheter som medlemskapet innebär uppfylls, 

liksom att avstå från åtgärder som kan äventyra fullgörandet av EU:s intentioner och mål. EU-

domstolen har i flertalet avgöranden fastslagit den betydelsefulla principen.86

När EU tilldelats kompetens exklusivt innebär det att medlemsstaterna inte besitter någon 

suveränitet alls att vidta åtgärder på det berörda området. Alla beslut måste följaktligen fattas 

84 Bernitz, U. och Kjellgren, A., Europarättens grunder, 4 upplagan, s. 25.
85 Reinisch, August, Essentials of EU Law, 2 uppl., Cambridge University Press, 2012, s. 238.
86 Melin,  M.  och  Nergelius,  J.,  EU:s  konstitution-  maktfördelningen  mellan  den  europeiska  unionen,  

medlemsstaterna och medborgarna, s. 30 ff. Exempel på där Sverige brutit mot lojalitetsprincipen är mål C-
246/07, kommissionen mot Sverige (REU 2010, s. I-3317). Att samtliga statliga organ har att tillse principens 
efterlevnad, se målen C-188/89, Foster mot British Gas plc (REG 1990, s. I-3313; svensk specialutgåva,  
volym 10) och C-224/01, Köbler mot Österrike (REG 2003, s. I-10239).
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på  unionsnivå.  Exklusiva  gemenskapsbefogenheter  verkar  således  hindrande  för 

medlemsstaterna  att  agera.  Den  gemensamma  handelspolitiken  och  skyddet  av  havets 

biologiska resurser är exempel på politikerområdet som för närvarande tillhör denna kategori. 

De flesta områden tillhör kategorin delade beslutsbefogenheter. Lagstiftningsåtgärder kan då 

antas på såväl europeisk som nationell nivå. De delade gemenskapsbefogenheterna kan delas 

in  i  tre  olika  kategorier  tänkta  att  underlätta  förståelsen  av  förhållandet  mellan 

beslutsbefogenheter på europeisk- och medlemsstatsnivå:

• Samtidiga  befogenhet:  denna  typ  av  befogenheter  är  den  form  det  i  dagligt  tal 

alltsomoftast refereras till när man pratar om delad kompetens. Lagstiftning kan antas 

på både unions- och medlemsstatsnivå. Beslutsfattande på unionsnivå inskränker dock 

successivt  kompetens  för  medlemsstaterna  att  anta  lagstiftning  på  nationell  nivå. 

Parallellt  med att  unionens kompetens  ökar,  minskar  således  medlemsstaternas  på 

motsvarande  nivå.  En  spärrverkan  inträder,  medlemsstaterna  kan  inte  lagstifta  om 

samma sak som unionen. Exempel på områden indom denna kompetenskategori är 

jordbruk, miljö och transport.

• Parallella  befogenheter:  på  de  områden  parallella  befogenheter  föreligger  kan 

lagstiftningsåtgärder vidtas både på nationell och europeisk nivå men lagstiftning på 

europeisk  nivå  utesluter  inte  lagstiftningsmöjligheter  på  nationell  nivå. 

Befogenheterna att  fatta  beslut  är  således  parallella  och  teoretiskt  torde inte  heller 

spärrdoktrinen vara tillämplig inom denna kategori.

• Kompletterande befogenheter: beslutsbefogenheterna ligger här kvar på den nationella 

nivån  men  unionen  har  givits  befogenhet  att  komplettera  åtgärder  vidtagna  av 

medlemsstaterna med åtgärder på europeisk nivå. Kompletterande åtgärder kan ske 

genom  samordning  av  medlemsstaternas  politik  eller  genom  antagande  av 

rekommendationer till medlemsstaterna. Exempel på områden inom denna kategori är 

turism, utbildning, industri, kultur och forskning. På områden där EU endast givits 

kompetens  att  komplettera  medlemsstaterna  är  harmonisering  förbjuden.87 Det 

explicita  harmoniseringsförbudet  har  troligen  införts  på  grund  av  att  områdena 

87 Langdal. F., och Almer, J., Befogenhetsfördelning mellan EU och medlemsstaterna, Sieps 2003:2, 2003, s. 23 
ff.
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betraktas känsliga ur suveränitetsynpunkt.88

Kompetenskatalogen  i  FEUF,  vilken  begränsar  unionens  befogenheter,  är  inte  absolut.  I 

fördraget  föreskrivs  också  en  flexibilitetsklausul  i  artikel  352,  en  restkompetens  som ger 

möjlighet att anta bestämmelser på områden där EU inte har tillräckliga befogenheter. Utöver 

begränsningarna  i  kompetenskatalogen  måste  även  den  i  artikel  5.3  FEU  angivna 

subsidiaritetsprincipen  respekteras.  Principen  skall  beaktas  på  alla  områden  där  EU  inte 

innehar exklusiv kompetens och innebär i korthet att unionen endast får genomföra en åtgärd 

om målen  för  åtgärden  inte  kan  uppnås  av  medlemsstaterna  själva  och  således  är  bättre 

lämpad för unionsrättslig inblandning. Principen bygger på tanken att en åtgärd skall vidtas så 

nära medborgarna som det  över  huvud taget  är  möjligt.  Vidare skall  unionen alltid iaktta 

proportionalitetsprincipen (artikel 5.4 FEU). Det vill säga att åtgärderna får inte gå utöver vad 

som är nödvändigt för att nå målen. Respekten för medlemsstaternas nationella identitet måste  

alltid upprätthållas (artikel 4.2 EU-fördraget).89

2.4.3 EU och den svenska regeringsformen

Unionsinträdet föregicks av en reformering av regeringsformens 10 kapitlet 6 § (dåvarande 5 

§), om överföring av beslutanderätt. För att fullt ut kunna delta i unionen och dess fortsatta 

integrationsarbetet  utan  att  framtida  grundlagsändringar  skulle  kunna  komma  att  krävas, 

ansågs det nödvändigt att utsträcka formuleringen om överlåtande av beslutanderätt till EU. 

Den tidigare formuleringen tillät överföring av beslutanderätt ”i begränsad utsträckning”, en 

lydelse vars tillräcklighet kunde anses högst tveksam med beaktande av intentionerna med det 

för  Sverige  nya  unionssamarbetet.  Vidare  behandlade  paragrafen  överlåtandet  av 

beslutandeträtt  vid  internationella  samarbeten  generellt,  men  snävades  nu  alltså  in  till  att 

endast omfatta EU-samarbetet.90

Utformningen av ett grundlagsfäst stadgande om Sveriges relation till EU har sedan Sveriges 

anslutning till unionen varit föremål för omfattande diskussioner och meningsskiljaktigheter. 

88 De Búrca, Setting Constitutional Limits to EU Competence?, Francisco Lucas Pires Working Papers Series 
on European Constitutionalism, 2001/02, 2001, s. 3 f.

89 Bernitz, U. och Kjellgren, A., Europarättens grunder, 4 upplagan, s. 26 f.
90 Bernitz, U.,  Sverige och europarätten, s. 109.
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Det ursprungliga förslaget kom att  betecknas ”plattläggningsparagrafen” då man ansåg att 

formuleringen, en företrädesrätt  för unionsrätten utan hinder av svensk lag eller  grundlag, 

innebar en risk för att Sverige helt sonika skulle komma att köras över av EU. Sverige skulle 

inte  binda  sig  självt  vid  ett  ”godtagande  av  gällande  rättsläge  inom  EU”,  utan  istället,  

tillsammans  med  de  andra  suveräna  medlemsländerna,  bevara  friheten  att  utforma  det 

framtida samarbetet.91

Den  konstitutionella  balansgången,  å  ena  sida  värnandet  om  de  svenska  konstitutionella 

traditionerna  och  principerna,  å  andra  sidan  en  modern  grundlag  som  avspeglade  den 

konstitutionella  verkligheten  med  ett  svensk  unionsmedlemskap,  kom  att  utfalla  till  den 

svenska suveränitetens fördel. Varken ”plattläggningsparagrafen” eller någon annan generell 

bestämmelse  om  EU-medlemskapet  kom  att  grundlagsfästas  varför  grundlagen  inte  varit 

någon upplysningens källa i avseendet Sveriges relation till EU.92

I  takt  med  unionssamarbetets  frammarsch  höjdes  dock  rösterna  för  ett  grundlagsfäst 

ställningstagande  om  förhållandet  mellan  Sverige  och  EU.93 Kommitten 

Grundlagsutredningen fick till uppgift att göra en sammansatt översyn av 1974 års RF med 

inriktning  på  att  stärka  och  fördjupa  den  svenska  folkstyrelsen,  att  öka  medborgarnas 

förtroende  för  den  svenska  demokratins  funktionssätt  samt  att  höja  valdeltagandet.  94 

Resultatet av utredningen återfinns numer i 1 kapitlet 10 § RF med följande lydelse:

”Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för 

Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i  internationellt 

samarbete.”

Det nya stadgandet medför att  ett utträde ur EU måste föregås av en grundlagsändring.  I 

övrigt ger paragrafen inte någon närmare ledning om hur Sveriges samarbete med EU ser ut  

eller skall fortleva. Genom taktiken att inte närmare precisera Sveriges förhållande till EU 

behålls en juridisk gråzon där värnandet om den svenska rättstraditionen sker på bekostnad av 

klarhet och transparens i lagstiftningen. Konstaterandet i 1 kapitlet 10 § RF är välkomnat men 

91 Prop. 1993/94:114, Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen, s. 5.
92 Helin, T., RF 1:10 — I plattläggningsparagrafens spår?, SvJT, 2012, s. 723 ff.
93 Kommittedirektiv 2004:96 En samlad översyn av regeringsformen, s. 6.
94 Ibid, s. 1.
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ger knappast en ändamålsenlig bild av den konstitutionella verkligheten Sverige lever i till 

följd av unionssamarbetet.95

Vad angår själva överlämnandet av befogenhet till EU är den centrala bestämmelsen den ovan 

omnämnda 10 kapitlet 6 § RF. Stadgandet lyder:

”Inom  ramen  för  samarbetet  i  Europeiska  unionen  kan  riksdagen  överlåta  

beslutanderätt  som  inte  rör  principerna  för  statsskicket.  Sådan  överlåtelse 

förutsätter  att  fri-  och  rättighetsskyddet  inom det  samarbetsområde  till  vilket 

överlåtelsen  sker  motsvarar  det  som  ges  i  denna  regeringsform  och  i  den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 

Riksdagen  kan besluta  om sådan överlåtelse,  om minst  tre  fjärdedelar  av  de 

röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för det. Riksdagens 

beslut  kan  också  fattas  i  den  ordning  som gäller  för  stiftande  av  grundlag. 

Överlåtelse  kan  beslutas  först  efter  riksdagens  godkännande  av 

överenskommelse enligt 3§.”

Stadgandet vilar på grundtanken att att det är riksdagen som överlåter beslutanderätt till EU, 

ett uttryck kopplat till den i avsnitt 2.4.3 behandlade principen om tilldelade befogenheter. 

Den befogenhet EU besitter härrör från medlemsstaterna, det är de som beslutat att överföra 

kompetens  till  EU.96 Mot bakgrund av riksdagens avgörande ställning  vad avser  Sveriges 

förhållande till unionssamarbetet kan det tyckas inkonsekvent att riksdagen inte efter själva 

överlåtelsebeslutet också är det gentemot EU ansvariga organet (jämför avsnitt 2.3.1). Det är 

förvisso regeringen som traditionellt innehar ansvaret vid internationella relationer men med 

tanke på unionens säregna karaktärsdrag torde ändock riksdagen givits ett större utrymme i 

den unionsrättsliga diskursen. Detta för att i största möjliga mån upprätthålla ett demokratiskt 

förankrat EU.

95 Helin, T., Grundlag 2000 – Om EU-medlemskapets  intåg i den svenska grundlagen och dess konstitutionella  
konflikter, Juridisk publikation 1/2011, s. 34.

96 Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättens grunder, 5 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 107.
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2.4.4 Begränsningar gällande överförandet av beslutskompetens till EU

Som  angavs  i  avsnitt  1.1  uppställer  10  kapitlet  6  §  RF  två  särskilda  begränsningar  av 

riksdagens  möjligheter  att  överlåta  beslutanderätt  till  EU.  Dels  får  överlåtelsen inte  röra 

principerna  för  statsskicket,  dels  måste  ett  fri-  och  rättighetsskydd motsvarande  en  viss 

standard vara uppfyllt.

Vad som  avses med principerna för statsskicket är i lagtexten inte närmare preciserat utan 

ledning måste hämtas från förarbetena till stadgandet. Uttalandet ställer två huvudsakliga krav 

på  överlåtelsebeslutet.  En  överlåtelse  av  normgivningskompetens  får,  för  det  första,  inte 

innebära  att  riksdagens uppgifter  urholkas  i  väsentlig  grad.  Riksdagens ställning  som det 

främsta statsorganet måste betonas.97 Bakgrunden till regleringen är 1 kapitlet RF (1, 4 och 6 

§§),  som  tillsammans  med  regleringen  i  bland  annat  8  kapitlet  RF  ger  riksdagen  en 

särställning i vårt konstitutionella system. Såväl Lagrådet som riksdag och regering har vid 

upprepade tillfällen haft att göra bedömningen om kravet varit uppfyllt, senast i samband med 

Lissabonfördragets proklamerande, och samtliga gånger funnit detta varit fallet. År 2005 när 

Lagrådet  hade  att  pröva  den  då  aktuella  ratifikationen av  det  fördrag  EU aldrig  kom att 

genomföra konstaterade man dock att:98 

”De nu nämnda överlåtelserna av normgivningskompetens och traktatmakt är så 

omfattande  och  betydelsefulla  att  riksdagens  ställning  reellt  sett  urholkas  i 

väsentlig grad.”99

Det  andra  kravet  som ligger  inneboende  i  begränsningen  av  överlåtelsebeslutet  angående 

principerna för statsskicket omfattar andra bestämmelser än de ovan angivna, vilka bär upp 

grundläggande principer för vårt konstitutionella system. Ett särskilt utpekat exempel på detta 

är  den  fria  åsiktsbildningen  som är  av  stor  betydelse  för  det  svenska  statsskicket.  Är en 

föreslagen överlåtelse oförenlig med stadgandets första stycke ligger överlåtelsen inom det 

97 SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 492.
98 Bull, T., EU-medlemskapet och våra grundlagar, SvJT, 2011, s. 375 ff.
99 Lagrådets yttrande 2005-06-28, s. 7
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icke-överlåtbara  området  varför  ett  beslut  om överlåtelse  av  beslutanderätt  förutsätter  en 

grundlagsändring.100 Förbehållet om principerna för statsskicket skall dock inte övertolkas och 

utgör med största sannolikhet inte något annat än en politisk kompromiss. Lokutionen torde 

inte i praktiken medföra några begränsningar i beslutsöverföringen till EU.101

Vad avser den andra begränsningen av beslutsöverföring, att unionen måste upprätthålla ett 

fri-  och  rättighetsskydd  motsvarande  det  som  ges  i  den  svenska  grundlagen  och  i 

Europakonventionen,  är  det  av  lite  annorlunda  karaktär  än  gränsen  mot  principerna  för 

statsskicket. Till skillnad mot det förra avser kravet om ett rättighetsskydd inte en avgränsning  

av vad EU får göra, utan en begränsning i hur EU får göra något. Inom varje politikområde 

där beslutanderätt överlåts från Sverige till EU måste unionen enligt den svenska grundlagen 

tillse  att  ett  skydd,  enligt  svenska  mått  mätt,  för  grundläggande  fri-  och  rättigheter  är 

tillförsäkrat. I förlängningen skapar detta förutsättningar för ett engagerat förhållande EU och 

det  svenska  statsskicket  emellan,  vilket  sträcker  sig  längre  än  det  ögonblick  då 

beslutanderätten överlåts. Unionens rättighetsskydd måste inte vara identiskt med det enligt 

Sverige  uppfattade,  dock  motsvara  svensk ståndpunkt.  Kravet  synliggör  att  EU inte  bara 

tilldelas beslutanderätt utan också har ett ansvar vid utövandet av densamma. Lösningen kan 

ses som en svensk kapitulation inför det fait accomplit EU erbjöd vid Sveriges unionsinträde 

(se avsnitt 2.3) och att det svenska fri- och rättighetsskyddet inte var av tillräcklig politisk 

dignitet för att stå i vägen för ett svenskt medlemskap. Begränsningen i överlåtelserätten till 

EU kan också tolkas som att vårt medlemskap har ett pris och att den svenska grundlagen 

faktiskt påverkas av EU-samarbetet varför det är viktigt att EU lever upp till svenska visioner 

och krav. Huruvida förbehållet idag har någon reell betydelse är högst tveksamt med tanke på 

den europeiska utvecklingen på fri- och rättighetsområdet (se vidare kapitel 3).102

Den historiska utformningen och bakgrunden till 10 kapitlet 6 § RF kan enligt min mening 

vara en anledning till varför det ändå är av vikt att i grundlag upprätthålla ett minimikrav på 

fri- och rättighetsområdet vid överlåtelse av kompetens till EU. Den tidigare utformningen av 

paragrafen  anslöt  till  flera  avgöranden  av  den  tyska  författningsdomstolen 

100  SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 492-493.
101 Bernitz,  U.,  Det  europeiska  konstitutionsprojektet  och  den  svenska  grundlagen,  Europarättslig  tidskrift, 

2006/1, s. 70.
102  Bergström, C., F., Hettne, J., Lissabonfördraget- En grundlag för EU?, s. 120 f.
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(Bundesverfassungsgericht)  vilken  uttalat,  bland  annat  vid  sin  bedömning  om  den  tyska 

grundlagens förenlighet med Maastrichtfördraget, att (dåvarande) EG-rättens företräde endast 

kunde  godtas  så  länge  (”solange”)  denna  säkerställde  ett  fullvärdigt  rättighetsskydd  för 

medlemsstaternas medborgare.103 Detta principiella ställningstagande var knappast förenligt 

med EG-domstolens anspråk om att vara exklusiv uttolkare av EG-rätten, pröva frågor om 

kompetensgränser  och  giltigheten  av  utfärdade  rättsakter.  Författningsdomstolen 

proklamerade  sedermera  i  Solange  II-målet104 att  den  inte  i  framtiden  skulle  pröva 

gemenskapslagstiftnings  förenlighet  med  tyska  konstitutionella  rättigheter  så  länge  EG-

domstolen på ett godtagbart sätt kunde anses skydda de grundläggande fri- och rättigheterna. 

Med  samma uttryckssätt;  ”så  länge”  ett  visst  fri-  och  rättighetsskydd upprätthölls,  angav 

också  den  svenska  lagstiftaren  i  10  kapitlet  6  §  RF  tidigare  lydelse,  att  överlåtande  av 

beslutsrätt kunde ske till EU.105 Förbehållet gav uttryck för att medlemsstaterna är fördragets  

herrar och ytterst  genom ett  självständigt  beslut  kan  återkalla  medlemskapet  och således 

förbli  en  suverän  stat  med  motsvarande  likaställning  som  andra  stater.  Stadgandet  hade 

således en principiellt viktig tankegång avseende rättighetsskyddet.106 Så måste det anses ha 

även idag, som en markering, om än bara av teoretisk betydelse, mot att det är av avgörande 

vikt för medlemsstaterna att unionen tillförsäkrar unionsmedborgarna ett grundläggande fri- 

och rättighetsskydd.

2.5 Sammanfattning

Den europeiska integrationsutvecklingen har pågått successivt under mer än ett halvt sekel 

och har sin bakgrund i en önskan om ett gemensamt Europa efter den splittring som uppstod 

efter andra världskriget. EU är en ny typ av rättsordning på den internationella arenan med 

både folkrättsliga och federalistiska karaktärsdrag vilket gör den svår att definiera. Sverige 

anslöt  sig  till  EU år  1995 och har  att  tillförsäkra  unionsrättens  fulla  genomslag i  landet. 

Sverige skall tillämpa EU-rätten lojalt  och ge den företräde framför nationell  rätt.  Genom 

unionsinträdet kan konstateras att Sverige nu fått en ny rättsordning, med högre position i 

maktordningen  att  förhålla  sig  till  och  beakta  vid  utövandet  av  rättsskapande  och 

103  Se BVerfGE 37, 271. Översättning till engelska i CMLR 1974 s. 540.
104  Mål 69/85, Wünse Handelsgesellschaft, (REG 1986 s. 947; svensk specialutgåva, volym 8)

105  Se Prop. 1993/94:114 s. 18 f.
106  Bernitz, U.,  Sverige och europarätten, s. 110 ff.
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rättstillämpning.

Genom unionsinträdet har Sverige överlåtit ansenlig kompetens till EU att besluta i landets 

ställe.  Beroende  på  rättsområde  varierar  emellertid  beslutsmakten  väsentligt  och  det 

utslagsgivande  för  unionens  kompetens  har  sin  förankring  i  den  makt  medlemsstaterna 

attribuerat EU. Medlemsstaterna är fördragens herrar. Den rättsliga grund Sverige har för att 

överlämna  befogenhet  till  EU  framgår  av 10  kapitlet  6  §  regeringsformen.  Den 

bakomliggande  tanken  är  att  det  är  riksdagen  som är  det  organ  vilket  har  möjlighet  att 

överlåta  beslutanderätt  till  unionen.  Det  förefinns  dock  två  begränsningar  av  riksdagens 

kompetensöverföring, dels får överlåtelsen inte röra principerna för statsskicket, dels måste ett 

fri- och rättighetsskydd motsvarande en viss standard vara uppfyllt.  

Principen  om tilldelade  befogenheter  är  en  av  unionssamarbetets  mest  centrala  principer. 

Principen är av grundläggande betydelse för uppdelningen av kompetens mellan EU och dess 

medlemsstater och avgränsar också unionens kompetens i förhållande till medlemsstaterna. 

De befogenheter vilka inte tilldelats unionen skall nämligen fortsatt tillhöra medlemsstaterna 

suveränt.  I  nästkommande  kapitel  presenteras  de  svenska  grundläggande  fri-  och 

rättigheternas  påverkan och ställning efter  Sveriges unionsinträde  i  allmänhet,  följt  av  en 

studie  i  kapitel  4  av  den  direkta  beskattningens  område  och  dess  koppling  till  fri-  och 

rättighetsskyddet i synnerhet.

3 Rättighetsskyddet

De grundläggande fri- och rättigheterna för svenska medborgare skyddas idag inom tre olika 

rättssystem  i  Europa.  Nationellt  återfinns  rättighetsskyddet  i  regeringsformen.  Inom  EU 

återfinns  ett  fri-och  rättighetsskydd  i  form av  EU-stadgan  om grundläggande  rättigheter. 

Vidare tillhandahåller Europakonventionen ett fri- och rättighetsskydd för samtliga parter som 

förpliktat  sig  att  följa  konventionen.  Sverige  är  part  till  konventionen  liksom  övriga 

medlemsstater i EU. 

De två förstnämnda, den svenska grundlagen och unionsrätten, har konstitutionell grund för 

sina respektive rättighetsskydd. Att ett rättighetsskydd är konstitutionellt innebär att det för 
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den enskilde finns ett skydd av rättslig karaktär gentemot den offentliga makten vad avser de 

grundläggande fri- och rättigheterna.107 Att det finns en författning där den konstitutionella 

grunden manifesteras  är  vanligt  förekommande i  rättsordningar  runtom i  världen.  Genom 

dessa grundlagar demonstreras ideal staterna tillönskar uppnå. Europakonventionen besitter 

däremot  inte  någon  konstitutionell  status  på  grund  av  frånvaron  av  att  tillhöra  en  egen 

rättsordning men utgör svensk lag genom inkorporering, Lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen  angående  skydd  för  de  mänskliga  rättigheterna  och  de  grundläggande 

friheterna. 

Unionsrätten är på grund av sin unika karaktär överordnad nationell rätt inom ramen för den 

befogenhet EU besitter (se avsnitt 2.4), trots avsaknaden av de många traditionella egenskaper  

som  sammansätter  en  rättsordning.  EU-domstolens  rättsskapande  och  dynamiska 

tolkningsmetod  med  integrationsvänlig  fokus  har  ytterligare  kommit  att  förstärka 

unionsrättens genomslag,  så även på fri-  och rättighetsskyddets område.  Sammantaget har 

Sveriges medlemskap i EU och som part till  Europakonventionen kommit att påverka det 

nationella fri- och rättighetsskyddet märkbart. Som följd av att vi inte längre enbart har att  

förhålla oss till vår interna rätt, har vi tvingats reformera vårt rättighetsskydd samt låta de 

andra rättsordningarna utgöra en parallellitet till den interna rätten. Tidigare föreställningar 

om  nationellt  respektive  internationellt  rättighetsskydd  måste  revideras  precis  som  den 

traditionella bilden om en konstitutionell rätt styrande den nationella rättsordningen internt, 

respektive  internationell  rätt  styrande  förhållandet  suveräna  stater  emellan  externt.  En 

autentisk skildring av det svenska fri- och rättighetsskyddet har kommit att komplexifieras 

betydligt i takt med att vår rättsordning kommit att globaliseras och det har kommit att bli 

nödvändigt att vidga våra vyer då territoriella barriärer suddats ut.

3.1 Det svenska rättighetsskyddet

3.1.1 Den historiska bakgrunden till det svenska fri- och rättighetsskyddet

Sverige har traditionellt haft ett relativt svagt fri- och rättighetsskydd i jämförelse med andra 

107  Nergelius, J., Konstitutionellt rättighetsskydd- svensk rätt i ett komparativt perspektiv, Norstedts Juridik 
AB, 1996, s. 25.
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västerländska stater.108 Politiska frizoner kodifierade som en katalog över medborgerliga fri- 

och rättigheter vann sent fortfäste i Sverige trots att de på kontinenten utgjorde en viktig del 

av  den  europeiska  idetraditionen.109 Staten  har  tänkts  som  en  befriare  av  förpliktelser 

gentemot  andra  och  det  sociala  kontraktet  välfärdsstaten  byggts  på  har  varit  ett  kontrakt 

mellan  just  staten  och  individen.  Detta  på  bekostnad  av  förmedlande  institutioner  och 

civilsamhället  i  övrigt.110 Rättstraditionen  i  Sverige  har  präglats  av  en  solid  stat  och  en 

underlåtenhet  hos  enskilda  att  kritisera  denna  disciplin,  en  typ  av  antiindividualistisk 

sedvana.111

Bakgrunden  till  den  historiskt  avoga  inställningen  till  ett  grundlagsfäst  fri-  och 

rättighetsskydd är den rättspositivistiska traditionen i svensk rätt.112 Den svenska rättsfilosofin 

dominerades i princip uteslutande av Uppsalaskolan från 1930-talet och fram till slutet av 

förra  seklet.  Lagstiftningen  skulle  utgå  från  samhällsnyttan  och  all  typ  av 

begreppsjurisprudens  och  metafysik  förnekades,113 liksom  existensen  av  en  naturrätt. 

Rättigheter  som  inte  kunde  sanktioneras  rent  juridiskt  ansågs  inte  förefinnas.  Begreppet 

rättighet betraktades  i  det  närmaste  som ett  framställningstekniskt  hjälpmedel.114 Sveriges 

rättspositivistiska  förhållningssätt  har  inneburit  en  skepsis  mot  icke  kodifierade  allmänna 

rättsgrundsatser och likande principer. Ett exempel på detta är Hellners avoga inställning till 

en princip om ersättning vid obehörig vinst och den svenska förvaltningens vägran att erkänna 

en allmän proportionalitetsprincip.115 Huruvida rättighetskatalogen i vår regeringsforms andra 

kapitel idag ens är möjlig att i alla avseenden åberopa av enskilda inför domstol är tveksamt 

då  många  stadganden  aldrig  varit  föremål  för  domstolsprövning.116 Skyddet  har  förvisso 

108 För  en  kort  beskrivning  av  utvalda  andra  europeiska  stater  se  Nergelius,  J.,  Komparativ  statsrätt,  6 
upplagan,  Juristförlaget i Lund, Lund, 2007, s. 61 ff.

109  Linder, A., Bylagets diskreta charm, Svensk tidskrift, 1988, s. 257.
110  Trädgårdh, L., State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered, Berghan 

Books, 2007, s. 29.
111  Jämför Sundberg, J., Studier kring Europakonventionen, Utgåva 47 av Institutet för offentlig och 

internationell rätt, Stockholm, 1982.
112 För en genomgång av för- och nackdelar med en grundlagsfäst rättighetskatalog och Sveriges inställning 

fram till och med år 1973 se Strömholm, S., Grundlagen, folket och etablissemangen - till diskussionen om  
en ny regeringsform, O A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1973, s.67 ff.

113 Förnekandet  av  en  metafysik  –  värdenihilism,  kommer  från  Uppsalaskolans  förgrundsfigur  Axel 
Hägerström, se Lauren, R., Hägerström och Juridiken, SvJT, 2010, s. 821 ff.

114  Bernitz, U., Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt- konventionsrättsligt och unionsrättsligt, Juridisk 
tidskrift, nr 4 2010/2011, s. 822.

115  Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier i förmögenhetsrätt, Jure, 2001, Stockholm, s. 131 ff.
116  Exempel på rättsfall som inkluderat en prövning av fri- och rättighetskatalogen i 2 kapitlet regeringsformen 

är NJA 2005 s. 805 vilket berörde 2 kapitlet 1, 12 och 13 §§, NJA 2006 s. 467 vilket också berörde 1, 12 och 
13 §§, NJA 2012 s. 400 vilket berörde 1, 20 21 och 23 §§ och RÅ 2008 ref. 33 angående 1 § första stycket 6 
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successivt  byggts  ut  genom grundlagsändringar  de senaste  30 åren men utgör  inte  någon 

levande  del  i  den  konstitutionella  rätten  och  har  knappast  heller  något  symbolvärde  för 

allmänheten.  Anledningen  till  detta  torde  enligt  Bernitz  vara  synsättet  Sverige  haft  på 

regeringsformen, som en reglering av den politiska maktens förehavanden och inte som ett 

uttryck för den enskildes skydd i förhållande till det allmänna.117

3.1.2 Rättighetskatalogen i regeringsformen

Rättighetskatalogen  i  2  kapitlet  RF  motsvarar  idag  i  princip  Europakonventionens 

rättighetsskydd.118 Två typer av rättigheter återfinns; de som kan begränsas genom lag och 

därför kalas  relativa, och de som kallas  absoluta och inte kan bli föremål för någon typ av 

inskränkning.119 Det förekommer att grundlagen åberopas inför svenska domstolar, precis som 

Europakonventionen vilken  gäller  som lag i  Sverige.120 Relativt  nyligen avgjordes ett  fall 

baserat på rättighetskatalogen i 2 kapitlet RF. Skadestånd utgick sedermera till målsägande för  

den skada denne lidit.121 Nedan följer  ett  kort  referat  av domen som måste betraktas som 

principiellt  viktig  vad  gäller  enskildas  rätt  att  som  grund  för  sina  fri-  och  rättigheters 

genomdrivande i domstol åberopa regeringsformens andra kapitel.

B.P föddes inom äktenskapet år 1984 i New York. Fadern var svensk medborgare emedan 

modern var brittisk medborgare. I enlighet med 2 kapitlet 1 § första stycket i den då gällande 

lagen  (1950:382)  om  svenskt  medborgarskap  förvärvade  B.P.  vid  födseln  svenskt 

medborgarskap med härstamning från  fadern.  År 1992 flyttade  B.P.  med sin mamma till 

Sverige  och  folkbokfördes  samt  registrerades  som  svensk  medborgare  i 

folkbokföringsregistret (numera folkbokföringsdatabasen). Året därpå skiljde sig föräldrarna 

men B.P och hans mamma fortsatte sitt leverne i Sverige där B.P gick i skola, hade vänner 

och i övrigt var en del av det svenska samhället.

p.
117  Bernitz, U., Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt- konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 822.
118  Rättighetsskyddets utveckling se Nergelius, J., Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett komparativt  

perspektiv, kapitel 16.
119  För en närmare redogörelse av 2 kapitlet RF se Warnling-Nerep, W., Lagerqvist Veloz Roca, A., Reichel, J.,  

Statsrättens grunder, uppl. 3, Vällingby, 2010, s. 168 ff.
120  Warnling-Nerep, W., Lagerqvist Veloz Roca, A., Reichel, J., Statsrättens grunder, uppl. 4, Vällingby, 2011, 

s. 160.
121  RÅ 2006 ref. 73 och Högsta domstolens dom 2014-04-23, Mål T 5516-12.
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Under  hösten  2000  hävde  Solna  tingsrätt  faderskapet.  Varken  B.P.  eller  hans  mamma 

underrättades om målet vilket inte heller  överklagades. Mamman registrerades som ensam 

förälder och vårdnadshavare. Till  följd av det hävda faderskapet fråntogs B.P sitt  svenska 

medborgarskap  våren  2002  och  han  registrerades  istället  som  brittisk  medborgare  av 

Skattemyndigheten.  Som  skäl  för  att  frånta  B.P.  hans  svenska  medborgarskap  anförde 

Skattemyndigheten  att  de  förutsättningar  som  initialt  legat  till  grund  för  hans  svenska 

medborgarskap  hade  brustit.  Länsrätten  fastställe  Skattemyndighetens  beslut  vilket  också 

Kammarrätten gjorde efter överklagan.

Regeringsrätten  kom  dock  att  upphäva  beslutet  om  fråntagandet  av  det  svenska 

medborgarskapet.  Regeringsrätten fastslog i  sin dom att  B.P.  förvärvat  sitt  medborgarskap 

genom att födas i ett äktenskap där fadern var svensk. Frågan skulle avgöras mot bakgrund av 

allmänna rättsprinciper och då särskilt med beaktande av 2 kapitlet 7 § RF  som bland annat 

säger att ingen svensk medborgare får fråntas sitt svenska medborgarskap om han eller hon är 

eller har varit bosatt i Sverige.122 Vidare konstaterade Regeringsrätten att regeringsformens 

bestämmelser i princip utesluter att någon mot sin vilja fråntas sitt svenska medborgarskap 

och att det  inte finns någon möjlighet att  återkalla ett  beslut  om medborgarskap som har 

meddelats på grundval av felaktiga uppgifter eller annars på felaktigt sätt. Mot bakgrund av 

detta konstaterade domstolen att det då inte heller kan komma ifråga att bringa ett svensk 

medborgarskap att  upphöra genom att  fingera att  något  medborgarskap aldrig kommit  till 

stånd från början. Följden blev att B.P. återfick sitt svenska medborgarskap år 2006. 

Ärendet följdes upp med en skadeståndstalan för den kränkning det inneburit för B.P att under  

fyra och ett halvt år varit berövad sitt svenska medborgarskap. Högsta domstolen konstaterade 

år 2014 att fråntagandet av det svenska medborgarskapet varit ett avsteg från statsskickets 

grunder av sådan dignitet att överträdelsen kunde åberopas av den enskilde som grund för 

skadeståndsskyldighet för staten. Skadestånd utgick således med stöd av 2 kapitlet 7 § RF.123

122  Paragrafen lyder i sin helhet: 1 st. Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.  
2 st. Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock  
föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem. Lag  
(2010:1408).

123  Se Högsta domstolens dom 2014-04-23, Mål T 5516-12.
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B.P.:s rätt följde således av en grundlagsrättighet i regeringsformens fri- och rättighetskapitel.

Då Europakonventionen inte skyddar medborgarskapsfrågor kan regeringsformens skydd vad 

gäller just medborgarskap konstateras tillämpbart men också starkare än Europakonventionen. 

Man  kan  också  och  se  den  nationella  lagstiftningen  som ett  komplement  för  de  fall  de 

europeiska  rättsordningarna  inte  medför  något  skydd.  Inom  unionsrätten  liksom  enligt 

Europakonventionen finns en principiell rätt till skadestånd för enskilda på nationell nivå när 

en  rättighet  kränks.  Till  följd  härav  måste  det  anses  naturligt  att  även  de  svenska 

rättighetsbestämmelserna  skall  kunna  utgöra  grund  för  skadeståndstalan  mot  det 

allmänna.124En motsatt utgång i målet torde fått betydelsen att Högsta domstolen konstaterat 

det  nationella  fri-  och rättighetsskyddet  av lägre dignitet  än det  europeiska,  något  väldigt 

inkonsekvent enligt  min mening då rättighetskapitlet  i  regeringsformen i  stor utsträckning 

motsvarar  konventionens  skydd.  Det  faktum  att  skadestånd  utgick  för  en  kränkning  av 

rättighetskatalogen i regeringsformen måste anses utgöra en tillnärmning och anpassning till 

det europeiska systemet. Att skadeståndsrätten kommit att bli en passage till ett förstärkt fri- 

och  rättighetsskydd är  kanske  inte  förvånande mot  bakgrund av att  ekonomisk ersättning 

många  gånger  är  ett  adekvat  medel  för  upprättelse,  förhållandevis  enkelt  att  exekutivt 

genomdriva och dessutom effektivt på det sättet att utvecklingen av skadeståndsrätten kan 

göras flexibel.

I  sammanhanget  bör  uppmärksammas  den  utvidgade  möjlighet  domstolarna  givits  att 

underkänna lagstiftning som är grundlagsstridig genom att uppenbarhetsrekvisitet slopats.125 

Skadeståndsfrågan kan därmed få ökad betydelse också när sådan lagstiftning tillämpats. Att 

svenska  domstolar  skall  döma  ut  skadestånd  motsvarande  Europadomstolen  har  numer 

etablerats som praxis i flera domar från Högsta domstolen.126 Detta är en ny princip som fått 

insteg  i  svensk  skadeståndspraxis.  Ersättning  kan  således  utdömas  för  ideell  skada  utan 

lagstöd (se vidare kapitel 5). Det har föreslagits att en bestämmelse av denna innebörd skall 

införas i svensk rätt.127

Som ovan anförts riktar sig rättighetskatalogen i regeringsformen primärt till  lagstiftaren i 

124  Crafoord, C., Regeringsformens fri- och rättighetsskydd och skadestånd, SvJT, 2009 s. 1062 ff.
125  Se 11 kapitlet 14 § regeringsformen.
126  NJA 2003 s. 217, NJA 2005 s. 462, NJA 2007 s. 295 och NJA 2007 s. 584.
127  Bestämmelsen skall enligt ett betänkande (SOU 2010:87) införas i Skadeståndslagen (1972:207). Se vidare 

Bengtsson, B., Skadestånd vid brott mot regeringsformen?, SvJT 2011, s. 605 ff.
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dennes  arbete,  men  inte  enbart.  Det  grundlagsfästa  fri-  och  rättighetsskyddet  angår  det  

allmänna vilka är bundna av reglerna såväl inom sin praktiska som verkställande funktion. 

Bestämmelserna skall alltså iakttas av både domstolar och myndigheter i deras förehavanden 

med  enskilda.128 Däremot  innehåller  inte  2  kapitlet  regeringsformen,  till  skillnad  från 

Europakonventionen,  någon  bestämmelse  om  ersättning  vid  överträdelser  av  kapitlets 

bestämmelser.  Redan tidiga utredningar  om huruvida  grundläggande mänskliga  rättigheter 

skulle  proklameras  i  grundlag  eller  inte,  intog  ståndpunkten  att  regler  av  denna  karaktär 

främst  skulle vara att  betrakta  som riktlinjer för de normgivande organen.129 Inställningen 

återspeglades  i  förarbetena  till  1974  års  RF130 men  i  och  med  europeiseringen  av  vår 

rättsordning och det ovan refererade avgörandet från Högsta domstolen kan konstateras att 

skadeståndsskyldighet  för  staten  visst  kan  komma  i  fråga  vid  en  överträdelse  av 

regeringsformens fri- och rättighetsskydd.

I  och  med  Europakonventionens  och  EU:s  utveckling  kom  alltså  den  svenska  skeptiska 

inställningen  till  ett  starkt  fri-  och  rättighetsskydd  att  bli  svårmotiverad  varför  ett 

rättighetsskydd  av  starkare  dignitet  successivt  byggts  ut  och  vid  sidan  av  detta  ett 

rättighetsskydd med europeisk juridisk metod som påverkar svenska domstolar och svensk 

rättstillämpning, liksom en möjlighet till ersättning för ideell skada. Sverige kan således inte 

längre  bortse  från  ett  rättighetsskydd  under  hänvisning  till  nationella  lag-  och 

författningsbestämmelser i enlighet med den rättspositivistiska traditionen.131 

3.1.3 Sveriges rättighetsskydd i förhållande till det Europakonventionen

Europakonventionen  tillkom  efter  bildandet  av  Europarådet  år  1949,  en  organisation 

bestående av tio västeuropeiska stater däribland Sverige. Konventionen tillkom ur en önskan 

om att hindra den kommunism som spridit sig från Sovjetunionen till europeiska stater bakom 

den järnridå som bildats efter andra världskriget. Konventionen skulle symboliskt uttrycka de 

europeiska staternas motvilja till kommunismen men också innehålla åtgärder för att kunna 

skydda  sig  ifrån  den.  Konventionen  var  också  en  reaktion  på  de  allvarliga  brott  mot 

128  Bull, T., Sterzel, F., Regeringsformen - en kommentar, uppl. 1, SNS Förlag, Danmark, 2010, s. 62.
129  SOU 1941:20 Betänkande med förslag till ändrad lydelse av § 16 regeringsformen, s. 14.
130  Prop. 1973/90 Kungl. Mat:ts proposition med förslag till en ny regeringsform.
131  Bernitz, U., Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt- konventionsrättsligt och unionsrättsligt,  Juridisk 

tidskrift, nr 4 2010/2011.
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mänskligheten  Europa  bevittnat  under  seklets  första  halva.  Europarådet  hade  som 

förhoppning att konventionen skulle  fungera som ett  larm för de fall  kränkningar  mot de 

mänskliga rättigheterna skulle upprepas och att uppmärksamheten kring det skulle ge stater 

möjlighet att vidtaga åtgärder innan det var för sent.132

Europakonventionen är primärt avsedd att tillämpas av medlemsstaternas lagstiftare som har 

att  tillförsäkra  konventionens  skydd  vid  sin  lagstiftande  verksamhet.  Domstolar  och 

myndigheter har också att i sin rättstillämpande verksamhet iaktta konventionens krav. Något 

bör  också  sägas  om  det  europeiska  rättighetsskyddet  i  förhållande  till  den  i  Sverige 

grundlagsfästa rättighetskatalogen. Konventionsrätten gör inte anspråk på att utgöra en federal  

rättsordning utan är ett folkrättsligt samarbete av internationell dimension där varje stat har att 

uppfylla sina konventionsrättsliga förpliktelser. Europakonventionen mottogs inte med varm 

hand i Sverige vid dess tillkomst och Europadomstolens jurisdiktion erkändes inte förrän år 

1966 och  införlivades  genom lag  så  sent  som år  1995.  Detta  trots  att  Sverige  ratificerat 

konventionen år  1952 efter  att  den  undertecknats  två  år  tidigare.  Svensk rätt  ansågs  helt 

konventionsenlig  från  statsmaktens  sida  vid  ratificeringen.  Sedan  slutet  av  1980-talet 

tillämpar Högsta domstolen en typ av praxis vilken innebar att domstolen i största mån genom 

fördragskonform  tolkning  tyder  svenska  rättsregler  i  överensstämmelse  med 

Europakonventionen  och  Europadomstolens  praxis.133 Innan  det  att  Europakonventionen 

började  gälla  som lag  i  Sverige  år  1995,  hade  konventionen  åberopats  totalt  i  ett  20-tal 

avgöranden i Högsta domstolen till att idag ligga runt 200 stycken. Konventionen är en viktig 

del i det nationella rättighetsskyddet och det är av vikt att Europarådets medlemsstater med 

sina nationella institutioner tar ett genuint ansvar för att konventionen efterlevs inom ramen 

för det gemensamma systemet man tillsammans byggt upp.134

Den  initiala  svenska  föreställningen  om  vår  rättsordning  förenlig  med  konventionsrätten 

visade sig förhastad och felaktig. Sverige kom att fällas av Europadomstolen år 1982 i fallet 

Sporrong och Lönnroth135 då det svenska rättsläget avseende domstolsprövning konstaterades 

132  Harris, D., O'boyle, M., Bates, E., Buckley, C., Law of the European Convention on Human Rights, upplaga 
2, Oxford, 2009.

133  Se Se justitierådet Linds tillägg i NJA 1992 s. 532 och vidare i RÅ 2000 ref. 65, NJA 2001 s. 409, RH 
2004:14, NJA 2005 s. 462, NJA 2005 s. 805 och NJA 2007 s. 295. I NJA 2009 s. 473 uttalade Högsta 
domstolen ett innebörden av fördragskonform tolkning medför begränsningar i svenska lagbestämmelser 
vilka antagits i lagmotiv, praxis eller doktrin.

134  Victor, D., Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT, 2013, s. 343 ff.
135  Case Sporrong and Lönnroth v. Sweden, 23/09/82, Application no 7151/75.
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strida mot rätten till en rättvis rättegång inför en opartisk och oavhängig domstol enligt artikel 

6.1 Europakonventionen och rätten till skydd för egendom vilken återfinns i artikel 1 första 

tilläggsprotokollet.  Målet  utgör  ett  landmärke  för  konventionens inträde och accept  i  den 

svenska  rättsordningen.  Det  är  främst  skyddet  för  domstolsprövning och  garantier  för  en 

rättvis  process  som  skiljer  det  svenska  nationella  fri-  och  rättighetsskyddet  från  det  i 

konventionen.  Det  är  också  på  detta  område  Sverige  i  störst  utsträckning  blivit  fälld  av 

Europadomstolen.  Majoriteten  av  de  svenska  fall  domstolen  behandlat  har  inneburit  en 

prövning  av  den  i  artikel  6  reglerade  rätten  om  domstolsprövning  och  garantier  i 

domstolsförfarandet.136 Som en direkt följd av de fällande domarna har Sverige exempelvis 

introducerat ett nytt rättsinstitut om lagprövning, se Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa 

regeringsbeslut. 

3.1.4 Sveriges rättighetsskydd i förhållande till Europeiska unionen på fri- och  
rättighetsområdet

Vad  angår  unionsrätten  har  i  avsnitt  2.3  dess  företräde  i  allmänhet  behandlats. 

Företrädesrätten i förhållande till nationell rätt kan i princip konstateras oinskränkt även på 

fri- och rättighetsområdet. Principen om unionsrättens företräde finns numer kodifierad och 

måste nog också anses praktiskt accepterad åtminstone så länge (jämför  Solange-målen137) 

den  säkerställer  ett  grundläggande  rättighetsskydd för  medborgarna  inom EU.  I  och  med 

rättighetsstadgan, den starka kopplingen till Europakonventionen och det faktum att EU avser 

ansluta sig till konventionen, liksom att grundläggande fri- och rättigheter gäller inom EU 

som  allmänna  principer,  är  den  principiella  frågan  om  företrädesrätten  inte  längre  lika 

kontroversiell  som  tidigare.  Oaktat  detta  måste  nog  EU-domstolen  och  de  nationella 

domstolarna anses interagera såsom parallella hierarkier, särskilt mot bakgrund av att unionen 

faktiskt  inte  utgör  någon uttalad federation.  Den bästa  lösningen torde vara att  nationella 

domstolar och EU-domstolen tar hänsyn till varandra genom att EU-domstolen ser på vilka 

konsekvenser  deras  agerande  kan  få  för  medlemsstaterna,  liksom  att  medlemsstaternas 

136  Europadomstolens hemsida http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2013_ENG.pdf
137  Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mot Einfuhr- und Vorratsselle Getreide (REG 1970, s. 1125; 

svensk specialutgåva, volym 1), Bundesverfassungsgerichts dom av den 29 maj 1974, 2 CMLR 1974 och 
Mål 69/85, Wünse Handelsgesellschaft, (REG 1986 s. 947; svensk specialutgåva, volym 8). Se vidare avsnitt  
2.4.4.
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domstolar  tar  hänsyn  till  de  förpliktelser  de  åtagit  sig  i  och  med  deltagandet  i  EU-

samarbetet.138

Åkerberg Fransson-målet,139 vilket tar sin begynnelse i den svenska rättsordningen,140 utgör 

ett  exempel  på  hur  de  tre  rättsordningarna  Sverige  har  att  förhålla  sig  till  på  fri-  och 

rättighetsområdet interagerar med varandra liksom hur de olika rättsordningarnas domstolar 

möts. Målet är av särskilt intresse i förevarande uppsats då det rör beskattning, om än indirekt  

sådan, på momsrättens område. Ordningen med dubbla sanktioner i två parallella förfaranden, 

skattetillägg och skattebrott, har länge varit omtvistad och frågan kom år 2013 att bli föremål 

för  den  europeiska  agendan.  Såväl  Europadomstolen  som  EU-domstolen  kom  att  bli 

involverade i det slutliga ställningstagandet.

Åkerberg Fransson var löjromsfiskare och fick sin inkomst upptaxerad för två år varför han 

ålades att betala ytterligare inkomstskatt och moms än den ursprungligt erlagda. Skatteverket 

beslöt också att ta ut skattetillägg. Oaktat dessa repressalier kom Åkerberg Fransson även att 

ställas inför rätta åtalad för grovt skattebrott. Då unionens rättighetsstadga trätt i kraft några år 

tidigare och det där i uttryckta förbudet mot dubbelbestraffning (artikel 50), beslutade den 

svenska domstolen att begära förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av 

artikeln  liksom  för  motsvarande  förbud  vilket  återfinns  i  Europakonventionen  (artikel  4 

sjunde tilläggsprotokollet) och som gäller inom unionen som en allmän rättsprincip.

Generaladvokaten konstaterade i sitt förslag till avgörande141 att det svenska systemet stred 

mot dubbelbestraffningsförbudet så som det kom till uttryck i Europakonventionen men att 

frågan inte var hänförlig till unionsrätten då den inte rörde tillämpning av unionsrätt vilket är 

en förutsättning för att rättighetsstadgans artikel 51.1 skall kunna tillämpas. För att något skall 

utgöra tillämpning av unionsrätt var det inte tillräckligt att maktutövningen hade sin yttersta 

grund i unionsrätten. Det nationella sanktionssystemet med dels skattetillägg, dels skattebrott 

hade förvisso ställts till förfogande för att genomdriva en unionsrättslig målsättning men inte 

som  ett  förfarande  direkt  till  följd  av  unionsrätten  som  sådan  varför  sambandet  till 

138  Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättens grunder, upplaga 5, s. 103 ff.
139  Mål C-617/10 Åklagaren mot Åkerberg Fransson , dom den 25 februari 2013 (ännu ej publicerad i 

rättsfallssamlingen).
140  Högsta domstolen, mål nr B 4946-12.
141  Mål C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson, Generaladvokaten Cruz Villalóns förslag till avgörande, 

den 12 juni 2012.
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unionsrätten  inte  var  tillräckligt  starkt.  Säkerställandet  av  den  i  artikel  50  föreskrivna 

rättigheten var vidare inte av något särskilt unionsrättsligt intresse enligt generaladvokaten. 

Det  förhållande  att  det  sjunde  tilläggsprotokollet  tillhörande  Europakonventionen  inte 

införlivats  i  samtliga  av  unionens  medlemsstater  samt  att  vissa  stater  infogat  förbehåll 

gentemot det, medförde också att principen om ne bis in idem uttryckt i Europakonventionen 

inte kunde tolkas identiskt med motsvarande bestämmelse i rättighetsstadgan. Hänvisningen 

till  Europakonventionen  i  unionens  primärrätt  konstaterades  vidare  inte  medföra  att  att 

konventionen  skulle  ges  företräde  framför  svensk  rätt.  Det  var  förvisso  i  strid  mot 

Europakonventionen med det svenska förfarandet vilket inkluderade både administrativa och 

straffrättsliga sanktioner, men inte mot unionsrättens fri-och rättighetsskydd.

EU-domstolen gjorde en vidare tolkning av när ett förfarande skall anses utgöra tillämpning 

av unionsrätt än generaladvokaten och fann att det dubbla förfarandet utgjorde en applicering 

av  artiklarna  2,  250 och 273 i  mervärdesskattedirektivet  samt  artikel  325 FEUF. Således 

utgjorde den unionsrättsliga implementeringen också tillämpning av unionsrätt enligt artikel 

51.1  rättighetsstadgan  och  det  svenska  förfarandet  stred  följaktligen  mot 

dubbelbestraffningsförbudet.  För  att  en  åtgärd  skall  vara  i  strid  mot  artikel  50  i 

rättighetsstadgan är en förutsättning att de åtgärder som redan vidtagits mot den åtalade är av 

straffrättslig karaktär. Vid bedömningen av huruvida sanktionen som vidtagits mot Åkerberg 

Fransson var av karaktären straffrättsligt, anslöt sig EU-domstolen till de av Europadomstolen 

etablerade Engel-kriterierna142 och Europadomstolens avgörande i Zolotukhin.143 Ett exempel 

på hur den unionsrättsliga och konventionsrättsliga domstolen interagerar med varandra.

EU-domstolen underkände till yttermera visso den av Högsta domstolen etablerade doktrinen 

om ”klart stöd” vilken myntades i NJA 2010 s. 168 I och II. I målen fann Högsta domstolen 

att  varken  artikel  4  i  det  sjunde  tilläggsprotokollet  Europakonventionen  eller 

Europadomstolens praxis gav  något  ”klart  stöd” för  att  det  svenska dubbla  systemet  med 

skattebrott och skattetillägg inte skulle vara konventionsenligt och att den svenska ordningen 

således inte skulle vara underställd konventionsrätten och på den grunden inte heller oförenlig 

142 Kriterierna  är  inte  kumulativa.  Som utgångspunkt  för  analysen  skall  beaktas.  1)  hur  överträdelsen  är 
klassificerad rättsligt i den nationella rätten, 2) överträdelsens natur och 3) påföljdens natur och stränghet. Se 
Case  of  Engel  and  others  v.  The  Netherlands,  8/06/1976  Application  nos  5100/71,  5101/71,  5102/71, 
5354/72, 5370/72.

143 Se Case Sergey Zolotukhin v. Russia, 10/02/2009, Application no 1439/09. Domen innebär ett förbud mot 
att bli straffad eller lagförd två gånger för samma gärning.
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med densamma. En av frågorna i målet Åkerberg Fransson var just om detta ställningstagande 

skulle  upprätthållas  eller  förkastas  då  den  svenska  domstolen  i  sitt  förhandsavgörande 

undrade om kravet på ”klart stöd” hade någon motsvarighet när det gällde rättighetsstadgan.144 

3.2 Det europeiska rättighetsskyddet

Ett  skydd  för  de  grundläggande  rättigheterna  är  numera  starkt  förankrat  inom  EU.  En 

rättskälla  inom  unionsrätten,  utöver  det  skydd  rättighetsstadgan  och  Europakonventionen 

erbjuder, är allmänna rättsprinciper, något som har en lång tradition inom unionsrätten och 

utgör ett av de viktigaste medlen för EU-domstolens utveckling av unionsrätten. Tack vare 

rättsprincipernas  flexibilitet  och  unionsrättens  dynamiska  karaktär  har  rättighetsskyddet 

kunna  förtydligas  och  stärkas  genom principerna  som rättskälla.  Genom  användandet  av 

allmänna rättsprinciper har EU-domstolen försökt upprätta en viss sytematik för att undvika 

normkonflikter där  man inkluderat  rättskällor från nationell  offentlig  rätt  och folkrättsliga 

sådana. Då unionsrätten i stor utsträckning tillämpas direkt i unionens medlemsstater har detta 

ansetts  viktigt  varför  funktionen  med  allmänna  rättsprinciper  har  varit  av  stor  praktisk 

betydelse i unionsrätten. 145

Rättsprincipernas innehåll identifieras av EU-domstolen utifrån tre källor:

• medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner146,

• de internationella förpliktelserna medlemsstaterna har under Europakonventionen147

• andra instrument av internationell karaktär till skydd för mänskliga fri- och rättigheter.

144 Se vidare  Fast,  K.,  Dubbelbestraffningsförbudet  i  EU:s rättighetsstadga och det  svenska systemet  med  
skattetillägg och skattebrott- en kommentar till EU-domstolens avgörande i fallet Åkerberg Fransson, SvSkT 
2013:1, s. 138 ff. och Gulliksson, M., Klart till halvklart – om ne bis in idem och skattetilläggen, SvJT, 2013, 
s. 645 ff.

145  Lebeck, C., EU-stadgan om grundläggande rättigheter - en introduktion. s. 49.
146 Exempelvis vad avser mänskliga rättigheter i unionsrätten se mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft  

mot Einfuhr- und Vorratsselle Getreide (REG 1970, s. 1125: svensk specialutgåva, volym 1), Mål C-44/79, 
Hauer mot Land Rheinland-Pfalz (REG 1979, s. 3727; svensk specialutgåva, volym 4), p. 14-16 vad avser 
äganderättsskydd, vad angår rätten till  privatliv se mål C-136/79, National Panasonic mot kommissionen 
(REG 1980, s. 2033; svensk specialutgåva, volym 5), p. 17-22, de förenade målen C-23/04-25/04, Sfakinakis 
(REG 2006, s- I-1265), p. 28 vad gäller rätten till rättvis rättegång, och mål C-221/09 AJD Tuna (REG 2011, 
s. I-1655), p. 47 om effektivt domstolsskydd.

147 Exempelvis mål 4/73, Nold (REG 1974, s. 491; svensk specialutgåva, volym 2), p. 12-14, mål C-36/02, 
Omega Speilhallen (REG 2004, s. I-9609),  p. 33 och mål C-105/03, Pupino (REG 2005, s. I-5285), p. 58.
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De allmänna rättsprinciperna inom unionen kan nu ses som en  jus commune av europeiskt 

slag.  Precis  som  vid  tillämpning  av  annan  unionsrätt  omfattar  rättsprincipernas 

tillämpningsområde  de  fall  där  EU  eller  dess  medlemsstater  tillämpar  unionsrätt.  Då 

rättighetsstadgan kommer att tolkas dynamiskt kan den inte ses som en kodifiering av ett 

tidigare existerande rättighetsskydd och utgör således inte någon upprepning av de allmänna 

rättsprinciperna. På det sättet kan också konstateras att rättighetsstadgan inte är uttömmande 

för det unionsrättsliga rättighetsskyddet utan skall ses i ljuset av den helhet av rättskällor som 

omsluter EU-rätten.148

Unionsrätten  har  inte  alltid  omslutits  av  ett  starkt  fri-  och  rättighetsskydd  vilket  har  sin 

bakgrund i att det unionsrättsliga samarbetet ursprungligen var reducerat till  att utgöra en 

ekonomisk  gemenskap  (se  avsnitt  2.1).  Romfördraget  saknade  helt  bestämmelser  om 

rättighetsskydd och EU-domstolen avfärdade argument av fri- och rättighetsmässig karaktär 

med hänvisning till att de endast hade att tillämpa unionsrätten så som den fanns uttryckt i  

fördraget.  Inte  heller  förhållandet  mellan  EU  och  medlemsstaterna  har  historiskt  varit 

problemfritt på fri- och rättighetsområdet. Nationella motsättningar tvingade dock unionen att 

ändra sin hållning för att kunna upprätthålla principen om unionsrättens företräde (se avsnitt 

2.3  och  3.1.4).  Genom  att  hänvisa  till  Europakonventionen  och  konstitutionell  sedvana 

gemensam för unionens medlemsstater lyckades EU-domstolen successivt genom sin praxis 

komma  ur  den  konstitutionella  konflikten.149 Det  är  idag  vanligt  förekommande  med 

hänvisningar till Europakonventionen i EU-domstolens avgöranden och det finns många mål 

som åskådliggör unionsrätten och konventionsrättens inbördes förhållande (se exempelvis det 

i  avsnitt  3.1.4  refererade  målet).150 För  att  ge  EU en social  profil,  en  stark  koppling  till 

unionsmedborgarna och för att  markera unionens demokratiska prägel  har ett  gediget och 

skönjbart fri- och rättighetsskydd ansetts vara av yttersta vikt för unionen, särskilt vad avser 

148  Lebeck, C., EU-stadgan om grundläggande rättigheter - en introduktion. s. 49 ff.
149 Se exempelvis Mål, 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mot Einfuhr- und Vorratsselle Getreide (REG 

1970,  s.  1125;  svensk specialutgåva,  volym 1).  Genom proklamerandet  av  EU-rättens  företräde  framför 
nationell rätt tvingades EU-domstolen i målet 29/69 Erich Stauder mot staden Ulm – Sozialamt (REG 1969,  
s.  419; svensk specialutgåva, volym 1, s.  421 att  garantera ett rättighetsskydd likvärdigt  det  i  nationella 
författningar för att upprätthålla sitt krav på företräde. För att inte tvingas begränsa sig till enskilda fall kom 
EU också senare att erkänna EKMR:s innehåll som en allmän rättsprincip, se Borchardt, Klaus-Dieter, EU-
rättens ABC, 2011, s. 25.

150 Ett  exempel  är  mål  C-112/00,  Schmidberger  (REG  2003,  s.  I-5659) om  förhållandet  mellan 
Europakonventionens yttrande- och mötesfrihet och den unionsrättsliga fria rörligheten. EU-domstolen lät 
den förra väga tyngre genom konstaterandet att det för EU var förbjudet att vidta åtgärder som stred mot 
mänskliga  rättigheter  och  att  ett  grundläggande  rättighetsskydd  kunde  legitimera  inskränkningar  av 
unionsrätten.
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förhållandet till många nya medlemsstater som saknar en mångårig demokratisk tradition och 

rättsstatskultur.  Detta  har  unionen önskat  uppnå  genom införandet  av  rättighetsstadgan.151 

Stadgan riktar sig till unionens institutioner och medlemsstaterna endast när dessa tillämpar 

unionsrätt152 men utvidgar inte unionens befogenhet.153 När en rättsfråga har en unionsrättslig 

aspekt faller under EU-domstolens kompetensområde att avgöra.

Europakonventionen och unionsrätten är som ovan anförts tätt sammanlänkande. De båda har 

dock utvecklats relativt oberoende från varandra i åtskilda rättsmiljöer. Genom tillämpning av 

en dynamisk tolkningsmetod har en stegvis progression av rättspraxis utvecklat och fyllt ut 

respektive rättsordning. Rättspraxis och inte förarbeten, preamblar eller utförlig lagtext har 

givits  utrymme  i  den  rättsskapande  verksamheten  som i  stor  utsträckning  kommit  att  bli 

autonom  i  förhållande  till  konventions-  respektive  medlemsstater.  En  europeisk  juridisk 

metod, till skillnad får en traditionell svensk sådan kan konstateras, vilken utövar inflytande 

på  och styr  den  svenska rättsordningen i  nya riktningar,  så  även på  området  för  fri-  och 

rättigheter.154

3.2.1 Rättighetsskyddet inom europeiska unionen

Sedan  Lissabonfördragets  ikraftträdande  har  EU:s  rättighetsstadga  blivit  bindande  som 

primärrätt,  ett  rättighetsskydd  väsentligt  vidare  än  såväl  det  svenska  som  det 

konventionsrättsliga.  En  slående  karakteristik  för  Lissabonfördraget  är  dess  djupt  rotade 

respekt för mänskliga rättigheter. Vissa författare sträcker sig så långt som att säga att de 

mänskliga rättigheterna är dokumentets själ och hjärta.155 Helt klart är att fördraget skjuter 

fram de grundläggande värdena156 av fri- och rättigheter vilket EU är baserat på och tar ett 

symboliskt viktigt steg genom att ge rättighetsstadgan karaktären av primärrätt157 liksom att 

uttryckligen ange  intentionen158 att ansluta sig till Europakonventionen.159

151  Bernitz, U., Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt- konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 834 f.
152  Rättighetsstadgan artikel 51.1.
153  Rättighetsstadgan artikel 51.2 och artikel 6 FEU.
154  Bernitz, U., Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt- konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 826 f.
155  Rifkin, J., The European Dream: How Europe's Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American  

Dream, Jeremy P. Tarcher Inc, 2004, s. 212.
156  Se artikel 2 FEU om de grundläggande värdena i unionen.
157  Se artikel 6.1 FEU.
158  Se artikel 6.1 FEU.
159  Piris, J-C., The Lisbon Treaty, Cambridge Studies in European Law and Policy, 2010, s. 71, 146 ff.
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Rättighetsstadgan är resultatet av en lång process för att inkludera skydd för grundläggande 

fri- och rättigheter inom unionsrätten.160 Ursprunget till rättighetsskyddet inom EU växte fram 

genom EU-domstolens praxis och erkännandet av allmänna rättsprinciper vilket successivt 

utvecklats till ett materiellt och konstitutionellt skydd. Utvecklingen har skett parallellt med 

framväxten av ett mer gediget konstitutionellt fri- och rättighetsskydd bland medlemsstaterna 

och i  takt med att  unionen territoriellt  vuxit,  liksom fortlöpande med utvecklingen av en 

omfattande  praxis  från  Europadomstolen  med  sin  grund  i  Europakonventionen  och 

uppsvinget  för  mänskliga  rättigheter  inom  folkrätten  i  stort.  Det  unionsrättsliga 

rättighetsskyddet avspeglar således den nationellt konstitutionella praxisen och traditionerna 

bland unionens medlemsstater, Europadomstolens praxis och i viss utsträckning även andra 

folkrättsliga rättskällor.161

Rättighetsskyddet  inom  unionen  har  genom  historien  utvecklats  stegvis.  Den  första  och 

ursprungliga delen av rättighetsskyddet var av processuell natur gentemot de EU-institutioner 

som ombesörjde frågor vilka direkt påverkade enskildas rättsliga ställning. Framväxten av ett 

andra  steg  mot  ett  materiellt  rättighetsskydd togs  av  EU-domstolen  i  målet  Stauder  mot  

staden  Ulm162 när  domstolen  erkände  grundläggande  materiella  rättigheter  för  enskilda 

gentemot  EU  innebärande  begränsningar  för  såväl  EU:s  som  medlemsstaternas 

handlingsfrihet i fråga om sin lagstiftande och rättstillämpande verksamhet. Som ett tredje 

och sedan ett fjärde steg i utvecklingen av ett unionsrättsligt  rättighetsskydd erkände EU-

domstolen Europakonventionen som en riktlinje för unionens rättighetsskydd och sedermera 

också dess rättspraxis vid tolkandet av rättigheter.163 Detta följdes senare av ett femte steg mot 

ett  fördjupat  grundläggande  fri-  och  rättighetsskydd  genom  erkännandet  av 

Europakonventionens  betydelse  i  unionsfördraget  och  principen  om  att  unionen  skulle 

respektera grundläggande rättigheter i allmänhet och Europakonventionen i synnerhet. 

Fram till och med Lissabonfördraget saknade unionsrätten en explicit grund i fördragen för 

160  Om det särskilda konventet som utarbetade stadgan se Piris, J-C., The Constutution för Europe: A legal  
Analysis, Cambridge, 2006, s. 141.

161  Lebeck, C., EU-stadgan om grundläggande rättigheter - en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 
19 f.

162  29/69 Erich Stauder mot staden Ulm – Sozialamt (REG 1969, s. 419; svensk specialutgåva, volym 1, s. 
421), p. 7.

163  Se exempelvis mål 4/73, Nold (REG 1974, s. 491; svensk specialutgåva, volym 2),  p. 13-14.
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fri- och rättighetsskyddet i de överstatliga delarna av unionssamarbetet som inte behandlade 

den  inre  marknaden.  Den  praxis  som  vuxit  fram  genom  EU-domstolen  saknade  formell 

”konstituationalisering” i  fördragen varför rättighetsstadgan inneburit  en omdaning av den 

konstitutionella praxisen. Genom rättighetsstadgan gavs en möjlighet till såväl kodifiering av 

det redan existerande rättighetsskyddet, liksom möjligheten till vidareutveckling av det breda 

skydd rättighetsstadgan erbjuder.164 

3.2.2 Rättighetsskydd på tre ben

Inom  unionsrätten  återfinns  tre  olika  delar  av  ett  rättighetsskydd:  rättighetsstadgan, 

Europakonventionen och de allmänna rättsprinciperna som kan härledas ur såväl folkrätten, 

som medlemsstaternas konstitutionella traditioner. Genom artikel 6 FEU sammanförs dessa 

rättigheter till en helhet vad gäller skyddet för fri- och rättigheter inom unionen. En rättighet 

som är skyddad inom unionsrätten kan således ha sin rättsliga grund i någon av de tre olika 

rättskällorna ovan, vilka många gånger överlappar varandra.165

Europakonventionen som rättskälla  för  de  grundläggande fri-  och  rättigheterna  inom EU-

rätten  har  sin  historiska  grundval  i  rättspraxis  och  artikel  6  FEU.  Då  alla  unionens 

medlemsstater  är  anslutna till  Europakonventionen kan den anses  inneha en särställning i 

förhållande  till  andra  folkrättsliga  konventioner  och  förpliktelser  på  området  mänskliga 

rättigheter.  Genom  Lissabonfördraget  har  standarden  från  Europakonventionens 

rättighetsskydd  kodifierats  och  rättighetsstadgan  har  givit  tillämpningen  av 

Europakonventionen direkt grund i fördragen.  166Arbetet med den tilltänkta anslutningen för 

unionen till Europakonventionen fortgår likaså, men det är i dagsläget inte klart när en sådan 

anslutning kan ske.167 Bland annat behöver Europadomstolen och EU-domstolens inbördes 

relation lösas. Anledningen till  att unionen önskar ansluta sig till  konventionen är att EU-

institutionernas brukande av EU-rätten skall kunna bli föremål för prövning av den från EU 

oberoende Europadomstolen. Detta som ett led i säkerställandet om ett demokratiskt förankrat 

EU.  Det  kommer  följaktligen  bli  möjligt  att  i  framtiden  överklaga  ett  utslag  från  EU-

164  Lebeck, C., EU-stadgan om grundläggande rättigheter - en introduktion. s. 21 f.
165  Ibid, s. 47.
166  Se artikel 6 FEU respektive artikel 52.3 rättighetsstadgan. 
167  För en bakgrund till diskussionen om unionens anslutning till Europakonventionen se Hellner, M., Skyddet  

av grundläggande fri-och rättigheter i framtidens EU, Sieps, 2003:11.

 51



domsolen till Europadomstolen.168 

Unionens  övervakningssystem  vad  gäller  medlemsstaternas  förpliktelser  på  fri-  och 

rättighetsområdet  är  väsentligt  mindre  utvecklat  än  det  motsvarande  system  Europarådet 

tillhandahåller genom Europadomstolen. Europadomstolen är av äldre datum på området och 

de besitter  en gedigen kompetens vad gäller  grundläggande fri-  och rättigheter.  Unionens 

engagemang  vad  gäller  fri-  och  rättigheter  liksom  övervakningen  av  medlemsstaternas 

efterlevnad av sina åtaganden på området är något relativt nytt för unionen. Fokus har hittills 

främst varit på de stater som sökt medlemskap i unionen och hur dessa stater uppnått  de 

demokratiska  och  medborgerliga  krav  unionsrätten  ställer.  Unionens  novis  på  fri-  och 

rättighetsområdet  har  inneburit  att  granskningen  knappast  kan  konstateras  varit  av  den 

dignitet Europadomstolen vanligen företar. För säkerställandet av ett genuint skydd för de 

unionsrättsliga fri- och rättigheterna är en anslutning till Europakonventionen således ett steg 

i rätt riktning. Vidare bör understrykas att det i första hand är på diskrimineringsområdet EU 

har kompetens att påtala brott mot unionsrätten med grund i fri- och rättigheter.169 Genom en 

konventionsanslutning förenklas och breddas möjligheterna till överprövning av unionsrätten 

till  att  följaktligen  också  omfatta  fri-  och  rättigheter  utan  direkt  koppling  till 

diskrimineringsområdet.

Ser  man  till  artikel  6  FEU och  systematiken  i  fördraget  i  övrigt  tycks  avsikten  vara  att 

rättighetsstadgan  är  utgångspunkten  vid  ett  unionsrättsligt  spörsmål  på  fri-  och 

rättighetsområdet men Europakonventionen den centrala tolkningskällan för de artiklar som 

motsvarar stadgans.  Artiklar  därutöver,  alltså  fri-  och rättigheter vilka inte innesluts  i  det 

unionsrättsliga skyddet, skall ses som ett uttryck för  principer av allmän karaktär vilka skall 

respekteras  av  unionsrätten.  För  de  fall  konventionen  och  rättighetsstadgan  omfattar  två 

varandra  motsvarande  rättigheter  skall  alltid  Europakonventionens  skyddsnivå  iakttas. 

Skyddsnivån  enligt  Europakonventionen  får  aldrig  inskränkas  och  inte  heller  annan 

internationell rätt eller gemensamma konstitutionella traditioner bland medlemsstaterna får 

åsidosättas.170Motsvarar  rättigheterna  i  konventionen  de  i  rättighetsstadgan  äger  de  båda 

samma  utbredning  och  andemening  men  ingenting  hindrar  att  EU  tillskapar  ett  än  mer 

168  Bernitz, U., Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt- konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s.833.
169  Ehrenkrona, C., H., Fri- och rättighetsskyddet i Europa- Strasbourg, Bryssel eller både och?, SvJT, 2014, s. 

244 ff.
170  Artikel 53 rättighetsstadgan.
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långtgående skydd varför det i praktiken torde bli den skyddsregel som för den enskilde är 

mest fördelaktig att åberopa, som tar överhanden vid en prövning av en enskildas fri- och 

rättigheter.171

Rättighetsstadgan är betydligt vidare än Europakonventionen då den behandlar flertalet mer 

rättigheter och principer. Anledningen till detta är stadgans bakgrund och dess förankring i 

det unionsrättsliga samarbetet  och dess unika anpassning efter de förutsättningar som där 

råder. Ett exempel på rättighetsstadgans vidare tillämpningsområde är de rättigheter som är 

knutna  till  unionsmedborgarskapet,  ytterligare  ett  är  de  väl  utbyggda  ekonomiska 

rättigheterna. Stadgan tar sitt avstamp i ett marknadsekonomiskt synsätt i kombination med 

socialt  ansvarstagande.  Rättighetsstadgan  erbjuder  dels  rättigheter  avsedda  att  kunna 

genomdrivas av enskilda (se vidare avsnitt 3.2.1), dels principer tilltänkta att att appliceras 

vid lagstiftningsakter och verkställighetsförfaranden. Samtidigt är rättighetsstadgan snävare 

än  konventionsrätten i  det  avseendet  att  den  endast  aktualiseras  när  EU-institutioner  och 

medlemsstater tillämpar unionsrätt,172 att jämföra med Europakonventionen som gäller rent 

nationellt för var och en innanför en konventionsstats jurisdiktion.173 Då rättighetsstadgan är 

utformad utefter unionsrättens unika behov kan den inte klassificeras som en dubblering av 

Europakonventionen enligt Bernitz, vilket annars en uppfattning hos många.174 Istället kan 

stadgan ses  som en framflyttning  av  det  unionsrättsliga  rättighetsskyddet  och  en  förhöjd 

ambitionsnivå  på  fri-  och  rättighetsskyddsområdet.  Rättighetsskyddet  stadgan  erbjuder  är 

idag integrerad med, och kommer även i framtiden successivt att inlemmas med den övriga 

unionsrätten och utgöra en viktig beståndsdel däri.175

Rättighetsstadgan  har,  i  egenskap  av  att  utgöra  primärrätt,  företräde  framför  eventuella 

nationellt stridande regler. Under förutsättning att reglerna är ovillkorliga och precisa i sin 

utformning  är  de  också  direkt  tillämpliga  i  unionens  medlemsstater  enligt  den  allmänna 

principen om direkt effekt.176 Det bör noteras att unionsrätten tillämpar en vidsträckt syn på 

171  Bernitz, U., Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt- konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 836.
172  Artikel 51.1 rättighetsstadgan.
173  Artikel 1 Europakonventionen.
174 Jämför avsnitt 3.2 om att stadgan inte heller kan anses utgör en upprepning eller dubblering av de inom EU 

gällande allmänna rättsprinciperna.
175  Bernitz, U., Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt- konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 838.
176  Exempel på artiklar i rättighetsstadgan med direkt effekt är artikel 21 om förbud mot diskriminering, artikel  

45  om  unionsmedborgares  rörelsefrihet  och  artikel  47  om  rätt  till  en  opartisk  domstol  och  effektiva 
rättsmedel.Vissa  av  reglerna  har  också  horisontell  effekt  vilket  utgör  en  skillnad  gentemot 
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vad som utgör mänskliga rättigheter.177

3.2.3 Rättighetsstadgans tillämplighet

Avslutningsvis  skall  nämnas  något  om  rättighetsstadgans  tillämplighet  samt  vem  som 

omfattas  och  skyddas  av  den.  Tillämpligheten  av  stadgan  framgår  av  artikel  51. 

Rättighetsstadgan  är  tillämplig  när  unionens  institutioner  och  myndigheter,  samt 

medlemsstaternas  domstolar  och  myndigheter  agerar  utifrån  och  tillämpar  unionsrätten. 

Endast  på de områden där unionen besitter  kompetens,  har rättighetsstadgan relevans.178 I 

gränsfall  huruvida  en  medlemsstat  tillämpar  en  internt  nationell  rättsregel  eller  en 

unionsrättslig  dito,  får  man  se  på  hur  stark  koppling  den  tillämpade  rättsregeln  har  till 

unionsrätten som helhet  och vilka intressen den aktuella  rättsregeln skyddar.  Det  centrala 

kriteriet  vid  bedömningen  av  unionsrättens  tillämplighet  är  om  den  nationella 

rättstillämpningen  påverkar  unionsrättens  funktion  och  har  ett  unionsrättsligt  intresse. 

Stadgans skyddsobjekt  är  enskilda  personer  med  vilket  avses  såväl  fysiska  som juridiska 

personer vilka är bosatta, uppehåller sig i, är verksamma eller har sitt säte i en medlemsstat. 

Om  inget  speciellt  anges  (exempelvis  reglerna  om  unionsmedborgarskap)  omfattas  alla 

personer  som  är  föremål  för  unionsrättens  tillämpning  av  stadgan,  dock  inte  offentliga 

rättssubjekt.179 Vad angår offentligt ägda privaträttsliga juridiska personer kan också de enligt 

ett avgörande från Tribunalen omfattas av stadgans rättighetsskydd.180

3.3 Rätten till effektiva rättsmedel

I  enlighet  med  principen  om  medlemsstaternas  processuella  autonomi  som  etablerades  i 

rättsfallen  Rewe och  Comet181 har medlemsstaterna att själva välja formerna för att beredda 

EU-rätten dess rätta effekt. Denna rätt begränsas dock genom att nationella förfaranderegler 

Europakonventionens regler.
177  Bernitz, U., Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt- konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 832 ff.
178  Se mål C-400/10, PPU (REU 2010, s. I-8965), p. 51.
179  Lebeck, C., EU-stadgan om grundläggande rättigheter - en introduktion, s. 57 ff. 
180  Mål T-496/10 Bank Mellat mot Rådet, dom, den 26 januari 2013, ännu ej publicerad i rättsfallssamlingen, 

p. 36-46.
181 Mål 33/76 Rewe-Zentralfinanz mot Landwirtschaftskammer für das Saarland (REG 1976, s. 1989; svensk 

specialutgåva, volym 3), p. 5 och mål 45/76, Comet BV mot Produktschap voor Siergewassen (REG 1976, s. 
2043), p. 14.
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endast  får  tillgås  vid  avsaknad  av  unionsrättsliga  regler.  I  enlighet  med  den  allmänna 

rättsprincipen om krav på effektiva rättsmedel har EU-domstolen skapat ett fundament för att 

pröva,  och  vid  behov  underkänna,  nationella  förfaranderegler  som  inte  upprätthåller  ett 

fullgott unionsvänligt säkerställande. Tillgången till ett erforderligt rättsmedel för att kunna 

åberopa  sina  unionsrättigheter  är  av  central  vikt  för  unionsrättens  genomslag  och 

effektivitet.182 Rätten till  effektiva rättsmedel utgör en väl  rotad princip inom unionsrätten 

med  ursprung  i  medlemsstaternas  konstitutionella  traditioner  och  Europakonventionen 

artiklarna  6  och  13.183 I  rättighetsstadgan  återfinns  principen  numer  uttryckt  i  artikel  47. 

Enskilda skall  garanteras icke-diskriminerande och effektiva möjligheter att inför nationell 

domstol ta tillvara på de rättigheter som tillkommer dem enligt unionsrätten i enlighet med 

bemötande om likvärdighet och effektivitet.184 Något oerhört viktigt vid säkerställandet av fri- 

och rättigheter.

Unionsrättens företräde dels vad avser den materiella rätten på fri- och rättighetsområdet, dels 

också vad avser den processuella rätten och begränsningen i de nationella rättsordningarnas 

möjlighet att  själva utforma sin rättskipning och rättstillämpning, medför sammantaget  att 

Sveriges  suveränitet  begränsas  till  förmån  för  unionsrättens  genomslag.  Kravet  på 

företrädesrätt  vid normkonflikt  med svenska lag- och författningsbestämmelser (se  avsnitt 

2.3.1)  liksom  kravet  på  genomslag  vad  gäller  tillgång  till  effektiva  rättsmedel  gör 

unionsrättens fri- och rättighetsskydd till något större och mer omfattande än det motsvarande 

svenska  rättsläget  på  området.  Även  om  rättighetsskyddet  som  följer  av  EU-rätten  är 

inskränkt till situationer som faller inom ramen för unionsrättens tillämplighet, är det EU-

domstolen som är den yttersta uttolkaren av denna avgränsning samt, vad angår tillämpningen 

av nationella  sanktioner,  hur långt dessa får  sträcka sig för att  inte  anses  oförenliga med 

unionsrätten.185 Med EU-domstolens integrationsvänliga tillvägagångssätt  medför principen 

om rätt  till  effektiva  rättsmedel  en  kompetensutvidgning  på  fri-och  rättighetsområdet,  en 

förlängning av företrädesrätten men ur aspekten det processuella planet.

182 I Mål 222/84, Johnston mot Cief Constable of the Royal Ulster Constabulary (REG 1986, s. 1651; svensk 
specialutgåva, volym 8), ges uttryck för principen om effektiva rättsmedel. 

183  Se exempelvis mål C-279/09, DEB mot Tyskland (REG 2010, s. I-13849), p. 29 och Mål C-175/11, H. I. D. 
och B. A. mot Refugee Applications Commissioner  (ännu ej publicerad i rättsfallssamlingen), p. 80.

184  Nilsson, M., Lundberg J., Europarätten- en introduktion till EU-rätten och Europakonventionen, upplaga 4, 
Jure Förlag AB, Stockholm, 2010, s. 52.

185  Bernitz, U., Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt- konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 843 ff.
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Även  inom  konventionsrätten  föreskrivs  en  rätt  till  effektiva  rättsmedel.186 Denna  rätt 

innefattar i korthet något som medger en tillfredsställande prövning av ett klagomål.187 En 

avsaknad av ett  effektivt  rättsmedel  vid konventionskränkningar  är  i  sig  en  kränkning av 

konventionen. Återfinns inget effektivt rättsmedel i fall då en enskild på rimlig grund påstår 

att en fri- eller rättighet enligt Europakonventionen kränkts, föreligger en överträdelse. Detta 

oaktat om den enskildes påstående skulle visa sig ogrundat.188 Rätten till effektiva rättsmedel 

skall primärt garanteras nationellt vilket framgår av Europadomstolens praxis.189

3.4 Europakonventionen

3.4.1 Sverige och Europakonventionen

I samband med Sveriges inträde i EU år 1995 gjordes också Europakonventionen till en del av 

den svenska rättsordningen genom lag med särskild hänvisning till grundlagen, nuvarande 19 

§ 2 kapitlet regeringsformen. Svenska domstolar hade då följt Europakonventionen och den 

tillhörande  praxisen  i  drygt  ett  decennium  (se  avsnitt  3.1.3).  Införlivandet  av 

Europakonventionen i svensk lag föregicks av politiska schismer varför konventionen inte 

fick  något  otvetydigt  företräde  framför  konventionella  lagar  antagna  av  den  svenska 

riksdagen. Vid rättstillämpningen skulle utgångspunkten vara fördragskonform tolkning om 

än  en  svensk  lagbestämmelse  skulle  ses  hierarkiskt  sidoordnad  i  förhållande  till 

konventionsrätten. Traditionella lagtolkningsprinciper som lex posterior derogat lei priori – 

en senare tillkommen lag  skall  ges  företräde i  förhållande till  en äldre,  och  lex  specialis  

derogat legi genirali – en mer specifik lagbestämmelse skall ges företräde framför en mer 

generell regel, skulle gälla i förhållande till Europakonventionen.190 

En strikt tillämpning av omnämnda principer skulle kunna leda till att nationellt lagstiftade 

bestämmelser av mer precis karaktär kan ges företräde framför konventionsrättsliga sådana, 

186  Se artikel 13 Europakonventionen.
187  Danelius H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Europakonventionen om de  

mänskliga rättigheterna, s. 506.
188  Cameron, I., An Introduction to the European Convention on Human Rights, upplaga 6, Iustus Förlag, 2011, 

s. 153.
189  Se Case Kudla v. Poland, 26/10/2000, application no 30210/96.
190  Se prop. 1993/94:117 s. 37 f.
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särskilt  i  takt  med  att  tiden  går  vilket  kan  sägas  innebära  en  möjlighet  för  den  svenske 

lagstiftaren att ”lagstifta bort” de krav konventionsrätten ställer.191 De svenska domstolarna i 

allmänhet  och  de  hösta  instanserna  i  synnerhet  har  dock  visat  sig  obenägna  att  tillämpa 

nationell  lag  på  ett  sätt  som  kan  vara  i  strid  med  Europakonventionen.  För  att  deras 

avgöranden inte skall riskera underkännas vid en eventuell prövning i Europadomstolen har 

man  tillerkänt  konventionen  auktoritet  och  anseende  vid  rättstillämpningen  varför 

konventionens  ställning  i  det  svenska  rättssystemet  nu  måste  anses  klarlagd:  de  högsta 

domstolarna  i  Sverige  är  villiga  att  gå  långt  för  att  tillerkänna  konventionen  effekt  och 

relevans i den svenska rättstillämpningen.192

3.4.2 Europakonventionens tillämplighet

”Var och en” som befinner sig inom jurisdiktionen av en konventionsstat åtnjuter det skydd 

konventionen erbjuder  (jämför  rättighetsstadgans  mer begränsade  tillämplighet,  se  avsnitt 

3.2.3.). Inte enbart fysiska personer åsyftas utan även juridiska.193 Många av konventionens 

artiklar är  dock utformade på det sättet  att enbart  fysiska personer kan omfattas av dem, 

exempelvis  rätten  till  liv  i  artikel  2.  Avgörande  för  huruvida  någon  omfattas  av 

konventionsskyddet är alltså inte avhängigt något medborgarskap utan om personen befinner 

sig i ett konventionslands territorium. Då en stats jurisdiktion kan sträcka sig längre än dess 

territorium kan  staten  vara  skyldig  att  garantera  konventionens  skydd  även  utanför  sina 

gränser.194 Det bör förtydligas att skyddet inte enbart gäller för enskilda gentemot staten utan 

mot det allmänna i  stort.195 Vem som är tillförsäkrad skyddet enligt konventionen skiljer sig 

alltså  från  EU:s  rättighetsstadga  som  endast  gäller  i  den  utsträckning  unionsrätten 

aktualiserats.

Även  det  geografiska  tillämpningsområdet  är  långt  vidare  än  rättighetsstadgans. 

191  Bernitz, U., Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt- konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 829.
192  Danelius H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Europakonventionen om de  

mänskliga rättigheterna, s. 36.
193  Air Canada v UK (1995-05-05) är ett exempel på när en juridisk person ansågs inneha ”mänskliga 

rättigheter”.
194  Se Issa v. Turkey (2004-11-16) och Abdel-Monem, T., The Long Arm of the European Convention on  

Human Rights and the Recent Development of Issa v. Turkey.
195 Fischer, D., Mänskliga rättigheter - En introduktion, upplaga 6, Norstedts Juridik, AB, Stockholm 2012, s. 

50.
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Europakonvention  omfattar  47  länder,  däribland  samtliga  28  unionsmedlemsstater. 

Konventionens  utbredning  medför  att  många  differentierade  stater  med  olikartad 

utvecklingsnivå  och  rättsstatskultur  omfattas.196 Den  konventionsrättsliga 

subsidiaritetsprincipen innebär att Europakonventionen i första hand är ett instrument riktat 

till  lagstiftaren  i  konventionsstaterna  för  att  tillse  att  deras  lagstiftning  är  förenlig  med 

konventionens  krav,  liksom  en  skyldighet  för  de  rättstillämpande  organen  att  tillse 

konventionens efterlevnad. Enskilda fysiska och juridiska personer har dock möjlighet att 

vända sig till Europadomstolen för att klaga över en konventionsstats bristande efterlevnad av 

konventionen i sin lagstiftande eller rättstillämpande verksamhet, dock under förutsättning att 

samtliga  inhemska  rättsmedel  först  uttömts.197Detta  är  en  grundläggande  skillnad  i 

förhållande till EU-domstolen dit man inte kan vända sig för att begära överprövning av en 

nationell domstols avgörande. Inom konventionsrätten förefinns dock inte någon möjlighet 

att begära förhandsavgörande vilket EU-domstolen erbjuder. Nationella domstolar skall, vid 

prövning av om en rättsakt eller rättstillämpning kan anses förenlig med Europakonventionen 

eller inte, själv bedöma spörsmålet mot bakgrund av Europadomstolens praxis.198

3.5 Sammanfattning

De grundläggande fri- och rättigheterna för svenska medborgare erhåller idag skydd inom tre 

olika  rättssystem  i  Europa.  Sverige  har  traditionellt  haft  ett  relativt  svagt  fri-  och 

rättighetsskydd i jämförelse med andra västerländska stater. Genom successiv utveckling har 

dock  rättighetskatalogen  i  2  kapitlet  regeringsformen  i  princip  kommit  att  motsvara  det 

rättighetsskydd Europakonventionen erbjuder. År 1995 gjordes Europakonventionen till  en 

del av svensk rätt. Det är främst skyddet för domstolsprövning och garantier för en rättvis 

process som skiljer det svenska nationella fri- och rättighetsskyddet från det i konventionen. 

Det är också på detta område Sverige i störst utsträckning blivit fälld av Europadomstolen.

196  Turkiet och Ryssland är exempel på stater som som inte är medlemmar i EU men väl i Europarådet
197  Artikel 35.1 Europakonventionen.
198 Se  NJA 2005  s.  805.  I  målet  friade  Högsta  Domstolen  en  pingstpastor  som stod  åtalad  för  hets  mot 

folkgrupp. Pastorn hade i en predikan gjort negativa uttalanden om homosexuella. Enligt svensk intern rätt  
hade agerandet varit straffbart såsom hets för folkgrupp men en prövning var tvungen att göras mot bakgrund 
av Europakonventions artikel 9 och 10 och den därtill  hörande praxisen och hur ”sannolikt” det  var  att  
uttalandena även var oförenliga därmed. Då ingen möjlighet fanns för den svenska domstolen att fråga om  
rättsläget friades pastorn. Valet stod mellan att fria, alternativt fälla pastorn vilken då skulle haft möjlighet att 
klaga  hos  Europadomstolen.  Se  vidare  Bernitz,  U.,  Rättighetsskyddets  genomslag  i  svensk  rätt-  
konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 825 f.
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Ett  skydd  för  de  grundläggande  rättigheterna  är  numera  starkt  förankrat  inom  EU. 

Rättighetsskyddet inom EU vilar på flera ben: EU:s rättighetsstadga, Europakonventionen och 

medlemsstaternas konstitutionella traditioner.  Ett väl utbyggt och synligt rättighetsskydd har 

bedömts essentiellt för att betona EU:s demokratiska karaktär liksom i förhållande till  nya 

medlemsstater  med  avsaknad  av  demokratisk  tradition  och  genuin  rättsstatskultur. 

Rättighetsstadgan  har,  i  egenskap  av  att  utgöra  primärrätt,  företräde  framför  eventuella 

nationellt  stridande  regler.  Rättighetsstadgan  är  tillämplig  när  unionens  institutioner  och 

myndigheter, samt medlemsstaternas domstolar och myndigheter agerar utifrån och tillämpar 

unionsrätten.  Endast  på de områden där  unionen besitter  kompetens,  har  rättighetsstadgan 

relevans.

EU-rättens skydd för grundläggande rättigheter är mer omfattande än det svenska rättsskyddet 

på fri- och rättighetsområdet. Vidare har EU-rätten ett krav på företrädesrätt vid normkonflikt 

med svenska lag- och författningsbestämmelser, liksom ett krav på nationellt genomslag vad 

angår tillgång på effektiva rättsmedel vilka utgör ett fundament för att pröva och vid behov 

åsidosätta  och  underkänna  nationella  regler  som  inte  upprätthåller  eller  säkerställer 

unionsrättens genomslag. Genom att agera såväl på den materiella rättens område liksom på 

det processuella, har unionen kommit att få befogenhet på fri- och rättighetsområdet bortom 

det nationella skyddet och i mångt och mycket kommit att överta och dominera arenan för 

mänskliga rättigheter på bekostnad av Sveriges suveränitet.

4 Europeiska unionens kompetens på den direkta beskattningens 
område

4.1 Sverige och beskattningsmakten

Beskattningsmakten  i  Sverige  är  inordnad  under  det  obligatoriska  lagstiftningsområdet. 

Endast  riksdagen  har  beskattningskompetens  och  denna  utövas  genom  meddelande  av 

föreskrifter  i  lag,  8  kapitlet  3  §  RF.  Föreskriftskravet  är  såldes  grundlagsreglerat,  en 

legalitetsprincip förefinns vilken sätter den yttersta gränsen för hur beskattning kan utövas; en 
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kompetensfråga vilken i förlängningen är tätt sammankopplad med beskattningens legitimitet.  

Mot bakgrund av kompetensnivån, att riksdagen är det enda offentliga organ som får ålägga 

skattskyldighet,  föreskriftskravet,  att  den  kompetens  riksdagen  besitter  endast  får  utövas 

genom  lagstiftning  och  retroaktivitetsförbudet,  att  endast  den  lag  som  gällde  när  den 

omständighet  som  utlöste  skattskyldigheten  inträffade  skall  tillämpas,  har  vi  ett 

föreskriftskrav vid beskattningen vilken har sin grund i den svenska konstitutionella rätten. 

Föreskrift i lag är en nödvändig betingelse för att skatt skall få tas ut. För skattskyldighet 

fodras  att  varje  specifik  beskattningskonsekvens  kan  motiveras  med  stöd  i  lag  vilket  i 

förlängningen  medför  att  ett  analogiförbud  råder  liksom att  försiktighet  är  påfordrad  vid 

tolkning  av  en  lagbestämmelse,  den  får  inte  tolkas  alltför  extensivt.  Ingen  a  priorisk, 

naturrättslig  eller  annan  ”logisk”  eller  ”rättvis”  skattskyldighet  föreligger  varför 

argumentationsutrymmet  för  sådana  argument  är  högst  begränsad  liksom  beaktande  av 

koherens  eller  anomalier  i  skattesystemet  i  övrigt.  Grunden  för  beskattningen  har  sin 

utgångspunkt i den svenska befolkningens rätt att själva låta sig beskattas vilket idag alltså 

skall ske genom en demokratiskt vald riksdag.199

Att beskattningsmakten måste vara starkt förankrad i den konstitutionella rätten torde hänga 

samman med det ingripande beskattning innebär i en individs personliga förehavanden. En 

parallell  kan  dras  till  äganderätten.  Skydd  mot  att  tvingas  avstå  sin  egendom  är  en 

grundläggande fri- och rättighet vilken återfinns inom såväl den svenska nationella rätten som 

europarätten och internationell rätt i övrigt.200 Människan har under historien varit benägen att 

lagstifta om skydd för rätten till att förvärva, besitta och utveckla privat egendom. Ekonomisk 

rättssäkerhet och förutsebarhet har varit en förutsättning för ett livskraftigt samhällsliv, den 

främsta  grunden  för  att  skydda  den  privata  äganderätten  mot  godtyckliga  ingrepp  från 

statsmakternas sida. Precis som nu, gick då juridiken hand i hand med behovet av ett väl 

fungerande näringsliv vilket är kopplingen till den äganderätt vi känner idag. Äganderätten 

199 Hultqvist,  A.,  Legalitetsprincipen  och  lagtolkning-  några  reflexioner  med  anledning  av  5/6-delsmålet, 
Skattenytt,  2013,  s  10  ff.  Se  också  kommentaren  till  8  kapitlet  3  §  RF,  Jernsten,  H.,  Regeringsformen  
(1974:152) 8 kapitlet 3 §, Lexino 2014-01-01. För en historisk genomgång av de konstitutionella grunderna 
för  beskattningen i  Sverige se Hultqvist,  A.,  Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Juristförlaget, 
Stockholm, 1995, s. 19 ff.

200  2  kapitlet  15  §  RF,  artikel  1  första  tilläggsprotokollet  EKMR,  artikel  17  rättighetsstadgan  och  FN:s 
allmänna  förklaring  om  de  mänskliga  rättigheterna  artikel  17.  Konventionens  skydd  har  i  litteraturen 
beskrivits  som  det  främsta  äganderättsliga  skyddet  på  europeisk  nivå,  se  Sterzel,  F.,  Åhman,  K.,  och 
Lönnberg, U.,  Äganderätten-  Ansvar- Skydd, En översikt,  Ägarfrämjandet,  Kristianstads Boktryckeri  AB, 
Kristianstad, 2004, s. 32 f.
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kan definieras som en avvägning mellan den enskildes behov av ett skydd för sin egendom 

samt förutsebarhet, och statsmaktens behov av att kunna reglera sina förehavanden i en större 

samhällelig kontext.201 Äganderätten kan förespråkas som en företeelse vilken skall betraktas 

som något härlett från naturen och individen genom att se på fenomenet äganderätt som något 

människan  har  rätt  till  då  hon  eller  han  själv  skapat  eller  åstadkommit  det,  och  att  

äganderätten av den anledningen således utgör  en mänsklig rättighet.202 Äganderätten kan 

också  betraktas,  vilket  kanske  ligger  närmare  till  hands,  som  något  staten  givit  sina 

medborgare.  De  suveräna  staterna  är  utformare  av  hur  äganderätten  skall  betraktas  och 

skyddas vilket per se ger individen decentraliserad makt och självständighet i förhållande till 

staten att hantera de samhälleliga resurserna.203 

Vid en diskussion om mänskliga rättigheter kan det som utgångspunkt vara lämpligt att se på 

distinktionen mellan mänskliga och medborgerliga rättigheter. Betydelsen av det förra är att 

rättigheterna kan tas i  anspråk av alla människor runtom i  hela  världen medan de senare 

rättigheterna,  de  medborgerliga,  tillkommer  medborgare  i  en  viss  stat.204 Efter  denna 

åtskillnad  inställer  sig  följaktligen  frågan  vilka  rättigheter  som  då  kan  betraktas  som 

mänskliga rättigheter. 

Efter inspiration från franska revolutionen brukar de mänskliga rättigheterna enligt tradition 

delas in i tre olika generationer. Den första generationen utgörs av de civila och politiska 

rättigheterna,  den  andra  generationen  omfattar  de  ekonomiska,  sociala  och  kulturella 

rättigheterna  och  den  tredje  och  slutliga  generationen  mänskliga  rättigheter  utgörs  av  de 

sociala rättigheterna.205 Då äganderätten skyddas i internationella instrument torde den kunna 

anses  utgöra en mänsklig rättighet och kan således klassificeras utifrån det  ovan nämnda 

mönstret. Vid fastställandet av vilken generation äganderätten tillhör skulle man vid en första 

anblick kunna tro att den sorterar under de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna då 

äganderätten är så starkt förknippad med individens möjlighet till ekonomisk välfärd. Mer 

201  Bring, O., De mänskliga rättigheternas väg, Atlantis AB, Stockholm, 2011,  s. 595 ff.
202  Se Vienna Declaration and Programme of action, World conferense on Human Rights, 25 juni 1993, s. 1 

om att  mänskliga  rättigheter  är  fundamentala  friheter  vilket  följer  enbart  på grund av  att  födas  som en 
människa och att staten är ytterst ansvarig för rättigheternas främjande och skydd. Detta skiljer mänskliga  
rättigheter från andra typer av rättigheter.

203  Skohg, G., Lane, J-E, Äganderätten i Sverige, En lärobok i rättsekonomi, upplaga 2, SNS Förlag, Elanders 
Graphic Systems, Angered, 2000, s. 47.

204  Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd – Svensk rätt i ett komparativt perspektiv, s. 48
205  Weston, B.H., Human Rights, 20 Encyclopedia Britannica, 1986, s. 716 f.
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korrekt  är  dock  att  sortera  in  äganderätten  under  kategorin  medborgerliga  och  politiska 

rättigheter då avsikten med äganderätten är att värna om individens autonomi i relation till  

staten.  Detta  är  inte  syftet  med den andra generationens rättigheter vilka istället  avser att 

skapa jämlikhet mellan individerna i en stat.206 Då äganderätten betraktas som en mänsklig 

rättighet får den ett egenvärde för ägaren och dennes livskvalitet. Att äganderätten i första 

hand skyddas och är en produkt av nationell lagstiftning utgör inget hinder för att den inte 

också  kan  utgöra  ett  föremål  för  folkrättsliga  regler  vilka  skyddar  rättigheten  på  ett 

internationellt plan – en mänsklig rättighet.

Då äganderätten skapats av den nationella rättsordningen är dess status som rättighet  och 

innebörd inte statisk utan beroende av rättsregler som bestämmer hur den skall uppkomma, 

verka,  överlåtas och upphöra. Äganderätten skiljer  sig också från många av de mänskliga 

rättigheter vi kanske primärt tänker på, exempelvis rätten till liv då den utgör ett skydd för en  

juridisk skapelse vilken tillkommit och erkänts av den nationella rättsordningen.207 Syftet med 

ett starkt skydd för äganderätten är att skydda och stimulera ekonomiska transaktioner, liksom 

värnandet om familjen och privatlivet. Tack vare äganderätten ges individen incitament att 

fullgöra och förverkliga sina mål och visioner vilket ger ringar på vattnet och således också 

betydelse för infriandet av andra fri- och rättigheter.208 

4.2 Den direkta beskattningens område och Europeiska unionens kompetens

Unionen har som nämnts (se avsnitt 2.4) endast befogenhet att handla utifrån den kompetens 

den  tilldelats  av  medlemsstaterna.  Bortser  man  från  förbudet  mot  diskriminerande 

varubeskattning i artikel 110 FEUF finns det ingenting i fördragen som explicit begränsar 

medlemsstaternas rätt att själva agera på den direkta beskattningens område.209 En stor del av 

beskattningsrätten  faller  således  utanför  unionens  befogenheter  och  är  därav  inte  en 

unionsrättslig fråga. EU-domstolen har dock i flertalet fall konstaterat nationella skatte- och 

206  Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den Europeiska  
konventionen om de Mänskliga Rättigheterna, Iustus Förlag, Uppsala, 2000, s. 28.

207  Bogdan, M., Äganderätten som en folkrättsligt skyddad mänsklig rättighet, s. 12.
208  Dahlman, C., Glader, M., Reidhav, D., Rättsekonomi, En introduktion, upplaga 2, Studentlitteratur, Lund, 

2004, s. 165.
209 Skatter har historiskt delats in i kategorierna direkta respektive indirekta skatter. Den förra avser skatter som  

belastar inkomster och förmögenheter, medan den senare avser skatter som utgår vid omsättning av varor och 
tjänster.  Mervärdesskatten  och  punktskatter  är  exempel  på  indirekta  skatter.  Se,  Skatter  i  Sverige-  
Skattestatistisk årsbok 2013, Skatteverket, s 5. 
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avgiftsbestämmelser  strida  mot  FEU.210 Vad  gäller  beslutsprocessen  vid  antagande  av  de 

bestämmelser  på  skatteområdet  som ändå  antas  gemensamt  inom unionen,  tillämpas  det 

särskilda  lagstiftningsförfarandet,  artiklarna  113 och 114 p.  2  FEUF.  Ett  beslut  angående 

skatter måste vara enhälligt vilket givetvis lägger en hämsko på harmoniseringsarbetet vad 

gäller skatter. På grund av den omfattande harmonisering som sker på de indirekta skatternas 

område är medlemsstaterna restriktiva till att avstå mer av den nedärvda rätten att beskatta sitt 

eget land vad gäller direkta skatter.211

Vid Sveriges unionsinträde år 1995 var det  föga troligt  att  statsmakten ansåg eller  kunde 

förutse  att  medlemskapet  skulle  medföra  några  betydande  återverkningar  på  den  direkta 

beskattningens område.212 Det är primärt på den indirekta beskattningens område som EU-

rätten  varit  framträdande,  främst  genom  antagna  direktiv  och  rättspraxis  på  området.213 

Unionsrätten har dock sedan slutet av förra millenniet kommit att bli betydelsefull även för 

direkt  beskattning  och  två  parallella  utvecklingslinjer  kan  skönjas.  Den  första 

utvecklingslinjen rör direktiv på den direkta beskattningens område. Processen utmynnade 

dels  i  moder/dotterbolagsdirektivet,  dels  fusionsdirektivet  år  1990.214 Den  andra 

utvecklingslinjen gäller EU-domstolens tolkning av de grundläggande friheterna i FEUF (se 

vidare avsnitt  4.2.1).  Sedan slutet  av 1980-talet  har tolkningen av de fyra unionsrättsliga 

friheterna  medfört  att  många  nationella  skattebestämmelser  ansetts  oförenliga  med  dessa 

grundläggande  friheter,  vilket  följaktligen  tvingat  medlemsländerna  att  ändra  sin 

skattelagstiftning  så  att  den  är  förenlig  med  unionsrätten  såsom  EU  anser.215 Inom 

kommissionen pågår ett omfattande arbete för att samordna de nationella skattesystemen på 

den direkta beskattningens område liksom ett arbete med en gemensam skattebas för företag. 

Det är i nuläget inte möjligt att få samtliga 28 medlemsstater att ställa sig bakom förslagen. 

210  Ståhl, K., Persson Österman, R., Hilling, M., Öberg, J., EU- skatterätt, upplaga 3, Iustus Förlag, Uppsala, 
2011, s. 22 f. Se exempelvis mål C-153/08 kommissionen mot Konungariket Spanien (REG 2009, s. I-9735) 
och mål C-118/96, Safir (REG 1998, s. I-1897).

211  Terra, B., Wattel, P., European Tax Law, upplaga 6, Wolters Kluwer, 2012, s. 3.
212  Dahlberg, M., Internationell beskattning, upplaga 3,  Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 320.
213 Se  exempelvis  Punktskattedirektivet  2008/118/EG,  Energiskattedirektivet  2003/96/EG  och 

Mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG
214  Moder/dotterbolagsdirektivet 90/435/EEG och Fusionsdirektivet 90/434/EEG.
215 Ett exempel i Sverige utgör ”Lex Asea-reglerna” vilka infördes i 42 kapitlet 16 a § IL efter mål C-35/98, 

Staatssecretaris  van  Financiën  mot  B.G.M.  Verkooijen  (REG 2000,  s.  I-4071).  Se vidare  Dahlberg,  M., 
Internationell beskattning, s. 388 ff. Vidare har EU-domstolen underkänt så kallade utflyttningsskatter då de 
ansetts hindra den fria rörligheten då personer avskräckts från att flytta utomlands. Se exempelvis mål C-
470/04 Lasteyrie (REG 2004, s. 1-2409) vilket ledde till att de svenska reglerna ändrades. För ytterligare 
exempel på hur den svenska rättsordningen påverkats se avsnitt 4.4.
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Det  förstnämnda  förutsätter  nämligen  att  medlemsstaterna  har  likartade  nationella 

skattesystem,  något  som  idag  inte  är  fallet  och  knappast  heller  önskvärt  från  samtliga 

medlemsstaters sida. Skattepolitiken är differentierad beroende på respektive lands historia 

och samhällsuppbyggnad, något EU måste acceptera. Det andra förslaget om en konsoliderad 

skattebas för företag skulle medföra att medlemsstaternas suveränitet på skatteområdet skulle 

minska  varför  också  det  förslaget  är  svårt  att  få  full  anslutning  till  av  unionens 

medlemsstater.216 Få länder torde vara villiga att ytterligare avstå från möjligheterna att själva 

regera över sin skattepolitik.

4.2.1 Avoir fiscal och hur unionen tillskansade sig kompetens att påverka den nationella  
beskattningsmakten

I FEU finns bestämmelser om avskaffandet av hinder för den fria rörligheten vad avser varor,  

tjänster,  etablering, personer och kapital.217 Vad angår den fria rörligheten för varor anges 

uttryckligen att hindren också tar sikte  på fiskala  barriärer, dock finns ingen motsvarande 

referens vad gäller fiskala bestämmelser gällande de andra friheterna.218 Det är osannolikt att 

medlemsstaterna hade för avsikt att fördragsartiklarna, utanför området om fri varurörlighet, 

skulle få verkan på skatteområdet. Tvärtom har den härskande uppfattning bland unionens 

medlemssatser länge varit  den att  fördragsbestämmelserna inte inkräktat  på den nationellt 

suveräna bestämmanderätten vad avser skattefrågor på den direkta beskattningens område, att 

detta  självbestämmande  endast  kunde  beskäras  under  förutsättning  att  bindande 

sekundärlagstiftning antogs.219 Denna ståndpunkt var inte i linje med EU-domstolens vilken 

genom sitt avgörande i avoir fiscal220 fastslog att nationella skattebestämmelser som hindrade 

den  fria  rörligheten  mot  etablering  kunde  angripas  med  stöd  av  fördraget.  Att 

skattebestämmelser  inte  harmoniserats  medför  således  inte  att  unionens  grundläggande 

friheter kan åsidosättas varför skatteregler inte på något sätt utgör en frizon från unionsrätt 

utan också dessa bestämmelser måste utformas i enlighet med fördragen. 

Domstolen har efter det banbrytande avgörandet i avoir fiscal vidareutvecklat sin praxis så att 

216  Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 332 ff.
217 Se artiklarna 30, 34 och 110 avseende fri rörlighet för varor, artikel 56 avseende tjänster, artikel 49 om 

etableringsfrihet, artikel 45 om fri rörlighet för arbetstagare och artikel 63 om fri rörlighet för kapital.
218  Se artikel 30 FEU.
219  Ståhl, K., Persson Österman, R., Hilling, M., Öberg, J., EU- skatterätt, s. 70.
220  Mål C- 270/83, kommissionen mot Frankrike (”avoir fiscal”) (REG 1986, s. 273; svensk specialutgåva, 

volym 8).
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även  övriga  fördragsfriheter  än  etablering  omfattas.221 Samtliga  av  de  primära 

fördragsbestämmelserna vad avser den fria rörligheten har förklarats ha direkt effekt, det vill 

säga  bestämmelser  kan  åberopas  direkt  i  nationell  domstol.222 EU-domstolen  har  alltså 

konstaterat att medlemsstaternas rätt att själva utforma sin nationella beskattning gentemot 

sina  invånare  och  företag  inskränkts  genom  de  primärrättsliga  bestämmelserna  om  fri 

rörlighet och icke-diskriminering. Utan avsikt från medlemsstaterna om en sådan utveckling 

besitter  unionen  nu  kompetens  att  agera  på  den  direkta  beskattningens  område. 

Fördragsfriheterna  har  givits  ett  omfattande  tillämpningsområde  vilket  således  inkluderat 

även skattebestämmelser  när  de  prövats  mot  fördragen och i  praktiken medför  kravet  på 

likabehandling  inom  unionsrätten  att  medlemsstaternas  handlingsutrymme  rent  faktiskt 

begränsas när det gäller hur beskattningen skall utformas, även om reglerna tar avsikt på rent 

nationella förhållanden.223 Uttrycket om en suverän skattepolitik ofredad från unionsrättslig 

inblandning  vad  gäller  de  direkta  skatterna  har  begränsats  till  att  endast  utgöra  ett 

symboluttryck utan förankring i praktiken och de allmänna rättsprinciperna kan rimligen inte 

motivera  ett  tolkningsresultat  oförenligt  med  EU-domstolens  åsikt  om  ordalydelsen  i 

fördraget. I doktrinen har Pelin framhållit uppfattningen att unionen måste anses ha överträtt 

sina befogenheter när den underkänt nationella skattebestämmelser där medlemsstaterna skall 

vara suveräna i beskattningshänseende.224 

Oavsett den i teorin omtalade interna exklusiva beskattningsrätten har medlemsstaterna, i och 

med  sin  anslutning  till  unionen,  de  facto  att  lojalt  tillämpa  unionsrätten  och  vid 

regelkollisioner  ge  den  företräde.  Genom unionsrättens  uppbyggnad och  karaktär  innebär 

denna utveckling således att avsteg från den kompetensfördelning som finns nedärvd inom 

unionssamarbetet  avseende  den direkta  beskattningen och unionen har  i  egenskap av  sin 

överhöghet och maktposition i förhållande till stater individuellt, kommit att reglera områden 

av suverän karaktär.

221 Se exempelvis mål C-273/92, Schumacker (REG 1991, s. I-1321),  p. 21, mål C-319/02, Petri Manninen 
(REG 2004, s I-07477), p. 19 och mål C-446/03, Marks & Spencer plc mot David Halsey (Her Majesty’s 
Inspector of Taxes) (REG 2005, s. I- 10837), p. 29.

222  Ståhl, K., Persson Österman, R., Hilling, M., Öberg, J., EU- skatterätt, s. 70 f.
223  Ståhl K., Skatterna och den fria rörligheten inom EU skatterätt i förändring?, SIEPS, 2006:8, s. 13.  
224  Pelin, L., EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet, Skattenytt, 2004, s. 509.
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4.3 Unionsrättens aktualisering avseende skatt på det direkta beskattningsområdet

Traditionellt har rättsläget uppfattats som att unionsrätten utgör en barriär mot beskattning i 

enlighet med nationell lag om en gränsöverskridande transaktion särbehandlats ogynnsamt i 

jämförelse med en inhemsk transaktion och denna särbehandling inte kan motiveras på ett 

godtagbart  sätt.225 I  överensstämmelse  med  detta  har  även  Högsta  förvaltningsdomstolen 

(HFD)  resonerat.226Således  krävs  det  för  att  unionsrätten  skall  aktualiseras  att  ett 

gränsöverskridande moment inträffat, det vill säga att händelsen omfattas av unionsfördragens  

tillämpningsområde.  Endast  gränsöverskridande  förhållanden  och  aktiviteter  skyddas  av 

fördragsfriheterna  som  alltså  inte  kan  appliceras  på  rent  interna  förhållanden  i  en 

medlemsstat. Om en skatteregel negativt särbehandlar en gränsöverskridande transaktion eller 

förhållande  i  jämförelse  med  en  motsvarande  nationell  transaktion  eller  förhållande, 

föreligger  i  princip  ett  hinder  för  den  fria  rörligheten.227 En  hindrande  regel  kan  dock 

rättfärdigas, antingen på fördragsrättslig grund eller på grunder som utvecklats genom EU-

domstolens  praxis.228 Domstolen  har  tidigare  varit  mycket  restriktiv  i  sin  tillämpning  av 

rättfärdigandegrunder  varför  utrymmet  att  godta  hindrande  skatteregler  i  praktiken  varit 

begränsat.229 Detta traditionella restriktiva förhållningssätt har dock luckrats upp något varför 

möjligheten att med framgång rättfärdiga en hindrande skatteregel i medlemsstaterna nu är 

något  större  än tidigare.  En trend i  EU-domstolens praxis  är  också att  domstolen gör  en 

225  Ohlsson, F., Även solen har sina fläckar. EU-rättsliga frågetecken kring flera svenska skatteregler, 
Skattenytt, 2013, s. 102 ff.

226  Se HFD 2011 ref. 90.
227  Ståhl, K., Persson Österman, R., Hilling, M., Öberg, J., EU- skatterätt, s. 72.
228 Fördragsbestämmelser om fri rörlighet för tjänster  och personer ger  i  undantagsfall  möjlighet  att  godta 

nationellt diskriminerande eller hindrande regler om den nationella regeln grundar sig på hänsyn till allmän 
ordning, säkerhet och hälsa; se artiklarna 45, 52 och 62 FEU. Vidare ger artikel 65 FEU vissa möjligheter att  
godta nationella regler vilka hindrar den fria rörligheten av kapital. Rättfärdigandegrunder som utvecklats i 
praxis är hindrande av skatteflykt (i målen C-196/04, Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot Commissioners 
of Inland Revenue  (REG 2006, s. I-7995) och mål C-524/04 Thin Cap Group Litigation (REG 2007, s. I-
2107) utvecklades  vad  EU-domstolen  godtog  för  skatteflyktsargument),  effektiv  skattekontroll  och 
skatteuppbörd  (Se  de  förenade  målen C-155/08  och  C-157/08,  Passenheim  (REG  2009,  s.  I-5093)), 
skattesystemets inre sammanhang (se mål C-204/90 Bachmann (REG 1992, s. I-249), territorialitesprincipen 
(se mål C-250/95, Futura Participations SA och Singer mot Administration des contributions (REG 1997, s. 
I-2471)), behovet av att bevara fördelningen av beskattningsrätten (se mål C-414/06 Lidl Belgium (REG 
2008 s. I-3601)) och risken att förluster beaktas två gånger (se mål C-446/03, Marks & Spencer plc mot 
David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes) (REG 2005, s. I- 10837)).

229 Önskan  om  att  skydda  en  medlemsstats  skattebas  och  förhindra  en  förlust  av  skatteintäkter  är  en 
rättfärdigandegrund som inte accepterats av EU-domstolen (se mål C-294/97, Eurowings Luftverkehr (REG 
1999,  s.  I-7447)).  Att  ett  skattesubjekt  åtnjutit  andra  skattefördelar  och  således  kompenserats  för 
diskrimineringen är  också  en rättfärdigandegrund som avfärdats (se mål C-330/91, Commerzbank (REG 
1993, s. I-4017; svensk specialutgåva, volym 14)), liksom att skattemässig särbehandling inte kan motiveras 
på grund av administrativa skäl (se exempelvis mål C-386/04 Stauffer (REG 2006, s. I-8203).
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samlad bedömning av flera rättfärdigandegrunder tillsammans.230  

Vad  angår  den  fria  rörligheten  för  varor  saknas  en  fördragsmässig  utväg  att  rättfärdiga 

diskriminerande eller protektionistiska skatteregler i medlemsstaterna över huvud taget. 231 Vad 

däremot  gäller  fri  rörlighet  för  tjänster  och  personer  finns  möjlighet  att  under  speciella 

omständigheter godta nationella regler trots att de verkar hindrande för den fria rörligheten. 

Detta kan vara fallet om den nationella regeln har sin grund i hänsyn till  allmän ordning,  

säkerhet eller hälsa.232 EU-domstolen har dock aldrig godtagit en skatteregel baserad på någon  

av dessa grunder. Vad angår fri rörlighet för kapital finns även till denna fördragsbestämmelse 

möjlighet  att  under  speciella  omständigheter  godta  nationella  regler  trots  att  de  verkar 

hindrande mot den fria rörligheten.233

Genom det  av  EU-domstolen  utvecklade  rule  of  reason-testet  har  domstolen  i  sin  praxis 

godtagit negativ särbehandling av en unionsrättslig frihet på grunder andra än de i fördraget 

angivna. Testet används för att fastställa om en annars fördragsstridig åtgärd kan rättfärdigas 

på särskild grund. Vissa krav måste vara uppfyllda vilka formulerades i  Gebhard-målet,234 

nämligen att regeln skall vara tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt, den skall framstå 

som motiverad med hänsyn till  ett trängande allmänintresse och vara ägnad att säkerställa 

förverkligandet av den eftersträvade målsättningen samt att regeln inte för gå utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå den eftersträvade målsättningen. Rättfärdigandegrunder vilka kan 

utgöra  skäl  för  särbehandling  av  en  gränsöverskridande  transaktion  i  jämförelse  med  en 

nationell,  är  exempelvis  om  åtgärden  syftar  till  att  motverka  skatteflykt,  bevarandet  av 

skattesystemets  inre  sammanhang  eller  behovet  av  att  bevara  fördelningen  av 

beskattningsrätten.235 Det är tillräckligt att en skatteregel potentiell kan ha en hindrande effekt 

på den fria rörligheten för att en nationell skatteregel vilken behandlar en gränsöverskridande 

situation mindre förmånligt  än en motsvarande inhemsk sådan,  skall  underkännas av EU-

230  Se exempelvis mål C-446/03, Marks & Spencer plc mot David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes)  
(REG 2005, s. I- 10837), mål C-231/05 OY AA (REG 2007, s. I-6373), mål C-311/08 SGI (REG 2010, s. I-
487) och mål C-414/06 Lidl Belgium (REG 2008 s. I-3601).

231  Ståhl, K., Persson Österman, R., Hilling, M., Öberg, J., EU- skatterätt, s. 82.
232  Se artiklarna 45, 52 och 62 FEU.
233  Se artikel 65 FEU och vidare Ståhl, K., Persson Österman, R., Hilling, M., Öberg, J., EU- skatterätt, s. 147 

ff.
234  Mål C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano (REG 

1955, s. I-4165).
235  Ståhl, K., Persson Österman, R., Hilling, M., Öberg, J., EU- skatterätt, s. 149 ff.
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domstolen.236 Det faktum att unionens medlemsstater visat sig ovilliga att harmonisera stora 

delar av skatteområdet vad gäller den direkta beskattningen har resulterat i att EU-domstolens 

inflytande blivit särskilt stort på just detta område. Rättsutvecklingen har kommit att styras i 

princip  uteslutande  genom  rättspraxis  och  EU-domstolen  kan  konstateras  intagit  en 

lagstiftande roll. Domstolen tycks dock enligt Ståhl acceptera, trots sin integrationsvänliga 

hållning, att de nationella skattesystemen är unikt utformade efter vissa fundamentala mönster 

och så ibland måste få förbli då dessa system annars löper en risk att splittras om kravet på att 

undanröja skattehinder till  förmån för den fria rörligheten drivs på alltför långt.237 Den av 

unionsrätten genomsyrande proportionalitetsprincipen är givetvis en viktig parameter även på 

skatteområdet.238 På det skatterättsliga området aktualiserar proportionalitetsprincipen många 

gånger den tunna gränsen mellan politik och juridik. Skatterättsliga spörsmål hamnar lätt i 

denna gränsdragningskonflikt då valet av samhällsekonomiska val ofta hör till den politiska 

arenan och fördragen vad gäller ekonomiska frågor huvudsakligen består av målformuleringar 

i vaga termer, det vill säga  texter med politiska budskap.239

4.4 Svensk skattelagstiftning och unionsrätten

Svensk  skattelagstiftning  påverkas  otvivelaktigt  av  EU-domstolens  praxis  liksom  av 

unionsrätten i övrigt. Trots EU:s begränsade kompetens på den direkta beskattningens område 

har domstolen smugit in unionsrätten i de nationella rättsordningarna genom att uttala sig om 

skatteregler vilka följaktligen, på grund av unionsrättens speciella karaktär om företräde och 

direkt  effekt,  tvingat  medlemsstaterna  att  anpassa  sig  och  beakta  EU-domstolens  utslag. 

Sverige har tvingats rätta sig inte bara för att EU-domstolen kritiserat svenska skatteregler 

explicit utan även för att skatteregler vilka återfinns i andra medlemsstater men som liknar  

eller påminner om svenska regler har underkänts.240 Det finns fortfarande nationella regler 

236  Pelin, L., Direkta skatter och EG-rätten, Festskrift till Hens-Heinrich Vogel, Juristförlaget, Lund, 2008, s. 
207.

237  Ståhl, K., Skatterna och den fria rörligheten inom EU skatterätt i förändring?, SIEPS, 2006:8 s. 8 ff. 
238  Pelin, L., Internationell skatterätt ur ett svenskt perspektiv, upplaga 4, Prose design och grafik, Lund, 2006, 

s. 354.
239  Moëll, C., Proportionalitetsprincipen i skatterätten, Juristförlaget i Lund, Lund, 2003, s. 110 f.
240  Ett exempel är 35 kapitlet 2a§ Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) efter målet C-200/98, X AB och Y AB 

mot Riksskatteverket (REG 1999, s. I-8261) och 3 kapitlet 18§ 1 stycket IL och den till där hänvisade Lag 
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. I mål C-196/04, Cadbury Schweppes plc och 
Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot Commissioners of Inland Revenue  (REG 2006, s. I-7995) prövades 
den brittiska motsvarigheten till  de svenska CFC-reglerna. Efter utgången i målet infördes i den svenska 
inkomstskattelagen en ny kompletteringsregel, 39a kapitlet 7a§. 
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vars  förenlighet  med  unionsrätten  kan  ifrågasättas,  ett  exempel  är 

ränteavdragsbegränsningsreglerna.241 Den svenske lagstiftarens förhållningssätt till det faktum 

att  svenska  regler  kan  vara  i  strid  med  unionsrätten  har  hittillsvarande  inneburit  en  mer 

reaktiv strategi snarare än en proaktiv. Lagstiftaren har många gånger inte valt att eliminera 

EU-problematiska  skatteregler  innan  dessa  blivit  föremål  för  en  rättsprocess  utan  istället 

väntat ut till dess regeln blivit underkänd av EU-domstolen. Denna taktik från lagstiftarens 

sida har också tvingat Skatteverket och domstolar vid handläggning av skattemål att i större 

utsträckning behöva konfrontera skatteregler stridande mot den fria rörligheten. Dessa organ 

har de senaste  åren påvisat en tendens att  i  vidare omfattning än tidigare ha integritet  att 

åsidosätta nationella  skatteregler vilka är i strid med unionsrätten. Skatteverket har i flera 

situationer agerat i lagstiftarens ställe och utfärdat riktlinjer om att EU-stridiga skatteregler 

inte skall tillämpas.242 De taxerande och rättstillämpande organen har fått agera en ny och mer 

kreativ spelpjäs än tidigare, nämligen rättsskapare.243

4.4.1 Europeiska unionens kompetens i förhållande till den nationellt suveräna  
självbestämmanderätten

Det är enligt min uppfattning befogat att ställa sig frågan om EU:s kompetens att agera på den  

direkta beskattningens område i förhållande till medlemsstaternas nationella suveränitet att 

utfärda  skattebestämmelser.  Unionsmedlemskapet  innebär  förvisso  en 

suveränitetsinskränkning för medlemsstaterna. Principen om EU-rättens företräde torde dock 

inte kunna få full genomslagskraft på den direkta beskattningens område då medlemsstaterna 

inte fullt ut  avstått  sin suveränitet att beskatta. Endast i den utsträckning medlemsstaterna 

avstått suverän makt till förmån för unionen kan EU-rätten få betydelse. Detta synsätt måste 

även anses vara i linje med den unionsrättsliga praxisen i företrädesfrågan.244 

Skattebestämmelser  vad  avser  den  direkta  beskattningen  på  unionsnivå  regleras  genom 

241  Se Johansson, J., Ränteavdragsbegränsningar- med anledning av att kapital är fungibelt, Skattenytt, 2011, 
s. 609 ff.

242  Se exempelvis SKV:s ställningstaganden 2005-10-14, dnr 131 532464-05/11 och 2005-11-04, dnr 131 
581221-05/111.

243  Ståhl, K., Skatterna och den fria rörligheten inom EU skatterätt i förändring?, SIEPS, 2006:8 s. 10 och s. 
25.

244  Jämför mål Costa mot ENEL (REG 1964 s. 585; svensk specialutgåva, volym 1) om att medlemsstaterna 
förvisso inskränkt sina suveräna rättigheter men på begränsade områden.
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antagande  av  enhällig  sekundärlagstiftning.245 Således  besitter  varje  medlemsstat  en 

vetorätt.246 I Sverige är, som nämnts i avsnitt 4.1, uttag av skatt en grundlagsreglerad fråga. 

Beskattningsmakten är  inordnad under det  obligatoriska lagstiftningsområdet.  All  offentlig 

makt utgår från folket.247 Folkets främsta företrädare är riksdagen248 vilket är det enda organ 

som besitter beskattningskompetens. Denna kompetens utövas sedermera genom föreskrifter i 

lag.249 Som i avsnitt 2.4.2 behandlats, får inte principerna för statsskicket överlåtas till EU. 

Det  råder  ingen  entydighet  om vad  som skall  avses  med  lokutionen  och  dess  egentliga 

praktiska innebörd men bakgrunden till regleringen är den speciella ställning riksdagen har i 

vårt konstitutionella system vad gäller 1 kapitlet RF i relation till 8 kapitlet RF. Uttag av skatt 

är bland många ett ganska kontroversiellt ämne och helt klart torde vara att det för alla är ett  

ingripande  i  den  personliga  sfären,  vare  sig  vi  är  positiva  eller  negativt  inställda  till 

fenomenet. Mot bakgrund av skatters speciella karaktär tillsammans med den konstitutionella 

regleringen för uttag av dem, kan det enligt mig ifrågasättas om inte uttag av skatt närmar sig 

vad vi menar med principerna för statsskicket och i sådana fall utgör ett område Sverige inte 

lagligen kan överlåta till EU att besluta om. Med stöd av ett sådant resonemang finns ingen 

laglig grund av överföring av beslutskompetens till unionen och Sveriges agerande är i strid 

med legalitetsprincipen. De skatteuttag som följer av unionsrättslig lagstiftning är i strid med 

principen nullum tributum sine lege – ingen skatt utan lag.250

Lagstiftning  utfärdad  på  unionsnivå  avseende  direkta  skatter  kan  enligt  mig  således 

ifrågasättas  på  två  konstitutionella  plan.  För  det  första  det  svenska  nationella  planet  om 

giltigheten av rättsakter utfärdade av annan än riksdagen samt huruvida beslutskompetensen 

angående  skatter  med  giltig  verkan  kan  överlåtas  till  ett  annat  organ  än  folkets  främste 

företrädare  –  riksdagen.  Lagstiftningen  kan  också  ifrågasättas  på  ett  unionsrättsligt  plan 

angående kompetensgränserna för unionen att agera på den direkta beskattningens område. 

Det kan således anses tveksamt ur legalitetsynpunkt och ur synvinkeln om en rättsordning 

demokratiskt förankrad hos medborgarna (se avsnitt 1.1), hur uttag av skatt och utfärdande av 

245  Vid antagande av bestämmelser om skatter tillämpas artiklarna 113 och 114 p. 2 FEUF.
246  Pelin, L., EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet, Skattenytt, 2004, s. 503 ff.
247  1 kapitlet 1 § RF
248  1 kapitlet 4 § RF
249  8 kapitlet 3 § RF
250 Om  skatter  och  legalitetsprincipen  se  exempelvis  Hultqvist,  A.,  Skatteundvikande  förfaranden  och  

skatteflykt, SvSkT 5/2005, s. 302 ff. En förutsättning för att låta EU reglera skattefrågan legitimt, om den kan 
betraktas  som  en  av  principerna  för  statsskicket,  torde  vara  en  svensk  grundlagsändring.  Jämför 
propositionen 1994/95:19 s. 498.

 70



skattebestämmelser  kommit  att  utvecklas  till  där  vi  står  idag.  Skattefrågor  på  den direkta 

beskattningens område är sålunda en konkretiserande exemplifiering på hur EU tillskansat sig 

kompetens  på  ett  område  utan  konkret  grund  i  fördragen.  Den  från  EU  fredade  zonen, 

beskattning som en suverän angelägenhet och ett starkt grundlagsskydd avseende beskattning 

av  inkomster,  tycks  med  dagens  politik  i  det  närmaste  illusorisk  ur  juridisk  synpunkt.  

Oroväckande  på  ett  område  så  tätt  sammanlänkat  med  mänskliga  fri-  och  rättigheter  (se 

avsnitt 4.1).

4.5 Sammanfattning

Beskattningsmakten i Sverige är inordnad under det obligatoriska lagstiftningsområdet och 

legalitetsprincipen är den yttre mur vilken sätter upp spelreglerna för hur beskattning kan 

utövas. Då beskattning är ett intrång i människors ekonomiska förehavanden och följaktligen 

också i deras möjligheter till materiell livskvalitet måste makten och utövandet av beskattning 

ha sitt fundament i den konstitutionella rätten. 

De befogenheter  som inte tilldelats  unionen är  tänkta fortsatt  tillhöra  medlemsstaterna att 

suveränt  besluta  om (se avsnitt  2.4.1).  I  fördragen finns ingenting som explicit  begränsar 

medlemsstaternas rätt att själva besluta på den direkta beskattningens område med undantag 

från förbudet mot diskriminerande varubeskattning i artikel 110 FEUF. Beskattningsrätten är 

således primärt en fråga för varje medlemsstat att egenhändigt besluta om. Det har också varit 

den  allmänt  rådande  uppfattningen  hos  medlemsstaterna,  att  fördragsbestämmelserna  inte 

usurperat den nationellt suveräna bestämmanderätten avseende skatter. I sitt avgörande avoir  

fiscal251 fastslog  dock  EU-domstolen  att  nationella  skattebestämmelser  vilka  hindrade 

etableringsfriheten  kunde  angripas  med  stöd  av  fördragen.  Detta  har  resulterat  i  att 

skattepolitiken  idag  knappast  är  fredad  från  unionsrättslig  inblandning.  En  nationellt 

hindrande eller diskriminerande skatteregler kan dock under vissa förutsättningar rättfärdigas. 

Grunderna för ett sådant rättfärdigande är två, en fördragsrättslig sådan eller ett rättfärdigande 

med stöd av den praxis som utvecklats av EU-domstolen.

Unionsrätten har onekligen kommit att utöva inflytande på den svenska skattelagstiftningen, 

251  Mål C- 270/83, kommissionen mot Frankrike (”avoir fiscal”) (REG 1986, s. 273; svensk specialutgåva, 
volym 8).
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en harmonisering har smugit sig in bakvägen. Frågan kan dock ställas om EU verkligen givits  

befogenhet att  agera på den direkta beskattningens område.  Såväl  lagstiftning som praxis 

vilken kommer från unionen torde kunna ifrågasättas från både ett svenskt och ett europeiskt 

perspektiv. Rätten till sin egendom som en grundläggande fri- och rättighet, med förankring i 

den svenska rättsordningen sedan lång tid tillbaka i historien, tycks genom unionsinträdet 

naggats i kanten och urholkats genom EU:s kompetensutvidgning.

5 Analys och sammanfattning

Genom Sveriges  medlemskap  i  EU måste  man kunna  påstå  att  skyddet  för  de  enskildas 

grundläggande fri- och rättigheter stärkts och blivit mer omfattande. Rättsskyddet är numer 

pluralt  genom  att  Sverige  kommit  att  omfattas  av  unionsrättens  fri-  och  rättighetsskydd, 

liksom av Europakonventionens genom tillträdet därtill på 1950-talet. Det europeiska skyddet 

är större rent kvantitativt men också kvalitativt då det omfattar skydd för ett fler antalet fri- 

och rättigheter än det motsvarande nationellt svenska skyddet. Då det unionsrättsliga skyddet 

är  beroende  av  unionsrättens  aktualitet  har  de  rent  inhemska  situationerna  emellertid  ett 

kvalitativt  lägre  och  mindre  omfattande  skydd  i  jämförelse  med  en  gränsöverskridande 

situation.  Det  konventionsrättsliga  skyddet  kan  också  undanträngas  till  förmån  för 

unionsrätten vilket följer av den speciella ställning EU-rätten givits bland medlemsländerna. 

Situationen  med  ett  skydd  för  individer  avseende  deras  mest  fundamentala  mänskliga 

rättigheter, vilka ger dem rättssäkerhetsgarantier och skydd värdigt medborgare i en rättsstat, 

avhängigt  yttre  omständigheter  har  i  doktrinen  uttalats  orimligt  och  en  lösning  som 

förespråkas  av  Bernitz  är  en  förstärkning  av  Europakonventionens  status  i  den  svenska 

rättsordningen.252 Sedan år 1995 gäller förvisso Europakonventionen som lag i Sverige men 

jag håller med om att rättighetsskyddet i svensk rätt borde och behöver stärkas för att kunna 

vara  en  spelpjäs  av  dignitet  för  enskilda  att  åberopa.  Situationen  framstår  som  högst 

anmärkningsvärd och prekär inte minst vid en internationell  jämförelse där Sverige gärna 

framhåller,  men  också  diplomatiskt  framstår,  som  en  förkämpe  på  området  mänskliga 

rättigheter. Den svaga ställning regeringsformens rättighetskatalog uppvisar,  liksom genom 

252  Bernitz, U., Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt- konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 845.
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historien  har  uppvisat,  gör  det  tvivelaktigt  om  ens  vårt  nationella  skydd  på  fri-  och 

rättighetsområdet  utgör  en  del  av  den  konstitutionella  rätten.  Åtminstone  är  det  högst 

uppseendeväckande  att  rättighetskatalogen  i  vår  regeringsform  inte  tillerkänts  något 

självständigt egentligt värde.253

Genom  EU-domstolen  vidareutvecklas  unionsrätten  successivt  på  integrationsvänlig  väg. 

Domstolens  dynamiska  tolkningsmetod  med  ändamålsinriktat  fokus  utvecklar  praxis  och 

fyller luckor. Genom att undvika en kodifiering överlämnas på det sättet åt EU-domstolen att 

närmare precisera en viss innebörd eller avgöra vilken väg rättsutvecklingen skall ta. Detta 

torde  anses  utgöra  en  kompetensutvidgning,  många  gånger  utan  förankring  hos 

medlemsstaterna.  För att  värna om unionsrättens genomslag har domstolen en tendens att 

tolka tillämpbarheten av EU-rätten extensivt. Ett exempel på detta ges i  Rottmanmålet254 då 

man bortgick från det tidigare kravet på gränsöverskridande moment för ett unionsrättslig 

begagnande vad gäller rättigheter som följer av unionsmedborgarskapet. Att unionssamarbetet 

utgör något i ett slag för sig, sui generis, kan möjligen innebära en acceptans inför, och vara 

förklaringen till,  EU-domstolens unika agerande vad gäller  utvidgning och tillämpning av 

unionsrätten. Då det inte finns några normer eller måttstockar att jämföra unionens karaktär 

med blir det också svårt att ifrågasätta dess agerande och acceptans- och toleransnivån således 

också högre – legitimiteten ökar.  Särskilt för ett så litet land som Sverige är respekten för 

internationella  normer  oerhört  viktig  och  en  förutsättning  för  ett  väl  fungerande 

utrikespolitiskt handlande vilket kan vara förklaringen till att domstolens agerande inte givit 

upphov till någon större debatt (jämför den av Pelin framförda uppfattningen som presenterats  

i avsnitt 4.2.1).

Genom  att  framhålla  vikten  av  gemensamma  konstitutionella  traditioner  inom 

unionssamarbetet har EU ytterligare tillskansat sig kompetens då en avvägning i det enskilda 

fallet alltid måste ske inom ramen för en domstolsprövning, varpå domstolen då har möjlighet 

att  vikta de många gånger mycket  vida,  vaga och oprecisa definitionerna till  ett  utfall  av 

unionsvänlig  karaktär.  På  flera  grunder  ges  unionsrätten  således  möjlighet  att  smyga  in 

”bakvägen” och unionen tar  sina chanser att  motivera  och utveckla  sin  företrädesrätt  när 

253 Jämför USA och deras Bill of Rights vars huvuddrag lärs ut i skolan.
254  Mål C-135/08, Janko Rottman mot Freistaat Beyern (REU 2010, s. I-1449).
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tillfälle  uppkommer,  exempelvis  genom  att  stärka  rättighetsskyddet  efter  tyska 

författningsdomstolens  Solange I-beslut (se avsnitt 2.4.3).255 Ytterligare argument för denna 

linje  ges  i  målet  Åkerberg Fransson256 (för  referat  se  avsnitt  3.1.4)  då EU-domstolen vid 

avgörandet  om  rättighetsstadgans  tillämplighet  (artikel  51.1)  gick  emot  sju  av  åtta 

medlemsländers uppfattning om att målet föll utanför unionsrätten,  vilket fått till  följd att 

medlemsstaterna nu har att beakta rättighetsstadgan vid utformandet av sanktioner kopplade 

till materiell rätt grundad på EU-rättsliga direktiv. Fallet rörde förvisso moms och förbudet 

mot ne bis in idem men det är troligt att denna praxis kommer att få genomslag även på andra 

områden  som exempelvis  skatt  vilket  ju  idag  är  ett  område  vilket  skall  vara  fredat  från 

unionsrättslig inblandning (se kapitel 4).257 Tolkningen av unionsrättens tillämplighet på fri- 

och rättighetsområdet tillkommer alltså EU-domstolen och det är idag oklart vad eller hur 

mycket det egentligen omfattar. 

I Åkerberg Fransson fann EU-domstolen sanktionerna skattebrott och skattetillägg utgöra en 

tillämpning  av  momsdirektivet  och  följaktligen  även  EU-rätt.  Till  stöd  för  sin  slutsats 

användes konventionsrättslig praxis.  Hänvisningen till  den av Europadomstolen etablerade 

praxisen  utgör  en  bekräftelse  på  konventionens  vikt  för  unionsrätten  och  den  särskilda 

ställning  som rättskälla  den  konventionsrättsliga  praxisen  har  inom  unionsrätten.  De  två 

rättighetsskydden,  rättighetsstadgan  och  Europakonventionen,  är  inte  bara  parallella  utan 

också sammanflätade med varandra. EU-domstolen konstaterade vidare att nationella normer 

inte fick undergräva skyddsnivån i rättighetsstadgan, liksom att unionsrätten alltid skall ges 

företräde. Således föreligger en skillnad i genomslagskraft mellan Europakonventionen och 

rättighetsstadgan. Den tidigare ordningen med en benägenhet i svensk konstitutionell rätt att 

undvika  öppet  åsidosättande  av  lag  och  lämna  det  till  lagstiftaren  att  agera  i 

konfliktsituationer  är  inte  förenlig  med  det  unionsrättsliga  kravet  om  att  varje  nationell 

domstol  har  att  säkerställa  unionsrättens  fulla  verkan  och  genomslag  i  den  nationella 

rättsordningen.  Genom  målet  Åkerberg  Fransson  tvingades  Högsta  domstolen  agera 

konstitutionell domstol för att ge full verkan åt rättighetsstadgans fri- och rättighetsskydd trots  

att  det  innebar  ett  åsidosättande  av  svensk  lagstiftning.  Genom  EU-domstolens  explicita 

255  BVerfGE 37, 271. Översättning till engelska i CMLR 1974 s. 540.
256  Mål C-617/10 Åklagaren mot Åkerberg Fransson , dom den 25 februari 2013 (ännu ej publicerad i 

rättsfallssamlingen).
257 Även miljö  kan vara ett område där  praxisen från domen kan komma att få betydelse.  Se Bernitz,  U.,  

Åkerberg  Fransson-domen:  Om  förklaringen  till  HD:s  tvärvändning  i  frågan  om  kombinationen  
skattetillägg/åtal för skattebrott, Skattenytt, 2013, s. 587 och 594.
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avstånd från nationell rättstillämpning vilken tillämpar unionsrätten med ett krav på ”klart 

stöd”,  är  den svenska  tidigare  praxisen om relationen mellan skattetillägg och skattebrott 

slutligen avgjord – förfarandet strider mot de grundläggande fri- och rättigheterna. 

Sammanfattningsvis kan Högsta domstolen genom sitt avgörande i målet gällande Åkerberg 

Fransson konstateras uppvärdera statusen av Europakonventionens praxis vid tillämpningen 

av svensk rätt samt fastslå principen om europarättens överordnade position i förhållande till 

nationell  rätt.  I  praktiken  har  Högsta  domsolen  utövat  aktiv  lagprövning  på  grundval  av 

europarätten vilket inneburit ett åsidosättande av en av riksdagen antagen lag, en lag som vid 

upprepade tillfällen utretts  av riksdag och regering men som aldrig funnits  nödvändig att 

ändra  på  trots  det  dubbla  förfarandet  med  sanktioner  i  form  av  såväl  skattetillägg  som 

skattebrott.258Det  europeiska  rättighetsskyddet  har  på  området  visat  sig  starkare  än  det 

motsvarande nationella, till gagn för den enskilde men på bekostnad av svensk intern rätt för 

fri- och rättigheter såsom de uttrycks i regeringsformen. Måhända är det oproblematiskt ur ett  

perspektiv,  då  rättighetsskyddet  som  omsluter  Sveriges  invånare  kan  ses  som  en  enda 

rättighetsmassa där individen ges möjlighet och rätt att plocka russinen ur kakan och på så sätt  

begagna det av de tre rättsskydden vilket är mest förmånligt  för honom eller henne, men 

problematiskt ur ett annat – Sverige har inte nationellt förmått upprätta ett tillräckligt starkt 

fri-  och  rättighetsskydd  ur  ett  internationellt  perspektiv.  Den teoretiska  ganska  fyrkantiga 

juridiken utmanas av  det  praktiska  behovet  och  efterfrågan om ett  starkt  rättighetsskydd. 

Slaget om vad som skall gå vinnande ur striden är enligt mig dock självklar: de enskildas fri-  

och  rättigheter  vilka  Sverige  är  förpliktade  att  följa  och  efterleva  mot  bakgrund  av  våra 

internationella åtaganden.

Genom unionsrättens speciella karaktär med krav på företräde och en praxis vilken verkar för 

ihärdig integration och harmonisering har  det  svenska rättsskyddet  enligt  regeringsformen 

enligt min mening underminerats i rent nationella situationer i jämförelse med unionsrättsliga 

sådana. Att Europakonventionen som är ett subsidiärt system har fått större betydelse än det 

svenska fri- och rättighetsskyddet också har ifrågasatts.259 Denna inkonsekvens torde kunna 

258  Bernitz, U., Åkerberg Fransson-domen: Om förklaringen till HD:s tvärvändning i frågan om 
kombinationen skattetillägg/åtal för skattebrott, s. 584 ff.

259  Behöver demokratin nya spelregler?, Dokumentation från Grundlagsutredningens konferens med forskare 
inom statsvetenskap och juridik, 21–22 mars och 18 april 2005. Statens offentliga utredningar, s. 155.
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leda till att vår regeringsform förlorar i legitimitet. Det förefaller nästintill absurt att ett mer 

långtgående skydd för något så elementärt som fri- och rättigheter skall vara beroende av 

vilket av de förefintliga rättighetsskydden som finns för individen som kan åberopas.  För 

Sveriges del blir det särskilt problematiskt mot bakgrund av vår svaga konstitutionella rätt på 

området fri- och rättigheter. Det är också anmärkningsvärt att  Europakonventionens skydd 

gäller  som lag i  den hierarkiska nivån avseende författningar  rent  nationellt,  men ges ett  

oinskränkt företräde i unionsrättsliga kontexter då dess skydd och praxis hänvisas till inom 

unionens  primärrätt.  Samma  skydd  är  således  inte  tillförsäkrat  det  i  konventionsteorin 

förordade ”var och en” då unionsrätten i praktiken innebär en åtskillnad av skyddsnivån. Att 

stärka vår nationella fri- och rättighetskatalog alternativt höja konventionens rättsliga status 

och  ge  den  högre  dignitet  skulle  lösa  detta  otillfredsställande  resultat  med  de  tre 

rättighetsskyddens inbördes rättsliga status i förhållande till varandra. 

Ett  exempel  på  hur  det  nationella  rättsskyddet  faktiskt  underminerats  till  följd  av  det 

unionsrättsliga inträdet är unionens tillskansade av kompetens på den direkta beskattningens 

område genom avgörandet i avoir fiscal. Skatterättslig reglering är uppenbarligen inte längre 

en  suveränt  nationell  angelägenhet,  något  som starkt  kan ifrågasättas  ur  legalitetsynpunkt 

såväl  rent  teoretiskt  avseende  de  principiella  kompetensbegränsningarna  och 

kompetensöverföringen,  liksom  praktiskt  vad  avser  förankringen  bland  medborgarnas 

rättsmedvetande.  Det  är  vågat  av  unionen  att  gentemot  såväl  medlemsstater  som 

unionsmedborgare  utmana  de  nationella  identiteterna  och  uppfattningen  om 

självbestämmande på fri- och rättighetsområdet. Vågskålen måste balanseras för att förena 

unionen och dess medborgare i symbios för att under samstämmiga former kunna försvara 

och  vidareutveckla  unionsprojektet  på  legitim  basis.  Ett  godtyckligt  urholkande  av  den 

nationella auktorisationen vad gäller de enskildas mest grundläggande rättigheter, exempelvis 

vad gäller skattesuveräniteten och en därtill kopplade äganderätten, saknar förankring inom 

såväl den svenska som unionsbaserade rättsordningen.

Ytterligare  en  problematik  vad  avser  det  fri-  och  rättighetsskydd  som  erbjuds  i 

regeringsformen är hur man skall betrakta det i förhållande till, liksom hur man skall se på de 

fri- och rättigheter som saknar motsvarighet i, Europakonventionen och unionsrätten. Är de 
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mindre skyddsvärda eller en kränkning av dem inte lika allvarlig? I europarättsliga fall kan 

nämligen  skadestånd  utgå  med  grund  i  konventionen  eller  unionsrätten,260 något 

regeringsformen inte erbjuder då det i svensk rätt krävs lagstöd för att ersättning för ideell 

skada skall utgå. Genom Högsta domstolens dom år 2014261 (se avsnitt 3.1.2 för referat), har 

dock  Högsta  domstolen  tillerkänt  ersättning  på  grund av  en  kränkning av  2  kapitlet  7  § 

regeringsformen varför rättstillämpningen nu kan ha tagit en ny vändning.262 Det återstår att 

se vilket genomslag Högsta domstolens nya praxis kan komma att få. Domstolen gör inget 

generellt  uttalande  om  möjligheterna  till  ersättning  av  en  kränkning  med  grund  i  

regeringsformens 2 kapitel varför ersättningsmöjligheterna med säkerhet idag endast omfattar 

en situation då en individ felaktigt fråntagits sitt svenska medborgarskap. Utgången i målet 

måste dock åtminstone kunna tolkas som ett steg mot en europeisk harmonisering, Sverige 

har  börjat  anpassa  sig  till  en  slags  europeisk  standard.  Europarätten  har  kommit  att  bli 

sprängstoff i vad avser ideell skada med koppling till fri- och rättigheter, ett paradigmskifte 

inom svensk skadeståndsrätt. Svensk rätt har följaktligen öppnats upp för en rättighetsbaserad 

skadeståndsrätt  i  de  mänskliga  rättigheternas  tjänst.  Grunden  till  detta  är  att 

Europakonventionen kommit att betraktas som en självständig rättskälla inom civilrätten, eller  

åtminstone inom skadeståndsrätten. I juridiska sfärer där det nationella rättighetsskyddet varit 

otillräckligt  eller  ineffektivt  har  Europakonventionen  kommit  att  bli  användbar.  En 

rättighetsdiskurs  återfinns  numera  inom  privaträtten  menar  Schultz.  En  rättighetsbaserad 

skadeståndsrätt  influerad  av  Europakonventionen,  byggd  på  fördragskonform  tolkning  är 

således en möjlig utveckling i svensk rätt.263 Att fri- och rättighetsskyddet stärkts i allmänhet 

men också ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv på basis av konventionsrätten och inte med 

grund  i  det  nationella  rättighetsskyddet,  framstår  enligt  min  mening  som  något 

häpnadsväckande.  Den  svenska  profilen  om  en  hög  ribba  inför  respekten  för  mänskliga 

rättigheter  torde  kunna  vara  en  tillräcklig  morot,  och  den  svenske  lagstiftaren  tillräckligt 

innovativ, för självmant stärka den enskilde individens ställning med ett instrument för att 

260 Grunden för ersättning inom unionen är den så kallade Francovich-principen vilken myntades i de förenade 
målen  C-6/90  och  C-9/90  Francovich  ECR  I-5357.  Medlemsstaternas  skadeståndsansvar  omfattar  alla 
överträdelser av unionsrätten oavsett vilken myndighetsnivå som orsakat skadan eller om bestämmelsen har 
direkt  effekt  eller  inte.  Se  Andersson,  T.,  Rättsskyddsprincipen  –  EG-rätt  och  nationell  sanktions-  och  
processrätt ur ett civilrättsligt perspektiv, Iustus Förlag, Juridiska Föreningen i Uppsala, 1997, s. 51.

261  Mål T 5516-12
262  Mål där Högsta domstolen erkänt Europakonventionen som skadeståndsrättslig normkälla är vidare NJA 

2005 s. 462, 2005 s. 726 samt diskussionen i NJA 2003 s. 527 och 2003 s. 217.
263 Schultz,  M.,  Skadeståndsdom medel  för  ersättning  vid  kränkningar  av  mänskliga  rättigheter, 

Förhandlingarna  vid  det  39:e  nordiska  juristmötet,  Del  1,  2011,  s.  217  ff.  Se  också  Schultz,  M., 
Skadeståndsrätten i de mänskliga rättigheternas tjänst, JT nr 1, 2007/2008, s. 140 ff.
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garantera de mest grundläggande fri- och rättigheterna.264 

Låt mig återigen anknyta till den kompetens unionen genom den senaste tidens utveckling 

kommit att tillskansa sig på den direkta beskattningens område. I sammanhanget torde det 

vara befogat att ifrågasätta principen om unionsrättens företräde. Principen borde rimligen 

bara vara av vikt i  den utsträckning unionens medlemsstater givit avkall  på sin nationellt 

suveräna  beslutanderätt  till  förmån  för  unionen.  Då  medlemsstaterna  inte  överfört 

beslutanderätt på detta rättsområde borde inte EU-domstolen med framgång kunna verka för 

de nationella skattesystemets harmonisering genom åberopandet av unionsrättens företräde. 

Trots  denna  grundläggande  princip  har  dock  unionen  kommit  att  påverka  de  nationella 

skatterna  genom hänvisning till  fördragens  grundläggande  friheter.  EU-domstolen  har  vid 

upprepade  tillfällen  uttalat  sig  om  direkta  skatter  och  att  dessa  skall  vara  föremål  för 

medlemsstaternas egen behörighet men att de icke desto mindre på grund av unionsrättslig 

praxis har att tillse unionsrättens genomslag och bestämmelser.265 Detta kan inte vara annat än 

ett tecken på att EU-domstolen är medveten om att de faktiskt inte besitter kompetens att  

besluta i  frågor  rörande den direkta beskattningens område,  vilket  följaktligen betyder att 

domstolens  agerande  strider  mot  den  behörighet  som  finns  nedtecknad  i  fördragen. 

Konsekvenserna för medlemsstaterna blir ändock märkbara i och med det att de tvingas ändra 

sin nationella lagstiftning till att överensstämma med det av EU-domstolen utslagsgivna. 

En harmonisering av de direkta skatterna kan förvisso i många avseenden vara till gagn för 

unionen. Det skulle sannolikt leda till ökade etableringsmöjligheter runtom bland unionens 

medlemsstater med gemensamma skatteregler då valet av ett lands skattepolitik inte skulle 

sätta hinder längs vägen, liksom att det troligen skulle bli enklare för unionsmedborgare att 

röra  sig  över  gränserna  för  att  arbeta.266 En  tillnärmning  av  skattelagstiftningen  bland 

unionens  medlemmar  bör  dock  inte  ske  mot  bakgrund  av  EU-domstolens  tolkning  av 

fördragen.  Då kompetensen på den direkta beskattningens område tillhör  medlemsstaterna 

suveränt  är  det  också  de  som  måste  vara  de  yttersta  utformarna  av  en  konsoliderad 

264  För hur regeringen ser på svenska mänskliga rättigheter i ett internationellt perspektiv genom 
utrikespolitiken se regeringens skrivelse 2007/08:109, Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.

265  Se exempelvis mål C-246/96, ICI (REG 1998, I- 4695), p. 19 och mål C-55/00, Gottardo (REG 2002, I- 
413), p. 32.

266  Näringsfrihet som en grundläggande rättighet, se 2 kapitlet 17 § RF, fritt yrkesval och rätt att arbeta se 
artikel 15 rättighetsstadgan.
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beskattning.  Det  är  inte  demokratiskt  försvarbart  att  en  domstol  skall  avgöra  28  länders 

skattelagstiftning, kanske särskilt eftersom EU-domsolens domar idag inte kan bli föremål för 

överprövning.  De  rättssäkerhetsproblem  som  utvecklingen  på  den  direkta  beskattningens 

område  tagit  kan  idag  inte  bemästras.  Genom  den  praxisstyrande  funktionen  har  också 

förutsebarheten  kommit  att  undergrävas  vad  avser  skatter,  något  som är  i  strid  med den 

svenska konstitutionella  rätten (se  vidare kapitel  4).  Skatteverket  har också kommit att  få 

agera författningsdomstol, de som ett organ vilket inte har till uppgift eller ens rätt, att agera 

rättsskapare. Den urgamla rätten för svenska folket att själva låta sig beskattas urholkas då 

bestämmandet och rätten till sina intjänade medel inte längre är föremål för en demokratiskt 

vald  riksdag  utan  en  domstol  på  unionsnivå  vilken  självmant  bemäktigat  sig 

beslutandekompetens.

Genom EU-domstolen befogenhet  att agera unionsrättens högsta uttolkare har EU således 

givits  möjlighet  att  utöka  sin  kompetens  genom  att  ensidigt  kunna  styra  unionsrättens 

genomslag och nyttjande. Ett långtgående exempel är det ovan nämnda Rottermanmålet då en 

ny rättsgrund för EU-rättens tillämpbarhet förkunnades helt sonika, till synes utan förankring 

hos  medlemsländerna.  Ser  man  till  den  senaste  utvecklingen  i  praxis  tycks  en  nationellt 

suverän lagstiftning på fri- och rättighetsområdet närmast utgöra en illusion då unionsrätten 

bemäktigar sig nya grunder för sin utvidgning. Utan slutdestination,  med samma ihärdiga 

integrationsvänliga linje och nuvarande utformning, tycks EU:s kompetens ytterligare kunna 

expandera  utan  hinder  av  någon  fördragsbestämmelse  eller  annan  liknande  begränsning. 

Unionen kommer sannolikt med denna hållning få ytterligare legitimitetsproblem att brottas 

med.  Myntet  har  dock  också  en  annan  sida.  Genom  unionens  kompetensutvidgning  och 

erövrande  av  nya  politiska  områden  kommer  också  det  europeiska  rättighetsskyddet 

expandera. Det europeiska rättighetsskyddet är som konstaterat  starkare genom att härröra 

från både unionsrättsliga och konventionsrättsliga källor. Problemet med unionsrätten är idag 

dess  begränsning  i  rummet  –  endast  gränsöverskridande  situationer  omfattas.267 Genom 

unionens utbredning vad avser fri- och rättigheter till allt fler rättsområden stärks också den 

svenska skyddsnivån både tack vare rättighetsstadgan och Europakonventionen. För Sveriges 

del  om  man  ser  på  fri-  och  rättighetsområdet  isolerat  kan  det  anses  utgöra  en  positiv 

utveckling då det nationella skyddet är relativt svagt i jämförelse med det europeiska, även 

267 Jämför dock det ovan nämnda Rottermanmålet och att gränsöverskridande moment kanske inte alltid är en 
förutsättning får att erhålla ett europeiskt fri- och rättighetsskydd.
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om den kompetensutvidgning som sker är på bekostnad av av suveräniteten. 
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