
EU-rätten i svensk lagstiftning med bevis att EU-rätten ska följas

RF 1 kapitlet 1 § 3 st., 9 §, 2 kapitlet 19 §, 11 kapitlet 14 §, 12 kapitlet 10 § kräver att EURS, 
EKMR och EU-rätten skall följas av domstol och myndighet.
 

FAKTA & BEVIS

Högsta Domstolens dom Ö 461-11 Billerud(2014-02-25) punkt 15, däri det fastslås, att svenska 
myndigheter och domstolar inte får ändra EU-rätt på dess innehåll och effekt, samt att de är bundna 
av EU-domstolens beslut.

 

Ifall inskränkning sker ska inskränkaren motivera från svensk lagstiftning och 
förvaltningsdomstol   skall pröva proportionaliteten (EU-dom C-73/08 Bressol punkt 71 och 77).  

 

Redan 1985 i fördragsbrottsmål 143/83 EU-kommissionen mot Danmark underkändes 
förarbeten som EU-rättsgrund. EU-domstolen krävde lagstiftning (punkt 10-13) därför att 
rättssäkerheten och enskildas skydd kräver entydig formulering.

  

FAKTA & BEVIS

Regeringsformen

12 kap. Förvaltningen Lagprövning 10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med 
en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. 
Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens 
tillkomst. Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är 
folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. 

 

Citat ur Regeringens proposition 1993/94: 114 Grundlagsändringar inför ett svenskt 
medlemskap i Europeiska unionen Sidan 32 citat; 

 

Genom den föreslagna bestämmelsen tydliggörs alltså att Sverige kan tillhöra EG och överlåta viss 
beslutanderätt till gemenskaperna. Härav följer också att de rättsregler som gemenskaperna beslutar 
med stöd av den överlåtna beslutanderätten här i landet har den rättsverkan som följer av EG-
rätten. 

 

Av detta framgår i sin tur att svenska domstolar och myndigheter är skyldiga att tillämpa EG-
rättsliga normer. De är sålunda skyldiga t.ex. att omedelbart – utan mellankommande nationell 
rättsbildning – tillämpa gemenskapsfördragen och av rådet utfärdade rättsakter i den mån dessa är 
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direkt tillämpliga eller har direkt effekt samt att i fall normkonflikt mellan en inhemsk rättsregel 
och en EG-rättslig regel tillämpa den EG-rättsliga före den inhemska.

 

Slut citat

 

FAKTA & BEVIS

Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget, Rättighetsstadgan, en EU-rättsakt gäller som svensk 
lag, se Regeringsformen 11:14 och 12:10
Artikel 52 Rättigheternas och principernas räckvidd och tolkning 1. Varje begränsning i utövandet 
av de rättigheter och friheter som erkänns i denna stadga ska vara föreskriven i lag och förenlig med
det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och friheter. 
Begränsningar får, med beaktande av proportionalitetsprincipen, endast göras om de är nödvändiga 
och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller behovet av 
skydd för andra människors rättigheter och friheter.
Artikel 52.7 7. De förklaringar som utarbetats för att ge vägledning vid tolkningen av denna stadga 
ska vederbörligen beaktas av unionens och medlemsstaternas domstolar.

 

 

FAKTA & BEVIS

En myndighet   är ingen domstol,   därmed ska besvärshänvisning ske till 
förvaltningsdomstolskedjan, eftersom parterna,  myndigheten  och den 
enskilde/anmälaren/den klagande uppenbart har olika uppfattningar, och Rättighetsbäraren, 
den enskilde, är rättighetsbäraren av EU-rättigheterna, t.ex. artikel 41 i Rättighetsstadgan, som 
ger vid handen, citat

 

Artikel 41

Rätt till god förvaltning

1. Var och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid

av unionens institutioner, organ och byråer.

 

2. Denna rättighet innebär bl.a. att

a) var och en har rätt att bli hörd innan en enskild åtgärd som skulle beröra honom eller henne 
negativt vidtas mot honom eller henne,

b) var och en ska ha tillgång till de akter som berör honom eller henne, med förbehåll för 
berättigade intressen vad avser sekretess, tystnadsplikt och affärshemlighet,

c) förvaltningen är skyldig att motivera sina beslut.
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3. Var och en har rätt att få ersättning av unionen för skador som har orsakats av dess institutioner
eller dess tjänstemän under deras tjänsteutövning enligt de allmänna gemensamma principerna i 
medlemsstaternas lagstiftning.

 

Slut citat

  

FAKTA & BEVIS

Artikel 51 i Rättighetsstadgan

 

referat artikel 51: 

Enligt EU-fördraget ska institutionerna, organen, byråerna och medlemsstaterna respektera 
rättigheterna, iaktta principerna, och främja tillämpningen av unionsrätten i enlighet med 
sina befogenheter.

 

Då Lissabonfördraget trädde i kraft (den 1 december 2009) blev EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna rättsligt bindande för EU:s institutioner och för medlemsstaterna när de tillämpar EU-
lagstiftning. EU:s medlemsstater är redan bundna av de grundläggande rättigheter som garanteras 
av deras nationella konstitutioner. När de tillämpar EU-lagstiftning måste de emellertid också 
respektera de grundläggande rättigheterna. 

 

Fakta & Bevis

Vid Sveriges Regerings framträdande i EU-domstolen åberopas flitigt den obligatoriska 
rättssäkerhetsprincipen bl.a.  Bressol-domen. Häri stadgas att det åligger begränsande myndighet  
att bevisa nödvändighet och proportionalitet i sin lagstiftning för inskränkningen. Precisa 
omständigheter med underbyggda analyser ska presenteras.

C-73-08 Bressol punkt 41,47,48,71

 

Noteras särskilt;

Av Bressol-domen punkt 74 och även t.ex. mål C-542/09 EU-kommissionen mot 
Nederländerna punkt 85 framgår att inskränkaren har bevisbördan.

 

EU-domstolen kräver genomgående proportionalitetsbedömning vid alla inskränkningar. Se bl.a. 
mål C-73/08 Bressol punkt 71, i punkt 77 ålägges nationell domstol kontrollera myndighetens 
motiveringar i punkt 71.
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FAKTA & BEVIS

Inskränkaren har bevisbördan. Bevisbördan ligger enligt lag på inskränkaren. I domen Ciola 
stadgas att myndigheter är skyldiga att alla till buds stående medel skydda den enskildas rätt.

C-224/97 Ciola punkterna 26-33

  

FAKTA & BEVIS

Högsta Domstolen har i mål Ö 461-11 Billerud av datum 2014-02-25, punkterna 12-17 
fastställt att svenska myndigheter och domstolar icke får ändra EU-rättens innehåll och 
effekt.

 

Ur HD Ö 461-11 Billerud, punkterna 12-17, citat; 

Förhållandet mellan Europakonventionen och unionsrätten 

 

12. De grundläggande rättigheterna såsom de garanteras enligt Europakonventionen ingår i 
unionsrätten som allmänna principer. Det framgår såväl av EU-fördraget (artikel 6.3 i Fördraget om 
Europeiska Unionen) som av EU-domstolens praxis. Bestämmelser i Europeiska unionens stadga, 
som motsvaras av bestämmelser i Europakonventionen, ska ha samma innebörd och räckvidd som i 
konventionen. Ingen bestämmelse i stadgan får tolkas så att den inskränker eller inkräktar på de 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som erkänns i Europakonventionen. (Artiklarna 
52.3 och 53.) EU-domstolen beaktar Europadomstolens praxis vid tolkningen av unionsrätten. 

 

13. Proportionalitetsprincipen är enligt Europadomstolens praxis en grundläggande princip som 
genomsyrar konventionsrätten. Det är också en allmän rättsprincip som ingår i unionsrätten (se 
artiklarna 5.1 och 5.4 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 49.3 i Europeiska unionens 
stadga). 

 

14. Europadomstolen (stor kammare) framhöll i en dom år 2005, dvs. före tillkomsten av de nu 
redovisade bestämmelserna, att skyddet av mänskliga rättigheter inom EG fick anses vara likvärdigt
med skyddet enligt konventionen och att det därför finns en presumtion för att EG-rätten respekterar
konventionen. Presumtionen kan motbevisas om det i det enskilda fallet finns omständigheter som 
innebär att skyddet för konventionsrättigheterna är uppenbart otillräckligt (manifestly deficient). 
(Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Șirketi [Bosphorus Airways] mot Irland, no. 
45036/98, dom 30 juni 2005, se p. 165 med hänvisningar). 
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15. Principen om unionsrättens företräde innebär att svenska domstolar och myndigheter är 
förhindrade att tolka en bestämmelse som har beslutats på EU-nivå på ett sätt som ändrar 
dess innehåll eller effekt och att de är bundna av EU-domstolens tolkning av EU-rätten. 
Samtidigt har Sverige en folkrättslig förpliktelse och ett eget ansvar för att tillse att ingen i det
enskilda fallet våldför sig på rättigheterna enligt Europakonventionen. 

 

16. I enlighet med Europadomstolens praxis har Högsta domstolen att vid prövningen utgå från 
presumtionen att bestämmelserna i artiklarna 16.3 och 16.4 i handelsdirektivet är förenliga med 
Europakonventionen (se p. 14). EU-domstolen har i sitt förhandsavgörande lämnat besked om hur 
bestämmelserna ska tolkas och har särskilt prövat deras förenlighet med proportionalitetsprincipen, 
en prövning som måste anses inbegripa proportionalitetsprincipen också i den mening som 
Europadomstolen lägger i begreppet (jfr p. 13). 

 

17. En svensk domstol kan frångå vad som följer av EU-domstolens tolkning av en EU-
bestämmelse endast om tillämpningen i det enskilda fallet annars skulle utgöra en allvarlig och 
otvetydig kränkning av Europakonventionen. Det betyder att det faktiska utrymmet för en sådan
avvikelse är ytterst begränsat. 

Slut citat.

 

 

FAKTA OCH BEVIS

Observera att EU-domstolen ålagt myndigheter och domstol att värna den enskildes unionsrätt i ett 
flertal domar. Se bl.a. EU-domstolens dom i mål C-224/97 Ciola punkterna 26-33.

Slut.
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