
EU-rätten att åberopa 

EURS-art 41,42, 

Godtycke strider mot RF och EU-rättigheterna 

Inskränkaren/myndigheten har bevisbördan1 

 

Artikel 20 

Likhet inför lagen 

Alla människor är lika inför lagen. 

 

Artikel 24 

Barnets rättigheter 

1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De ska fritt kunna 

uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder 

och mognad. 

2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata 

institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet. 

3. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta 

kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa. 

 

Artikel 33 

Familjeliv och yrkesliv 

1. Skyddet av familjen på det rättsliga, ekonomiska och sociala planet ska säkerställas. 

2. För att kunna förena familjeliv och yrkesliv har varje arbetstagare rätt till skydd mot uppsägning 

på varje grund som står i samband med moderskap samt rätt till betald mödraledighet och till 

föräldraledighet efter ett barns födelse eller adoption. 

 

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. 

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. 

4. Var och en ska kunna vända sig till unionens institutioner på något av fördragens språk och ska få 

svar på samma språk. 

 

Artikel 42 

Rätt till tillgång till handlingar 

Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en 

medlemsstat har rätt till tillgång till unionens institutioners, organs och byråers handlingar, 

oberoende av medium. 

 

AVDELNING VI 

RÄTTSKIPNING 

 
1 



Artikel 47 

Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol 

Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt 

rättsmedel inför en domstol, med beaktande av de villkor som föreskrivs i denna artikel. 

Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång och inför 

en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag. Var och en ska ha möjlighet att 

erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas. 

Rättshjälp ska ges till personer som inte har tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig för att 

ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol. 

 

Artikel 48 

Presumtion för oskuld och rätten till försvar 

1. Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska betraktas som oskyldig till dess att 

hans eller hennes skuld lagligen fastställts. 

2. Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska garanteras respekt för rätten till 

försvar. 

 

Artikel 49 

Principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff 

1. Ingen får fällas till ansvar för någon gärning eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då den 

begicks inte utgjorde en lagöverträdelse enligt nationell eller internationell rätt. Inte heller får ett 

strängare straff utmätas än som var tillämpligt vid den tidpunkt då brottet begicks. Om efter 

lagöverträdelsens begående ny lag stiftas som föreskriver ett lindrigare straff ska detta tillämpas. 

2. Denna artikel ska inte hindra lagföring och bestraffning av den som har gjort sig skyldig till en 

handling eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då den begicks var brottslig enligt de allmänna 

principer som erkänns av alla nationer. 

3. Straffets stränghet bör inte vara oproportionerlig i förhållande till lagöverträdelsen. 

 

 

AVDELNING VII 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM TOLKNING OCH TILLÄMPNING AV STADGAN 

Artikel 51 

Tillämpningsområde 

1. Bestämmelserna i denna stadga riktar sig, med beaktande av subsidiaritetsprincipen, till 

unionens institutioner, organ och byråer samt till medlemsstaterna endast när dessa tillämpar 

unionsrätten. Institutionerna, organen, byråerna och medlemsstaterna ska därför respektera 

rättigheterna, iaktta principerna och främja tillämpningen av dem i enlighet med sina respektive 

befogenheter och under iakttagande av gränserna för unionens befogenheter enligt fördragen. 

2. Denna stadga innebär inte någon utvidgning av tillämpningsområdet för unionsrätten utanför 

unionens befogenheter, medför varken någon ny befogenhet eller någon ny uppgift för unionen och 

ändrar heller inte de befogenheter och uppgifter som fastställs i fördragen. 

 

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. 

2. De rättigheter som erkänns i denna stadga för vilka bestämmelser återfinns i fördragen ska utövas 

på de villkor och inom de gränser som fastställs i dessa. 

3. I den mån som denna stadga omfattar rättigheter som motsvarar sådana som garanteras av 



europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

ska de ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen. Denna bestämmelse hindrar inte 

unionsrätten från att tillförsäkra ett mer långtgående skydd. 

4. I den mån som grundläggande rättigheter enligt medlemsstaternas gemensamma konstitutionella 

traditioner erkänns i denna stadga, ska rättigheterna tolkas i samstämmighet med dessa traditioner. 

5. De bestämmelser i denna stadga som innehåller principer får genomföras genom 

lagstiftningsakter och verkställighetsakter som beslutas av unionens institutioner, organ och byråer 

och genom medlemsstaternas akter när de vid utövandet av sina respektive befogenheter genomför 

unionsrätten. 

De får prövas i domstol endast när det är fråga om tolkningen av sådana akter och prövningen av 

deras laglighet. 

6. Nationell lagstiftning och praxis ska beaktas fullt ut i enlighet med vad som anges i denna 

stadga. 

7. De förklaringar som utarbetats för att ge vägledning vid tolkningen av denna stadga ska 

vederbörligen beaktas av unionens och medlemsstaternas domstolar. 

 

Artikel 53 

Skyddsnivå 

Ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som att den inskränker eller inkräktar på de mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter som inom respektive tillämpningsområde erkänns i 

unionsrätten, internationell rätt och de internationella konventioner i vilka unionen eller samtliga 

medlemsstater är parter, särskilt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna, samt i medlemsstaternas författningar. 

 

Artikel 54 

Förbud mot missbruk av rättigheter 

Ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som att den medför rätt att bedriva verksamhet eller 

utföra handlingar som syftar till att sätta ur spel någon av de rättigheter och friheter som erkänns i 

stadgan eller att inskränka dem i större utsträckning än vad som medges i stadgan. 


