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Debattledaren, chefsjustitieombudsmannen Mats Melin, hälsade alla välkomna
och inledde med en kort presentation av debattämnet:

Diskussionen här i dag äger rum sedan Europeiska unionens medlemsstater
förmått enas om en grundläggande fri- och rättighetsstadga som avses bli
bindande primärrätt inom unionen och om en uttrycklig rättslig grund i det
konstitutionella fördraget för en anslutning till Europakonventionen om skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna varigenom
unionen skulle komma att infogas i det för hela Europa gemensamma fri- och
rättighetsskyddet.

Nu är ju det konstitutionella fördragets framtid högst osäker – och vi kan här
i dag byta några ord om vad som kan komma att inträffa. 

Jag föreställer mig också att dagens diskussionsämne bestämdes mot bak-
grund av det accelererande polis- och straffrättsliga samarbetet i spåren av
attentaten den 11 september i New York och den 11 mars i Madrid. Möjligen
kunde man tidigare anta att intensiteten i det samarbetet så småningom kunde
komma att avta och att medlemsstaterna skulle ge sig själva mer tid för efter-
tanke innan nya regler bestämdes. Efter attentaten i London denna sommar
finns det skäl att tro att samarbetet i stället kommer att förstärkas ytterligare.

Vi diskuterar således dagens ämne i en på flera sätt kritisk situation. Den är
kritisk bl.a. på så sätt, att det gemensamma fri- och rättighetsskyddets framtida
gestaltning ter sig särskilt osäker just i en tid när vi kan se fram emot snabbt
beslutade regler med ingripande verkningar för den enskildes integritet och
rättsskydd i övrigt. 

Därefter redogjorde debattledaren för mötesordningen och lämnade ordet till
referenten.



Referenten, advokat Ola Wiklund, Sverige:

Det känns rätt skönt och lite som att komma hem att se så många akademiker
här i salen tillsammans med tjänstemän och ämbetsmän. Det var i den
akademiska miljön jag blev uppfostrad som jurist. När jag satt och skrev mitt
referat på advokatbyrån och mina kollegor undrade vad jag höll på med: så log
de alltid lite roat när jag berättade att jag håller på att skriva om grundrättigheter
som EU-rätt. Framförallt undrade de om grundrättigheter verkligen är riktig
juridik. De menade att grundrättigheter näppeligen kunde vara av relevans för
praktiserande jurister. Men jag tycker att de har fel. Grundrättigheter är av
högsta relevans för praktiker och jag tänker fortsätta ägna både teoretiskt och
praktiskt intresse åt grundrättigheter. 

Under mina 14 år på Universitet har jag rättsdogmatiskt och teoretiskt
försökt förstå mig på dels hur rättigheterna växer fram och sedan också hur de
används i myndigheter och domstolar både i Sverige och i andra länder. Särskilt
intresse ägnade jag vad man kan kalla för en rättsbildningsprocess, alltså vilka
olika normgivare är som har inflytande över de här rättsreglernas skapelse och
normativitet. 

Men det är fint med teorier och principer. Alla dessa år av undervisning i
grundrättigheter, grundläggande EG-rättsliga principer och allmänna rättsgrund-
satser som härstammar ur EG-domstolens praxis har egentligen lett fram till en
undran: blir det någon leverans i slutändan egentligen? Hur har medborgarna
och företagen det nere på golvet? Har de någon nytta av de här rättighetsregler-
na eller är det här egentligen bara akademiska övningar som vi sysslar med på
akademier och fakulteter och i vissa fall på sådana här övningar som Nordiska
Juristmöten. 

Jag tänkte därför ge er några nedslag i verkligheten. 
Jag tänkte inleda med att teoretiskt ge en bild av var grundrättigheterna hör

hemma. Alan Rosas metodseminarium igår tycker jag på ett utmärkt sätt lycka-
des förmedla en bild av det nya rättsläget, och i någon mån bidra med ett svar
på frågan om vad rättens europeisering innebär. Vad betyder rättens europeise-
ring eller globalisering? Han pekade på förändrade demarkationslinjer mellan
juridik och politik och hur nationalstatens suveränitet nedvittrat, på betydelsen
av överstatliga domstolar med betydande tolkningsutrymme. 

I rättstillämpningen i dessa domstolar blir spänningen mellan kraven på
legalitet och koherens å ena sidan och legitimitet och rättfärdighet å andra sidan
stark. Spänningen blir särskilt accentuerad i mål som rör tolkning och
tillämpning av skrivna eller oskrivna rättsnormer inom området för grundrättig-
heter. Grundrättigheter är oftast vaga och obestämbara normer som vid tolkning
reser politiska och rättspolitiska spörsmål. Den rättsteoretiska frågan blir hur
balansen mellan legalitet och legitimitet skall utföras. 

I mitt referat om grundrättigheternas framhåller jag att det kom att växa fram
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genom en dialog mellan EG-domstolen och nationella författningsdomstolar.
Särskilt kan vi lära oss något av dialogen mellan EG-domstolen och den tyska
författningsdomstolen i Karlsruhe. 

EG-domstolens samspel med den tyska författningsdomstolen kom att få
särskild betydelse för framväxten av ett gemenskapsrättsligt skydd för grundrät-
tigheter. I en serie avgöranden uttalade den tyska domstolen i skuggan av EG-
domstolens domar i Internationale Handelsgesellschaft och Simmenthal att
grundrättigheterna inte var skyddade i tillräcklig grad eftersom gemenskapen
saknade en rättighetskatalog. Den tyska författningsdomstolen ansåg inte att
rättspraxis utgjorde ett tillräckligt skydd.

Några år in på 1980-talet föreföll det som tyska domstolar inte skulle
tillämpa gemenskapens bestämmelser ifall dessa var oförenliga med grundläg-
gande rättigheter i den tyska konstitutionen. En principiell kompromiss skulle
emellertid snart komma att nås som innebar att skyddet för grundrättigheter
kom att införlivas i EG-rätten genom den famösa referensen till medlemsstater-
nas konstitutionella traditioner.

Domen innebar en principiell vapenvila i så motto att författningsdomstolen
kom att erkänna ett gemenskapsrättsligt grundrättighetsskydd. Men domstolen
förbehöll sig för säkerhets skulle den principiella rätten att från en tid till en
annan kontrollera att det gemenskapsrättsliga grundrättighetsskyddet såväl som
den primära gemenskapsrätten i allmänhet harmonierar med den tyska grund-
lagen. Domstolens initiala tvekan och sedan gradvisa accepterande bidrog på ett
verksamt sätt till att grundrättigheternas ställning inom gemenskapsrätten kom
att stärkas såväl politiskt som juridiskt.

Det är i spänningsfältet mellan gemenskapsrätten och nationell konstitu-
tionell rätt som grundrättighetsskyddet har sin grund. Om vi skall vara riktigt
ärliga så kanske den beskrivna utvecklingen inte är så mycket att väsnas för.
Grundrättighetsskyddet på den överstatliga nivån har kanske haft större symbo-
lisk än materiell betydelse. Men det finns som sagt hopp om att konstitutions-
fördragets rättighetsstadga kanske blir det viktiga genombrott som krävs för att
unionens grundrättighetsskydd skall få en verkligt konstitutionell prägel.

Låt mig nu sätta det europeiska grundrättighetsskyddet i ett aktuellt och
globalt sammanhang. Det är kanske först då vi kan uppskatta dess verkliga
betydelse. Det rådande världsläget måste betecknas som ett perfekt empiriskt
scenario för en diskussion om avvägningen mellan skyddet för grundläggande
fri- och rättigheter å ena sidan och säkerhet å andra sidan.

I de orostider som nu råder med amerikanarnas War on Terror och rättighets-
inskränkningar i Europa till följd av verkliga eller overkliga terrorhot försöker
europeiska politiker få acceptans för ett konstitutionsfördrag med en rättighets-
stadga. Ett fördrag som formellt sett kan ses som en förstärkning av rättighets-
skyddet. En grundfråga blir om detta formella skydd har några förutsättningar
att kunna realiseras. Vad krävs för realiserandet av ett acceptabelt rättighets-
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skydd? En intressant fråga är om EU:s överstatliga ”statsskick”, som karaktäri-
serats av ”judicialisation of politics” och ”governing by judges”, lämpar sig
särskilt bra för utveckling av ett godtagbart rättighetsskydd?

En grundläggande fråga är varför liberala rättsstater och demokratier så
kvickt kan kohandla bort frihet och mänskliga rättigheter? Historiskt sett kan vi
se exempel på att politiska majoriteter bryr sig mindre om rättighetskränkningar
som skadar minoriteter än de bryr sig om säkerhet. Detta förefaller gälla för
både Europa och USA. Politiker och rädda medborgare identifierar sig helt en-
kelt inte med terrormisstänkta egyptier, somalier som fått sina tillgångar frysta i
strid med alla rättssäkerhetsprinciper eller med torterade Guantanamofångar.

Varför leder kränkningar av konstitutionella fri- och rättigheter till förhållan-
devis ljumma reaktioner? En förklaring kan vara att de sittande regeringarna
kontrollerar och omtolkar fakta i syfte att skydda maktinnehavet samt motar
bort obekväma frågor och uppgifter från medborgarna. Fakta förvrängs och
undanhålls för att rättfärdiga rättighetskränkande åtgärder. Både i Europa och
USA ser vi exempel på hur fakta förvanskas för att rättfärdiga handlingar som
företas för att säkra maktinnehav och nationell säkerhet.

Politiker utgår från att den allmänna opinionen inte bryr sig om mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter eftersom man är så rädd för terrorism och
krig. Men har konstitutioner och rättighetsstadgor ingen betydelse i tider av
terror och krig? 

En viktig slutsats av den senare tidens rättighetskränkningar är att rättsregler
och konstitutioner inte är tillräckliga för att hindra maktmissbruk och rättighets-
kränkningar. Skrivna regler och formaljuridiska restriktioner tenderar att förlora
sin betydelse om inte känslan av ansvar för rättigheternas upprätthållande delas
av politiker och ämbetsmän. Poängen med rättighetsjuridik och rättighetsetik är
att dana karaktärer hos politiker och ämbetsmän som kan möta terrorn och
skräckens verklighet utan att kapitulera för dess logik. Detta är ingen lätt upp-
gift. Terrorismen är skrämmande eftersom den vänder ut och in och upp och ner
på vad vi anser vara de grundläggande instinkterna hos mänskligheten. Terroris-
men firar död i stället för liv. Problemet är att vi inte kan lämna vår tro på
mänskligheten. Gör vi det har terrorismen segrat. 

Om politiska majoriteter inte går att luta sig mot kanske unionens urvattnade
demokratiska struktur kan vara en möjlighet? Vi har offentlighetsprincip, till-
gång till allmänna handlingar och en fri press. Vi har ett överstatligt system med
starka konstitutionella drag inom vilket politiken juridifierats och juridiken
politiserats. Men är det till domare och tjänstemän vi skall sätta vår tilltro i
orostider? Det kanske är det ”minst dåliga” 

Slutligen bör vi därför ställa oss den grundläggande frågan om vi har domare
och tjänstemän med den karaktär och moraliska resning som krävs för att hålla
emot när ändamålen påstås helga medlen? Jag är tveksam.
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Korreferent, fd. ombudsman för EU, juris licentiat Jacob Söderman, Finland:

Ola Wiklunds referat är informativt och tankeväckande och utgör ett gott under-
lag för diskussionen. Jag kommer att beröra hans sex teser, men före det gör jag
några allmänna reflexioner.

Krisen inom Europeiska Unionen

Resultaten av folkomröstningarna Frankrike och Nederländerna samt Stor-
britanniens beslut att inte ordna någon omröstning om EU:s konstitutionsför-
drag har föranlett en sådan situation att det är oklart vad som kommer att hända
med fördraget. EU:s grundrättighetsstadga från Nice 2000 är inkorporerad i
själva fördraget.

Skjuts den också mot en oviss framtid?
Min bedömning av läget är den att medlemsländerna i något skede kommer

att frångå den pretentiösa idén med ett konstitutionellt fördrag. Man kommer att
gå inför ett mindre pompöst samarbetsfördrag. Då EU:s kris uppkommit på
grund av medborgarnas misstroende med Unionen kommer man inte att frångå
grundrättighetsstadgan, vars innehåll man redan kunnat enas om. 

I väntan på att den skall bli formellt bindande rätt kommer den att i ökande
utsträckning att användas ”som inspiration” vid utvecklandet av EU:s grund-
rättsskydd. 

EU:s grundrättighetsstadga har ”proklamerats” av ordförandena för minister-
rådet, parlamentet och kommissionen i Nice 2000. 

Såsom Europeisk ombudsman motiverade jag flera initiativ med att prokla-
mationen måste betyda att ministerrådet, parlamentet och kommissionen är
skyldiga att följa stadgans bestämmelser i sin verksamhet. Det hade varit ”dålig
administration” att inte iaktta stadgans bestämmelser. Institutionerna acceptera-
de detta efter litet protester i början. 

Gemenskapsdomstolen av första instans har hänvisat till stadgan i motive-
ringar. Flera generaladvokater vid själva gemenskapsdomstolen har åberopat
den i sina förslag till avgöranden. Människorättsdomstolen i Strasbourg har
hänvisat till den.

Dessutom har medlemsländerna i Rom 2004 undertecknat det konstitu-
tionella fördraget, vari grundrättighetsstadgan ingår som ett eget kapitel, inför
dess behandling i medlemsländerna.

Jag tror att parterna i fortsättningen kommer att åberopa rättigheterna ur
stadgan och att speciellt gemenskapsdomstolarna i Luxembourg kommer att
mer och mer hänvisa till den i sina motiveringar även innan stadgan blir juri-
diskt bindande. 

Därför betyder krisen inom EU inte att det tema vi skall diskutera skulle ha
mist sin betydelse.
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Europarådet i Strasbourg

Det andra jag vill peka på är EU:s anslutning till Europakonventionen om
mänskliga rättigheter, vilket det konstitutionella fördraget skulle möjliggöra.
Troligen blir EU då även medlem i Europarådet, vilket gör ett vettigare sam-
arbete mellan dessa två möjligt och nödvändigt. En sådan utveckling är nyttig
och brådskande.

Kommissionen har nyligen sänt en förordningstext, enligt vilken man skulle
etablera ett nytt organ. Förslagets titel lyder: European Agency for fundamental
rights to pursue its activities in areas referred to in Title VI of the Treaty on
European Union Brussels, 30 June 2005 COM (2005)280. Det har sänts till EU
institutioner och organ på remiss. 

Det nya organet skall ha en årlig budget på 8,2¤, vilken under sex år skulle
öka till totalt 29¤. 

Totalt skulle man ha cirka 100 anställda. Det nuvarande Centret i Wien, som
har som uppgift att övervaka rasism och xenofobi skulle uppgå i det nya verket.
Förutom sina uppgifter att göra studier och rapporter över människorättsläget
inom EU skulle man vara skyldig att samarbeta med Europarådet i Strasbourg. 

På mej verkar det dock som ett steg mot att gradvis överta det europeiska
ansvaret i människorättsfrågor. 

Situationen i människorättsdomstolen i Strasbourg

Jag skulle ännu vilja tillägga att, då man bedömer människorättsdomstolens i
Strasbourgs möjligheter att klara fler uppgifter, måste kan konstatera att den i
dagens läge lär ha cirka 90.000 nya mål inväntande behandling. 

Med nuvarande bestämmelser kommer siffran att öka starkt under de följan-
de åren, om man inte ändrar reglerna om vilka mål behandlas, radikalt förnyar
domstolens arbetssätt och organisation samt lägger till mera resurser. Några
adekvata planer föreligger ännu inte. 

Inom Europarådet har man inte heller ännu – försåvitt jag vet – påbörjat
ändringen av sina regler så att EU d.v.s. en internationell organisation, skulle
kunna bli medlem, kunna delta i förvaltningen och betala för sej.

Medlemsländerna inom EU har även ett betydande inflytande inom Europa-
rådet. Man borde ta itu med de praktiska frågorna för eventuellt medlemskap i
god tid, i annat fall blir konstitutionsfördragets goda intentioner till denna del
en bara en symbolisk gest.

Slutligen: Rörande problemen kring terroristbekämpningen och de mänskliga
rättigheterna, vilket är ett aktuell och intressant tema, konstaterar jag att enligt
programmet behandlas det under en skild punkt på programmet, fredagen den
19 augusti efter lunch. 
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Så till referentens teser:

1. Antagandet av konstitutionsfördraget och införandet av rättighetsstadgan
kommer att medföra en ytterligare förstärkning av det europeiska rättighets-
skyddet, framhåller referenten. Det medför framförallt en ”nationalisering” av
skyddet så nationella domstolar får ansvaret. EU: medborgarnas förutsättningar
att få sitt rättighetsskydd förverkligat ökar.

Precis som referenten tror jag att utvecklingen är positiv för medborgarna,
men jag är inte säker på vad han menar med ”nationalisering”. Det har alltid
varit de nationella domstolarna, som haft ansvaret för att människorättighets-
bestämmelserna efterföljs i praktiken. 

Vi har nog i Norden haft en period, då man inte tog dessa så allvarligt, utan
ansåg att efterföljande av nationell lag är tillräckligt. Den skulle garantera också
att människorättsavtalen efterföljs. 

Inkorporerandet av t.ex. Europakonventionen för mänskliga rättigheter
såsom nationell lag ledde till att både parterna och domstolarna tog avtalet mer
på allvar, vilket referenten troligen avser med ”nationalisering”.

Antagandet av EU:s konstitutionella fördrag med dess grundrättigheter
skulle antagligen öka intresset hos både parterna och domstolarna för männis-
korättsfrågor och leda till stärkandet av människorättsskyddet i praktiken såsom
referenten understryker. 

Detta skulle framförallt då gälla EG-rätten på det nationella planet d.v.s.
enligt vissa bedömningar cirka 50% av lagstiftningen, måhända 80% till den del
den gäller den ekonomiska verksamheten.

Då man i gemenskapsrättens rättspraxis har, som referenten påvisat, erkänt
människorättsavtalen som principer i gemenskapsrätten, kan man redan nu med
framgång argumentera med dessa som bas i gemenskapsrättsliga mål.

Vidare kan man ta ”inspiration” ur EU:s grundrättighetsstadga, trots att den
inte är juridiskt bindande.

Det problematiska på den nationella nivån är uppsjön av olika regelverk
kring mänskliga rättigheter. Man har konventionerna från Europarådet och män-
niskorättsdomstolens rättspraxis. Man har FN konventionerna för mänskliga
rättigheter. ILO har några konventioner, som anses vara människorättskonven-
tioner. Därutöver har man de nationella konstitutionernas bestämmelser om
medborgarens grundrättigheter. Vidare har man gemenskapsdomstolens rätt-
spraxis i dessa frågor samt EU:s stadga för grundrättigheter.

En klok man har sagt att det inte skadar medborgarna om det finns en viss
tävlan kring utarbetandet av mänskliga rättigheter, men för en konsekvent och
trovärdig tillämpning skulle mindre kataloger räcka till. 

I de mål som här avses vore det bäst att börja med att leta efter stöd för sina
argument ur de europeiska domstolarnas rättspraxis. 
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2. Om jag förstår rätt menar referenten att ansvaret kring utvecklingen av
människorättsfrågorna kommer att flyttas till de nationella domstolarna för att
inledande av mål i Strasbourg blir dyrt och EG domstolen ofta är svår att nå.

När det gäller människorättsdomstolen, då EU:s konstitutionsfördrag trätt i
kraft, tror jag att saken har två sidor. Dels bör det ske en sådan reform att
människorättsdomstolen i praktiken kan ta emot nya uppgifter. 

Just nu ser det mörkt ut, vilket jag framhållit inledningsvis. 
Det krävs vidare det att ärendet varit i EU domstolen och denna inte löst

människorättsfrågan på ett godtagbart sätt. 
Personligen tror jag att EU domstolen i de flesta fall skulle lycka lösa

människorättsfrågan tillfredsställande. Jag motiverar det med att det inte finns
någon strävan till motsättningar i de båda domstolarnas tolkningslinjer i
människorättsfrågor. Gemenskapsrättsdomstolen har Montedison-fallet 1999
entydigt konstaterat att när man tolkar grundrättigheterna måste gemenskaps-
domstolarna beakta – ”must take into account” – människorättsdomstolens rätt-
spraxis. 

Det finns därutöver en Deklaration gällande Art I–7 (2) av konstitutionsför-
draget anslutet till detsamma 2004, där man konstateras att en dialog mellan
EU-domstolen och människorättsdomstolen pågår i dessa frågor. Man förordar
att den förstärks när EU ansluter sig till människorättsavtalet.

Jag kan skönja tre tydliga grupper, som är beroende av rätten att få sina fall
behandlade av gemenskapsdomstol. Först har vi dem, som är missnöjda med ett
beslut eller underlåtelse av en EU institution eller organ. Det har direkt tillgång
till gemenskapsdomstol. 

Sedan har vi dem som är missnöjda över hur gemenskapsrätten tillämpas i
medlemsländerna. De bör vända sig till nationell domstol, om annat inte för-
handlingar och klagomål hjälper. 

Till slut har vi dem, som anser att t.ex. en EG- lagstiftningsakt de facto bryter
mot de rättigheter, inklusive mänskliga rättigheter, som de har enligt EG-rätten.

Den första gruppen har direkt tillgång till domstolarna och kan där framföra
sina argument baserade på människorättsbestämmelser och får dem behandlade
av gememskapsdomstol.

Den andra gruppen möter i de olika länderna och i regionerna en relativt stor
skillnad inom domstolarna, när det gäller kännedom av såväl EG-rätt eller
människorätt. I det fallet att de för sin talan baserad på EG rätt och formulerar
sina krav och yrkanden så att domstolen anser att den bör vända sej till gemen-
skapsdomstolen, för att be om en tolkning enligt artikel 234, så får de sitt fall
behandlat av denna domstol. 

I annat fall får de det inte. 
Då återstår det att klaga till kommissionen eller att göra en framställning till

Europaparlamentet. Dessa förfaranden har i praktiken visat sig vara långsamma
och ganska osäkra.
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Den tredje gruppen kan endast i synnerligen sällsynta fall få sitt fall be-
handlat av gemenskapsdomstolen.

Hur kunde man öka den andra gruppens möjligheter att få sin talan baserad
på EG rättens människorättsnormer till behandling i EG domstol, om den
nationella domstolen inte vill be om förhandsavgörande? Kunde man öka den
tredje gruppens möjligheter att få sina fall behandlade?

Människorättsdomstolen bor väl kräva att ett fall baserat på EG rätt, har
behandlats av EG domstol, innan den kunde ta det till behandling.

Och hur skulle man göra en grupp människor, en minoritet, behandlades i ett
medlemsland i strid med EG rätt och kommissionen icke ville göra något av
politiska skäl och de inte heller kan vända sej till nationell domstol?

Inom gemenskapsdomstolen och inom EU i stort har man ställt sig avvisande
till etablerandet av en individuell rätt för en medborgare att få sitt fall behandlat
direkt av gemenskapsdomstolen.

För att råda bot på detta missförhållande föreslog jag som observatör för
Konventet, som uppgjorde konstitutionsfördraget, att EU:s ombudsman i fram-
tiden skulle ha en rätt att ta upp principiella fall vid EU:s domstol. Här avsåg
jag möjliga brott mot grundrättsstadgan. De nationella ombudsmännen kunde
t.ex. förse EU:s ombudsman med alarmerande fall inom ramen för det sam-
arbete de redan har. 

Förslaget fick inte något nämnvärt stöd inom konventet.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att en part, som anser att ett brott

mot människorättsbestämmelserna föreligger, måste driva det så från första
början att den nationella domstolen förstår att be om EG-domstolens förhands-
avgörande. De nationella domstolarnas kunskap i dessa frågor är tyvärr i prakti-
ken mycket olika.

I några av de nya medlemsländerna är domstolsväsendet dessutom ännu
relativt underutvecklat.

Här är den springande, låt oss säga svaga punkten, i EG rättskyddet. Hur
skall man få sitt mål behandlat av gemenskapsdomstol? Hur kan domstolen
försäkra sig om att de principiella människorättsmålen kommer att behandlas av
den?

Jag håller nog med referenten att domstolsförfarandet i dessa mål är både
dyrt och långsamt. Stora företag klarar nog kostnaderna, men för en enskild är
de ofta för stora. 

Dock kvarstår det faktum att det inte alls är säkert att en enskild får sitt fall
prövat av gemenskapsdomstolen, i framtiden EU-domstolen. Skall denna därtill
utvecklas till en konstitutionell domstol så kvarstår detta en lucka i rättssyste-
met.

Möjligheten att få fallet därtill prövat av människorättsdomstolen ser jag som
symboliskt viktig, men tror att det skulle finnas verkligt behov till detta rätt
sällan. 
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3. Jag håller med referenten att politikernas och tjänstemännens inte är särskilt
pålitliga i rättsskyddsfrågor i orostider. De är rädda att det av allmänheten skul-
le ses som försök att skydda av kriminella element och ovälkomna invandrare. 

När det gäller domare så måste man minnas att de nordiska länderna inte har
konstitutionsdomstolar. Vi har inte heller en tradition inom domarkåren att på
tjänstens vägnar ta upp konstitutionella och människorättsliga problemställning-
ar. Att ändra denna uppfattning kräver mycket information, skolning och debatt
samt kanske politikernas medverkan.

Glädjande är att de högsta domstolarna i Finland under 90 talet har motiverat
fall med människorättsavtalet samt i vissa fall t.o.m. tillämpat människorätts-
regler vid avgörandet av målet. Jag antar att utvecklingen är liknande i alla nor-
diska länder.

Domstolarna är de som i sista hand skall svara för att lag och rätt- sker i våra
samhällen. Uppgiften att bevaka konstitutionella och mänskliga rättigheter är en
naturlig uppgift för dem. Då olika parters olika rättigheter, t.ex. yttrandefrihet
och privatlivets skydd, ofta skall övervägas mot varandra är domstolarna de
som bäst klarar detta.

Om domstolarna kunde sköta denna uppgift prompt och med stor sakkun-
skap skulle givetvis människorättsskyddet inom unionsrätten förstärkas i prakti-
ken och i bästa fall onödiga långtutdragna processer undvikas.

Flera parlamentariska ombudsmän inom EU har som konstitutionell uppgift
att övervaka att människorättsbestämmelserna efterföljs. De har större möjlig-
heter att ta upp principiella fall till behandling än domstolarna, då kan agera på
eget initiativ och sålunda har större rörlighet. De kan komplettera domstolarnas
roll på ett positivt sätt för att öka medborgarnas människorättskydd och känne-
domen om detta i samhället.

4. Referenten betonar betydelsen av offentlighetsprincipens tillämpning inom
EU och dess medlemsländer.

Amsterdam-avtalet medförde tre positiva förändringar för offentlighets-
principen:

I EU fördragets 1. Art. konstateras att ”besluten fattas så öppet och så nära
medborgarna som möjligt” i 6. Art. insätts ett nytt ord i listan: demokrati, ett ord
som måste kombineras med öppenhet. Vidare införs en i 225 Art. en regel att 

medborgarna skall ha rätt till Europaparlamentets, rådets och kommissionens
handlingar enligt lag (förordning).

Konstitutionsfördraget ökar rätten till handlingar att gälla hela dem inom
hela EU administrationen. Den föreskriver även att Ministerrådet bör diskutera
och anta lagar vid offentliga möten. Ordet demokrati kvarstår, men principen att
besluten skall tas

”så öppet som möjligt” hittar jag ej mera i konstitutionsfördraget.
Det positiva var emellertid att såväl konventet för grundrättighetsstadgan och
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konventet för konstitutionsfördraget agerade inför öppen ridå d.v.s. tog sina
beslut så ”öppet som möjligt”.

Offentlighetsprincipen är inte bara tillgång tillhandlingar. Den betyder att
medborgarna har rätt att veta vad myndigheterna planerar, vad de gör och varför
de gör det. Särskilt när det gäller regler, som planeras bli bindande för medbor-
garna måste de kunna följa med deras behandling och påverka deras utformande.

Yttrandefriheten är en viktig del av offentlighetsprincipen. Medborgarna kan
bara informeras om det finns en fri medievärld med tillgång till adekvat infor-
mation – bl.a. rätt till offentliga handlingar – och en fungerande rätt till yttran-
defrihet även för de anställda inom den offentliga förvaltningen.

Bäst tyckte jag om Deklaration 17 ansluten till Maastricht fördraget. Den
sade bl.a. att

“The Conference considers that transparency of decisions-making proc-
ess strengthens the democratic nature of the institutions and the public’s
confidence in the administration” 

Den ledde sedermera till att kommissionen och ministerrådet antog de första
reglerna om tillgång tillhandlingar. Ministerrådet fortsatte dock att stifta lagar
bakom lyckta dörrar. EU anställda har inte ännu rätt att skriva fackartiklar utan
ett förhandsgodkännande av sina chefer.

I medlemsländerna är läget gällande offentlighetsprincipen olika. 
EU:s regler om tillgång till offentliga handlingar har aktualiserat liknande

regler i flera medlemsländer. 
Sverige och de övriga nordiska länderna motsatte sej häftigt att EU:s regler

skulle direkt påverka reglerna i medlemsländerna, då man antog att dessa då
skulle bli sämre. Jag tror att det var bäst så för det öppna nordiska samhället,
trots att EU:s regler blev ganska hyfsade till slut.

Europarådet i Strasbourg har aktiverat sej kring de offentliga handlingarna
och torde ha åstadkommit en rekommendation i ärendet. Jag tror att frågan hör
hemma där, när det gäller medlemsländerna. Man kan finna mera idealism där
en i EU, fast det går långsamt.

Kampen för att offentlighetsprincipen skall utvecklas och rotas inom EU bör
fortsätta. Framgångarna under de senaste 10 åren borde ge kampen mera kraft.

5. Se min kommentar till tes 3.

6. Personligen tror jag att den enda räddningen för den liberala rättsstatens
konstitutionella rättigheter och människorättigheterna är att de som tror på och
arbetar med dem, håller dem vid livs genom att föra fram och debattera dem
inom förvaltnings-, rätts- och det politiska systemet och framför allt i den fria
medievärlden.
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Politikerna fogar sig nog alltid till den samhällsmiljö och stämning de verkar i.
Ur denna synvinkel är det glädjande att de Nordiska juristdagarna i Reykja-

vik 2005 har tagit upp människorättsproblematiken under tre olika, aktuella
rubriker.

Det stärker en i tron både när det gäller mänskliga rättigheter och jurister.

Rättschef Olle Abrahamsson, Sverige:

Jag är enig med referenten i mycket, inte minst när han i sitt skriftliga bidrag sä-
ger att ”införandet av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna utgör en
av de största förändringarna som introducerats genom konstitutionsfördraget”.
Men på en väsentlig punkt vill jag motsäga både referenten och korreferenten,
och det gäller deras påstående att syftet med stadgan är att ge EU-medborgarna
ett bättre skydd för sina grundläggande rättigheter. Faktum är ju att EU-medbor-
garna, i likhet med bland andra norska och isländska medborgare, har ett till-
fredsställande sådant skydd sedan länge, i form av de nationella rättsordningar-
na och Europakonventionen, som också är en del av EU:s rättsordning. Sett från
den utgångspunkten måste det mödosamma arbetet med EU-stadgan sättas in i
ett politiskt sammanhang för att över huvud taget kunna begripas. Och då finner
man att det hela tiden är de federalt sinnade krafterna – framför allt i Tyskland
men också i andra medlemsstater – som har velat utveckla vad man kallar ”det
europeiska projektet”, som också starkast har verkat för att EU skall få en egen
rättighetsstadga. Eftersom medborgarnas behov redan är tillgodosedda genom
de befintliga regelverken blir det egentliga syftet, både med att anta stadgan och
att göra den juridiskt bindande, djupare sett någonting annat, nämligen att ge
prestige åt det europeiska projektet och att hos medborgarna ingjuta föreställ-
ningen att deras grundläggande rättigheter i första hand garanteras av unionen
och bara i andra hand av medlemsstaternas egna rättsordningar. På så sätt vill
man åstadkomma ett successivt stärkande av medborgarnas känsla av tillhörig-
het till den europeiska unionen. Ett sådant motiv för att ge EU en egen rättig-
hetsstadga vid sidan av de som redan finns i form av Europakonventionen och
medlemsstaternas egna konstitutioner är helt i sin ordning om man önskar att
EU skall utvecklas i federalistisk riktning. Däremot är det inte sin ordning att
dölja detta motiv bakom fagert men vilseledande tal om att EU-medborgarna
har ett otillräckligt skydd för sina grundläggande rättigheter.

Dessutom gjorde advokat Nikolaj Linneballe, Danmark, professor, dr.jur. Peter
Pagh, Danmark, høyesteretsadvokat Gunnar Nerdrum, Norge, førsteamanuensis
Jan E. Helgesen, Norge, forskaren Arnaud Lauer, Sverige, departementsråd
Henrik Jermsten, Sverige, och ombudsmannen Hans Ytterberg, Sverige, inlägg
på sektionsmötet.
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Debattledaren, chefsjustitieombudsmannen Mats Melin, avslutade med att tacka
referenten och korreferenten samt övriga mötesdeltagare och förklarade
sektionsmötet avslutat.
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