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1. Inledning

Detta referat syftar till att tjäna som utgångspunkt för en diskussion om skyddet
för så kallade grundrättigheter1 inom EU:s rättsordning. Grundrättigheterna
härstammar från en mängd olika källor: nationella konstitutioner och rättighets-
kataloger, allmänna gemenskapsrättsliga rättsprinciper, unionens rättighetsstad-
ga, artiklarna 6, 7 och 49 i EU-fördraget, artiklarna 13, 63, 136, 177 och 181a i
EG-fördraget samt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Till dessa
källor kan bestämmelser i gemenskapens folkrättsliga fördrag och allmän folk-
rätt läggas. Strukturen är spretig och komplex. Källorna har olika konstitutionell
och rättslig status, vissa anses formellt bindande andra inte.2

I detta referat fokuseras på de viktigaste rättskällorna: allmänna EG-rättsli-
ga rättsprinciper, Europakonventionen och den i konstitutionsfördraget inkorpo-
rerade rättighetsstadgan. Det inleds med en översiktlig beskrivning av rättig-
hetsskyddets framväxt. Här ges även en tentativ begreppsbestämning som i
princip avgränsar användningen av grundrättighetsbegreppet till att avse ekono-
miska rättigheter (närings- och äganderätt), politiska friheter samt grundläggan-
de rättigheter som syftar till att trygga den enskildes rättssäkerhet. Begreppet får
numer även anses innefatta religionsfrihet, yttrandefrihet, rätt till domstolspröv-
ning, skydd för privatliv och familjeliv samt föreningsfrihet. Men kanske vikti-
gast är de grundrättigheter som definierar EU-medborgarens rättigheter i förhål-
lande till de gemensamma institutionernas förvaltning. Här avses offentlighets-
principen, d v s rätten att ta del av handlingar och myndighetsdokument samt
principer om god förvaltning.

Denna vaga definition används för detta referats syften men kan naturligt-
vis ifrågasättas, särskilt med tanke på den ymniga flora av grundrättigheter som
introducerats genom konstitutionsfördragets rättighetsstadga. Definitionen gör
att gränsdragningar till andra typer av grundläggande gemenskapsrättigheter
blir oskarp. Enligt min mening kan det ifrågasättas om inte fördragsbestämmel-

1 Ibland används även begreppet grundläggande fri- och rättigheter.
2 Se Allan Rosas översikt i “The Legal Sources of EU Fundamental Rights: A Systemic Overview, i

Une communauté de droit” – Festschrift für Gil Carlos Rodrigues Iglesias 2003, s 87–102.



Ola Wiklund400

ser om fri rörlighet etc skall kategoriseras tillsammans med näringsfrihet och
äganderätt. Likaså ligger gemenskapsrättens så kallade rättsskyddsprincip väl-
digt nära rättssäkerhetsgarantier av typen rätt till rättvis rättegång och tillgång
till rättsmedel. Rättsskyddsprincipen inkluderas därför eftersom den är viktig
såväl som självständig princip som förutsättning för realiserandet av grundrät-
tigheterna. Jag emotser emellertid en diskussion kring frågor om typologi och
begreppsbestämningar.3

Referatet går heller inte på djupet med enskilda grundrättigheter. Detaljera-
de rättsdogmatiska studier av skyddsnivåer för olika grundrättigheter lämnas i
princip utanför framställningen. Syftet är snarare att tydliggöra drivkrafterna
bakom den rättsutveckling som lett fram till konstitutionsfördragets rättighets-
stadga.

Referatet koncentrerar sig på den historiska utvecklingslinjen fram till rät-
tighetsstadgan och avslutar med att resa frågan om skyddsnivåer och avväg-
ningar i förhållande till de inskränkningar i fri- och rättighetsskyddet som är
följden av det “War on Terror” som pågår i kölvattnet av terrorattackerna den 11
september 2001. Kan unionsrättens överstatliga grundrättighetssystem sätta en
effektiv grimma på ett politiskt system som i orostider inte drar sig för att in-
skränka fri- och rättigheter? Hur förhåller sig ett överstatligt grundrättighets-
skydd till den politiska demokratin och den konstitutionella maktbalansen i den
liberala rättsstaten?

2. Framväxten av rättighetsskyddet inom unionen – från Stork till
stadga

2.1 Några inledande stapplande steg

När de europeiska gemenskaperna grundades nämndes inte mänskliga rättighe-
ter eller grundrättigheter uttryckligen i fördragen. Det fanns flera anledningar
till detta. En var att gemenskapernas mål huvudsakligen aktualiserade ett eko-
nomiskt samarbete inriktat på handel. En annan var att det redan försiggick ett
europeiskt samarbete som syftade till en europeisk konvention om skydd för de
mänskliga rättigheterna, Europakonventionen. Arbetet med Europakonventio-
nen slutfördes 1950 och konventionen trädde i kraft 1953.

Frågan om införlivande av Europakonventionen i medlemsstaternas in-
hemska rättsordningar fick gradvis ökad aktualitet samtidigt som det i med-
lemsstaterna restes nationella krav på ett bättre fungerande rättsskydd för de

3 För ett förslag till begreppsbestämning och typologi se Wiklund och Bengoetxea, General Consti-
tutional Principles of Community Law, Bernitz och Nergelius red., General Principles of Commu-
nity Law Kluwer 2000, s 119 ff. 
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mänskliga rättigheterna. Det var som ett svar på denna utveckling EG-domsto-
len efter hand började ta hänsyn till grundläggande rättigheter i sin praxis.
Skyddet för grundrättigheterna i gemenskapsrätten har nästan uteslutande varit
en produkt av rättspraxis, även om vissa bestämmelser i fördragen och sekun-
därrätten tillkommit med tiden. Domstolens kreativitet har dock inte varit utan
kritik.

I slutet av 1950-talet hade EG-domstolen i målet Stork att pröva om ett be-
slut under Kol- och Stålunionen kränkte en grundläggande rättighet i en av
medlemsstaterna.4 Domstolen ansåg att den saknade kompetens att ta ställning
till frågan och gjorde inte någon närmare prövning.

Den konstitutionella utvecklingen som förde med sig att gemenskapsrättens
ställning stärktes genom att fördragen började konstitutionaliseras aktualiserade
naturligt frågan om hur medlemsstaterna och deras medborgare skulle acceptera
framväxten av en gemenskapens “suveränitet”, särskilt som gemenskapsrätten i
princip saknade skydd för enskildas grundläggande rättigheter.

Domstolens första svar kom år 1969 när den uttalade att grundrättigheterna
utgjorde en integrerad del av de allmänna rättsprinciper som domstolen skall
upprätthålla.5 Målet får sägas ge uttryck för viss aktivism och kreativitet från
domstolens sida. Domstolen lyckades framhålla gemenskapens suveränitet sam-
tidigt som den uttalade att gemenskapsrätten delar de värderingar som kommer
till uttryck i medlemsstaternas konstitutioner. Medlemsstaternas konstitutioner
skulle dock inte vara bindande för domstolen utan domstolen hade endast att
hämta inspiration från dessa.

Efter det att den italienska och tyska författningsdomstolen framfört kraft-
full kritik genom att uttrycka att de föredrog de nationella rättighetskatalogerna
uttalade EG-domstolen i Nold6 att inspiration hämtades även från internationella
grundläggande rättighetskonventioner. I målet lades grunden till den skyddsnivå
som grundrättigheterna skall tillerkänna enskilda.

Domstolen tog även ett steg vidare och granskade nationell lagstiftning.
Även om domstolen i Nold hämtade inspiration från medlemsstaternas konstitu-
tioner hade den inte för avsikt att hitta en minsta gemensamma nämnare. Det
framgår klart av målet att innehållet i en grundrättighet inte behöver vara iden-
tiskt eller överensstämma med en rättighet i en medlemsstats konstitution.

2.2 Samspelet med Karlsruhe

Principen om gemenskapsrättens absoluta företräde framför nationell konstitu-
tionell rätt innebar både ett irritationsmoment och en utmaning för medlemssta-

4 Mål 1/58 Stork [1959] ECR 43.
5 Mål 29/69 Stauder [1969] ECR 419.
6 Mål 4/73 Nold [1974] ECR 491.
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ternas författningsdomstolar. Trots att de flesta av domstolarna såg sig nödgade
att dra en lans för den nationella konstitutionella integriteten uppnåddes slutli-
gen en konstitutionell maktbalans mellan EG-domstolen och de nationella dom-
stolarna.7

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 Handelsgesellschaft8 och Simmenthal9 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.

I Solange I slog den tyska författningsdomstolen fast att den hade kompe-
tens att pröva EG-reglers förenlighet med den tyska grundlagen så länge rättig-
hetsskyddet inom EG-rätten inte nådde en högre standard än det hade 1974.10

Avgörandet innebar att EG-rättens principiella företräde över tysk rätt gällde så
länge EG-rätten inte stred mot den tyska grundlagens grundrättigheter.

Den tyska författningsdomstolen fastslog i Solange II att den överföring av
suveränitet till gemenskapen som följer av artikel 24 i den tyska grundlagen har
sina begränsningar. Författningsdomstolen uttalade att artikel 24 

“…does not confer a power to surrender by way of ceding sovereign rights
to international institutions the identity of the prevailing constitutional or-
der of the Federal republic by breaking into its basic framework, that is, in-
to the structure that makes it up”.11

I Solange II förbehöll sig författningsdomstolen kompetensen att pröva ge-
menskapsrättens förenlighet med tyska Grundgesetz. Denna hållning kom att
bekräftas i författningsdomstolens principiellt viktiga dom över EU-fördraget
den 12 oktober 1993.12 Författningsdomstolens uppgift var i detta fall att under-

7 För en kritik av den tyska författningsdomstolens dom i Maastricht-målet se Joseph Weiler, The
State ”über alles”, Festschrift für Everling 1995 s 1651.

8 Mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft [1970] ECR 1125.
9 Mål 106/77 Simmenthal [1978] ECR 629.
10 BVerfGE 37, s 271 ff.
11 Domslut av den 22 oktober 1986, passagen finns översatt till engelska i 1987 CMLR [3] 225 s

257.
12 Bundesverfassungsgericht, Urteil des zweiten Senats vom 12 Oktober 1993, EuGRZ s 429.
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söka om den tyska grundlagen lade några hinder i vägen för en tysk ratificering
av EU-fördraget.

De enskilda klagomål som den tyska författningsdomstolen hade att ta ställ-
ning till rörde förhållandet mellan EU-fördraget och den tyska demokratin. De
klagande menade att den tyska demokratin, så som den är uttryckt i Grundge-
setz, inte var förenlig med EU-fördraget. Författningsdomstolen tillbakavisade
emellertid dessa påståeenden. Domstolen framhöll den tyska demokratins över-
höghet. De legitima företrädarna för det tyska folket är förbundsdagens för
evigt fria och obundna ledamöter.13 Härigenom fastslås den sk evighetsgaran-
tin14, vilken innebär att grundlagen aldrig får revideras vad gäller reglerna om
respekten för människovärdet15 och reglerna som konstituerar Tyskland som en
demokratisk och social förbundsstat.16 I Grundgesetz artikel 23 regleras det tys-
ka medlemskapet i den Europeiska unionen. I denna bestämmelse finns vad
man kan kalla en spärregel som innebär att det tyska medlemskapet i EU är be-
roende av om evighetsgarantin träds för när. Fördragsändringar kan därmed inte
ske om dessa inte ligger i linje med Grundgesetz krav på människovärde, demo-
krati, välfärdsstat och federal organisation.17

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 an-
nan kontrollera att det gemenskapsrättsliga grundrättighetsskyddet såväl som
den primära gemenskapsrätten i allmänhet harmonierar med den tyska grundla-
gen. 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.

2.3 Maastrichtfördraget och kodifieringen av rättspraxis

EG-fördraget innehöll vid tidpunkten för ratificeringen av Maastrichtfördraget
inte någon särskild hänvisning till grundrättigheter, förutom omnämnandet av
“skyddet för fred och frihet” i sista övervägandet i ingressen. EG-domstolen har
emellertid upprätthållit skyddet av de grundläggande rättigheterna med hjälp av
allmänna principer för gemenskapsrätten, genom att hänvisa till gemensamma
konstitutionella traditioner och till internationella avtal, i synnerhet till Europa-
konventionen.

I den europeiska enhetsakten hänvisades i ingressen till skyddet av de
grundläggande rättigheter som erkänns i medlemsstaternas konstitutioner och

13 Grundgesetz artikel 38.
14 Grundgesetz artikel 79.
15 Grundgesetz artikel 1. 
16 Grundgesetz artikel 20.
17 Grundgesetz artikel 23 (tillkommen genom ändring den 21 december 1992).
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andra lagar, i Europakonventionen samt i den Europeiska sociala stadgan.
I artikel F(2) i EU-fördraget föreskrevs emellertid nu att 

“[u]nionen skall som allmänna principer för gemenskapsrätten respektera
de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen
… och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella
traditioner.”

I Maastrichtfördraget hänvisades allmänt till respekten för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Ett flertal artiklar innehöll mer
eller mindre uttryckliga referenser. I tredje pelaren förekom till och med en ut-
trycklig hänvisning till respekten för konventionen inom ramen för samarbetet i
rättsliga och inrikes frågor. I politiska förklaringar från medlemsstater och ge-
menskapsinstitutioner hänvisades också till skyddet av de grundläggande rättig-
heterna.18 I samband med ratificeringen av Maastrichtfördraget började begrep-
pet grundrättighet som gemenskapsrätt ta fastare form.

Avstampet togs i EG-domstolens tidigt formulerade grundrättighetsbegrepp
som avsåg beteckna de regler i ett rättssystem som har fundamental karaktär.
Mest framträdande var enligt domstolen principer om mänskliga rättigheter.19

Enligt EG-domstolens rättspraxis kom grundrättigheterna att utgöra en integre-
rad del av de allmänna rättsprinciper vilkas iakttagande domstolen skall säkers-
tälla. EG-domstolen hämtade inspiration från medlemsstaternas gemensamma
konstitutionella traditioner samt från den vägledning som ges i de internationel-
la dokument som rör skyddet av de mänskliga rättigheterna och som medlems-

18 Här kan nämnas Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring av den 5
april 1977 (Fördragssamling 1995, s. 877), Gemensam förklaring mot rasism och främlingsfient-
lighet lämnad av europaparlamentet, rådet, medlemsstaternas representanter församlade i rådet
och kommissionen den 11 juni 1986 (Fördragssamling 1995, s. 889), Resolution om bekämpning-
en av rasism och främlingsfientlighet lämnad av rådet och stats- och regeringschefer församlade i
rådet den 29 maj 1990 (EGT nr C 157, s. 1), Resolution om de mänskliga rättigheterna, demokra-
tin och utvecklingen antagen av rådet och medlemsstaternas representanter församlade i rådet den
28 november 1991 (Bulletin des Communautés européennes nr 11/91, punkt 2.3.1) och de krav
angående genomförandet av denna resolution som antogs av rådet och medlemsstaterna den 18
november 1992. Likaså kan påminnas om de förklaringar som lämnats av Europeiska rådet vid
olika tillfällen, såsom Förklaringen om den europeiska identiteten av den 14 december 1973 (Bul-
letin des Communautés européennes nr 12/73, punkt 2501), Förklaringen om demokrati av den 8
april 1978, Förklaringen om gemenskapens internationella roll av den 2 och den 3 december 1988
(Bulletin des Communautés européennes nr 12/88 punkt 1.1.10), Förklaringen om de mänskliga
rättigheterna av den 29 juni 1991 (Bulletin des Communautés européennes nr 6/91, bilaga V) och
Förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 11 december 1993 vid 45-års jubileet av den
Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (Bulletin des Communautés européennes nr
12/93, punkt 1.4.12).

19 Mål 26/69 Stauder [1969] ECR 419, mål 4/73 Nold [1974] ECR 491 och mål 36/75 Rutili [1975]
ECR 1219.
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staterna har medverkat eller anslutit sig till. EG-domstolen har i detta samman-
hang angivit att Europakonventionen är av särskild betydelse.20 Kort sagt var det
EG-domstolens initiala ställningstagande i Nold som kom att kodifieras genom
unionsfördraget i Maastricht 1992.

Grunden för de gemenskapsrättsliga fri- och rättighetsskyddet är alltjämt
den som EG-domstolen formulerade i Nold. Detta trots att de tidiga fallen följts
av en mängd avgöranden från Luxemburg.21 Utifrån den ursprungliga grunden
har EG-domstolen genom åren kommit att klargöra att t.ex. religionsfrihet, ytt-
randefrihet, rätt till domstolsprövning, skydd för privatliv och familjeliv samt
föreningsfrihet omfattas av fri- och rättighetsskyddet.

Det är vidare värt att notera att EU-medborgarna hittills inte kunnat åberopa
det skydd som Europakonventionen ger dem i förhållande till gemenskapens
rättsakter inför Strasbourgdomstolen som klart uttalat att “Acts of the EC as
such, can not be challenged before the Court because the EC is not a contrac-
ting party.”22

Strasbourgdomstolens rättspraxis har emellertid fått avtryck i gemenskaps-
rätten. Ett av EG-domstolens viktigaste avgöranden är domstolens dom av den
17 december 1998 i målet Baustahlgewebe mot kommissionen.23 Avgörandet vi-
sar att EG-domstolen har kommit att utveckla sin praxis till skydd för grundläg-
gande fri- och rättigheter på ett sätt som både formellt och reellt innebär en ut-
veckling av rättighetsskyddet. Det rör sig helt enkelt om en konsekvent tillämp-
ning av Europakonventionens bestämmelser (om än analogvis) och rättspraxis
på den maktutövning som sker i EG-domstolen. Artikel 6 i Europakonventionen
om rätt till rättegång gäller även för processen i Luxemburgdomstolarna. EG-
domstolens avgörande i Baustahlgewebe klargör att det gemenskapsrättsliga fri-
och rättighetsskyddet inte är abstrakt och teoretiskt utan konkret och praktiskt.24

Avgörandet innebär inte något stort språng i EG-domstolens rättskipning. Något
verkligt normativt nytt kan inte inträffa förrän konstitutionsfördraget blir gällan-
de rätt och Europeiska unionen ansluts till Europakonventionen. 25 

2.4 Vilka rättigheter? Vilken skyddsnivå?

I avsaknad av en rättighetskatalog har frågor väckts om vad som utgör en
grundrättighet inom EG- och EU-rätten. Grundrättigheterna har utvecklats ge-

20 Se mål C-260/89 ERT [1991] ECR I-2925 p 41.
21 Av de senaste se exempelvis mål C-60/00 Carpenter [2002] ECR I-6279, mål C-94/00 Roquette

Frères [2002] ECR I-9011, mål C-112/00 Schmidberger [2003] ECR I-5659 samt målen C-20/00
och C-64/00 Booker [2003] ECR I-07411.

22 Europadomstolens dom av den 18 februari 1999 i målet Matthews ./. Storbritannien.
23 Mål C-185/95 Baustahlgewebe ./. kommissionen, REG 1998, sid I-8417.
24 Mats Melin, Så länge skutan kan gå – om Europeiska unionen på kryss mot ett konstitutionellt fri-

och rättighetsskydd, i festskrift till Hans Ragnemalm, s 230.
25 Ibid.
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nom rättspraxis och det är inte helt klart vilka rättigheter som utgör grundrättig-
heter. Det vore en näst intill omöjlig uppgift att gå igenom den myriad av avgö-
randen och sedan auktoritativt ange vilka rättigheter som utgör grundrättigheter
och vilken skyddsnivå dessa skall ges.

En grundläggande fråga är om EG-domstolen är tvungen att acceptera alla
rättigheter som finns i en medlemsstats konstitution som grundläggande rättig-
heter, dvs om de rättigheter som finns i medlemsstaternas konstitution skall
upphöjas till grundrättigheter. Domstolen har tagit ställning till denna fråga och
besvarade denna i princip jakande i IRCA26. De rättigheter som har beaktats i
gemenskapsrätten kan huvudsakligen delas in i tre större kategorier; ekonomis-
ka rättigheter, civila och politiska friheter samt processuella rättssäkerhetsga-
rantier. På senare tid har även enskildas tillgång till allmänna handlingar och of-
fentlighetsprincipen framhävts i såväl rättspraxis som lagstiftning. Till de rättig-
heter som inte upphöjts hör bland annat immigrations-, miljö och kulturella rät-
tigheter. Inte heller har lingvistiska rättigheter slagit igenom ännu.

Hur domstolen prioriterat när den beslutat sig för att upphöja vissa rättighe-
ter till grundrättigheter och inte andra är oklart. Prioriteringarna förklaras
många gånger med rättigheternas historiska ursprung och karaktären av skyddet
för mänskliga rättigheter i gemenskapens rättssystem.

Domstolens erkännande av en rättighet som en grundrättighet uttrycker inte
heller något om den skyddsnivå som rättigheten åtnjuter. Av de avgöranden som
finns framgår det klart att skillnad görs på sociala och ekonomiska rättigheter.
Beträffande de sociala rättigheterna, som inte kvalificerats som grundrättighe-
ter, är domstolen beredd att ta till mer långtgående åtgärder för att höja skydds-
nivåerna för enskilda. EG-domstolens judiciella aktivism på området för likabe-
handling får anses vara banbrytande.27 

När det gäller de ekonomiska rättigheterna intar domstolen en mer tillba-
kadragen position, som kan beskrivas som “förebyggande”. Domstolen upprätt-
håller de ekonomiska rättigheter som myndigheter inte får göra intrång i, men
rättigheterna får ofta ge vika för ett allmänt intresse. I detta läge sätter domsto-
len gränser för hur allmänna aktörer får agera och hur långt ett allmänt intresse
kan inkräkta på enskildas ekonomiska grundrättigheter. Det är alltså en fin ba-
lansgång mellan de enskildas ekonomiska intressen och det allmännas intresse. 

De så kallade ekonomiska rättigheterna är följaktligen inte absoluta utan
kan begränsas med hänvisning till allmänintresset. Dessa rättigheter begränsas
ofta under åberopande av den inre marknadens organisation. En förutsättning är
att begränsningarna är proportionella och att dessa korresponderar med ett all-
mänt intresse som upprätthålls av gemenskapen.

26 Mål 7/76 IRCA [1966] ECR 1213.
27 Se Stone Sweet, Governing with Judges, Oxford University Press 2000; och Stone Sweet, Judicia-

lization and the Construction of Governance, Comparative Political Studies 32, s 327 ff.
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Domstolens avgörande i the Bananas case28 visar att införandet av en ge-
mensam organisation på marknaden kan påverka och inskränka enskildas eko-
nomiska intressen rejält utan att detta betraktas som ett brott mot rätten att be-
driva näringsverksamhet eller att utöva ett yrke. Det bör noteras att domstolen
hittills inte funnit att någon inskränkning har utgjort brott mot dessa grundrät-
tigheter. I de fall domstolen har funnit att åtgärder har utgjort allvarliga hot mot
grundrättigheterna har domstolen närmast omformulerat problemställningen så
att det exempelvis varit fråga om överträdande av likabehandlingsprincipen.

En naturlig följdfråga till avgörandet i IRCA som erkänner ett brett spekt-
rum av nationella rättigheter som grundrättigheter är vad som händer när en
konflikt uppstår mellan två eller flera medlemsstaters grundrättigheter. Skall
domstolen då söka efter den högsta skyddsnivån som anges i en nationell lag-
stiftning eller söka efter den minsta gemensamma nämnaren? Svaret på denna
fråga är inget av dessa alternativ. Domstolen skall istället hitta den bästa lös-
ningen för situationen, vilket framgår av domstolens avgörande i Hauer29.

När nationella myndigheter genomför gemenskapsrätt är de bundna av ge-
menskapens grundrättigheter. Skälet är att medlemsstaternas myndigheter i des-
sa fall handlar som agenter för gemenskapen. Ytterst ligger ansvaret för rättig-
hetsskyddet på de nationella domstolarna som har att pröva nationella åtgärders
förenlighet med grundrättigheterna. De nationella domstolarnas prövning av na-
tionella myndigheters agerande i förhållande till gemenskapens grundrättigheter
kan resultera i att domstolarna erhåller en kompetens som dessa inte har enligt
den egna konstitutionen. Domstolarna kan bli tvungna att åsidosätta nationella
genomförandeåtgärder på grund av att dessa inkräktar på grundrättigheterna. De
nationella domstolarna skall i detta fall tillämpa den skyddsnivå som rättigheten
tillförsäkras i gemenskapsrätten.

Det finns andra nationella åtgärder som kan komma under EG-domstolens
prövning i fråga om åtgärdernas förenlighet med grundrättigheterna. Som
exempel kan anges de åtgärder som en medlemsstat vidtar med anledning av
bestämmelser i gemenskapsrätten som möjliggör inskränkningar i fördragsbe-
stämmelser om fri rörlighet enligt exempelvis artikel 30 EG. I dessa fall har
medlemsstaterna ofta givits ett visst handlingsutrymme.30 Även om medlemssta-
terna har handlingsutrymme, som kan sägas utgöra en del av medlemsstaternas
eget kompetensområde, har EG-domstolen uttryckt att åtgärderna måste ta hän-
syn till grundrättigheterna. Åtgärderna måste därför bland annat vara nödvändi-
ga och proportionella. Det ankommer slutligen på de nationella domstolarna att
avgöra om sådana nationella åtgärder inkräktar på någon grundrättighet.

28 Mål C-280/93 Germany v Council [1994] ECR I-4973.
29 Mål 44/79 Hauer [1979] ECR 3727.
30 Se exempelvis mål C-275/92 Schindler REG 1994 s I-1039 och mål C-124/97 Lärää REG 1999 s

I-6067.
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2.5 Offentlighetsprincipen

Rätten att ta del av allmänna handlingar kom upp till diskussion under 1990-ta-
let då kommissionen och många medlemsstater började propagera för transpa-
rens vid beslutsfattande i EG-institutionerna. Kampanjen ledde till att rådet och
kommissionen antog en “Code of Conduct” angående allmänhetens rätt till
handlingar förvarade hos EG-institutionerna. Rådets beslut om uppförandeko-
dexen kom att prövas av EG-domstolen på grund av Hollands missnöje med be-
slutet. Domstolen konstaterade att rådet hade både rätt och en skyldighet att be-
sluta härom när det inte fanns en allmän reglering om allmänhetens rätt att få
tillgång till handlingar som förvaras hos gemenskapernas institutioner.

Uttalandet uppfattades som en efterlysning av en rättslig grund i fördragen
och resultatet blev dels ett programstadgande i artikel 1 i Amsterdamfördraget,
dels artikel 255 EG som ger unionsmedborgarna rätt att ta del av gemenskapsin-
stitutionernas handlingar. Genom införandet av artikel 255 EG har rätten att ta
del av allmänna handlingar förlänats konstitutionell ställning. Kort efter infö-
randet av fördragsbestämmelserna antog parlamentet och rådet förordning (nr
1049/2001) om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kom-
missionens handlingar. Förordningen har tillämpats sedan den 3 december 2001
och har inneburit en ökad öppenhet hos gemenskapsinstitutionerna. Bland annat
finns möjligheter att direkt ta del av handlingar eller beställa handlingar över
Internet. Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar och myndighetsdoku-
ment som finns hos gemenskapsinstitutionerna är alltså kodifierad på fördrags-
nivå, konkretiserad genom primärrätt och upphöjd till allmän rättsprincip av
EG-domstolen. 

Principen får anses ha kvalificerat sig som gemenskapsrättslig grundrättighet
redan innan den kodifierats tillsammans med rätten till god förvaltning i artikel
II-102 i konstitutionsfördraget. Det finns i sammanhanget skäl att nämna förla-
gan till rätten till god förvaltning. I den Europeiska koden för god förvaltnings-
sed tillförsäkras unionsmedborgarna en klagorätt hos den Europeiska ombuds-
mannen i enlighet med artikel 195 EG och reglerna i ombudsmannens stadga.

2.6 Principer om effektivt rättsskydd 

Det går i grundrättighetssammanhang inte att bortse från det rättsskyddssystem
som EG-domstolen skapat i samspel med nationella domstolar. En särskilt vik-
tig linje i EG-domstolens praxis rör enskildas tillgång till rättsmedel vid tillva-
ratagandet av EG-rättigheter. EG-domstolen har konsekvent kommit att under-
stryka kraven på nationella domstolar att lojalt effektuera EG-rätten. Detta indi-
keras av en linje av mål som behandlar EG-rättens effet utile.31

31 Se exempelvis mål C-213/89 Factortame ECR I-2433, och målen C-6/90 och C-9/90 Francovich
[1991] ECR I-5357.
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32 Målen C-46/93 och C-48/93 Brasserie du Pêcheur [1996] I-1029 p 72.
33 Mål 224/84 Johnston [1986] ECR 1451.
34 Mål C-49/88 Al-Jubail Fertilizer [1991] ECR I-3187.
35 Mål C-271/91 Marshall II [1993] ECR I-4367.
36 Mål 199/82 San Giorgio [1983] ECR 3595; målen C-46/93 och C-48/93 Brasserie du Pêcheur

[1996] I-1029.
37 Mål 33/76 Rewe [1976] ECR 1889.
38 Mål 45/76 Comet [1968] ECR 453.
39 Se mål 33/76 Rewe [1976] ECR 1989 p 5, mål 45/76 Comet [1976] ECR 2043 p 12?16, mål

68/79 Just [1980] ECR 501 p 25, mål 199/82 San Giorgio [1983] ECR 3595 p 14, mål 331/85,
376/85 och 378/85 Bianco och Girard [1988] ECR 1099 p 12, mål 104/86 Commission v Italy
[1988] ECR 1799 p 7, mål 123/87 och 330/87 Jeunehomme och EGI [1988] ECR 4517 p 17, mål
C-96/91 Commission v Spain [1992] ECR I-3789 p 12, och mål C-6/90 och C-9/90 Francovich
[1991] ECR I-5357 p 43.

I målet Brasserie du Pêcheur fick inte ett nationellt villkor tillämpas om det 

“…reser hinder för de nationella domstolarnas skyldighet att säkerställa ge-
menskapsrättens fulla verkan genom att garantera ett effektivt skydd av en-
skildas rättigheter.”32

Följande exempel kan ges på rättsprinciper som inverkar på nationella domsto-
lars processuella självständighet när EG-rätten aktualiseras i konkreta rättstvis-
ter:

– rätt till effektivt rättsskydd,33

– rätt till rättegång i opartisk domstol,34

– rättsmedlet måste vara proportionellt och adekvat,35

– förbud mot processuella bestämmelser som i praktiken gör det omöjligt
eller orimligt svårt att erhålla ersättning för skada vållad av medlems-
staternas brott.36

De nationella processuella systemen måste i enlighet med avgörandena i Rewe37

och Comet38 leva upp till två minimikrav: principen om icke-diskriminering och
effektivitet. 

EG-domstolen har konsekvent erinrat om att det enligt fast rättspraxis ålig-
ger medlemsstaternas domstolar att med tillämpning av den samarbetsprincip,
som anges i nuvarande artikel 10 EG, säkerställa det rättsliga skydd för enskilda
som följer av EG-rättens direkta effekt. I avsaknad av EG-rättslig reglering på
området skall det i den nationella rättsordningen i varje medlemsstat anges vil-
ka domstolar som är behöriga och vilka förfaranden som finns tillgängliga för
att väcka talan som är avsedd att tillförsäkra enskilda de rättigheter som följer
för dem av gemenskapsrättens direkta effekt. Dessa förfaranden får emellertid
varken vara mindre förmånliga än de som avser liknande talan enligt nationell
rätt eller göra utövandet av de rättigheter som följer av gemenskapsrätten prak-
tiskt taget omöjligt eller alltför svårt.39
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Detta rättsskyddssystem kan i sig kvalificeras som en gemenskaprättslig
grundrättighet samtidigt som det kan utgöra en garant för nationella domstolars
kontroll av att gemenskapsrättsliga grundrättigheter efterlevs. Enligt min me-
ning kommer systemet även ha stor betydelse (om än indirekt) för effektuerande
av grundrättigheter som saknar direkt effekt. 

3. Konstitutionsfördraget

3.1 Några inledande konstitutionella frågor 

En mängd viktiga förändringar med relevans för unionens rättsordning och rätt-
sväsende och därmed för skyddet av grundrättigheterna introduceras i konstitu-
tionsfördraget. Konstitutionaliseringen av de grundläggande fördragen bekräf-
tas, d v s att fördragen snarare har karaktär av överstatlig konstitution än mel-
lanstatligt fördrag. Detta sker bland annat genom att principen om unionsrättens
företräde kodifieras (artikel I-6).

Vidare utvidgas EU:s målsättningar (artikel I-3). Den viktiga lojalitetsför-
pliktelsen för medlemsstaterna, som för närvarande återfinns i artikel 10 EG ac-
centueras (artikel I-5). Principen kopplas uttryckligen dels till principen om
unionsrättens företräde, dels till unionens skyldighet att respektera medlemssta-
ternas nationella identitet. Genom införandet av en kompetenskatalog (artiklar-
na I-12, 13 och 14) och genom att domstolen ges behörighet att tolka dessa bes-
tämmelser bekräftas att domstolen är den instans som slutgiltigt avgör kompe-
tensfördelningen mellan unionen och medlemsstaterna.

I konstitutionsfördragets protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och
proportionalitets-principerna föreslås en utvidgning av domstolskontrollen av
subsidiaritetsprincipen. Nuvarande artikel 308 EG ersätts med en utvidgad
flexibilitetsklausul i artikel I-18 i konstitutionsfördraget. Unionen erhåller vida-
re status som juridisk person enligt artikel I-6 i konstitutionsfördraget.

Dessa förändringar framhäver EG-domstolens roll som författningsdomstol
och har såväl en viktig symbolisk som reell betydelse för skyddet av grundläg-
gande fri- och rättigheter. Domstolen kan härmed även inta en aktivare roll ge-
nom att konkretisera de idag delvis otydliga principerna för kompetensfördel-
ning. Trots att företrädesrätten formellt balanseras av nationella identitetshän-
syn måste dess kodifiering sägas innebära en förstärkning av principen. De öv-
riga förändringarna mot ökad integration får initialt anses ha större rättspolitisk
betydelse än juridisk. Det kommer av att rättsprinciper om medlemsstaternas
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ansvar för genomförandet av EG-rätten huvudsakligen utvecklats i rättspraxis
av EG-domstolen genom principer om effektivt rättsskydd och tillgång till rätt-
smedel.

40

3.2 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

3.2.1 Anslutning till Europakonventionen

Gemenskapens anslutning till Europakonventionen har tidigare varit på agen-
dan. EG-domstolen ansåg emellertid i sitt yttrande41 att det inte fanns någon ex-
plicit eller implicit bestämmelse i fördraget som gav gemenskapen kompetens
att sluta avtal på fri- och rättighetsområdet. Domstolen prövade även ifall möj-
ligheten fanns under artikel 308 EG (dåvarande artikel 235 EG), men ansåg att
denna artikel inte kunde användas för att ytterligare vidga gemenskapens kom-
petens. Slutsatsen var att en fördragsändring fordrades.

I konstitutionsfördraget åläggs unionen en förpliktelse att söka vinna an-
slutning till Europakonventionen (artikel I-9.2). Möjligheter har sålunda tillska-
pats så att EU nu kan ansluta sig till denna konvention.

Förändringen är betydelsefull och kommer att få långtgående konsekvenser
eftersom EU inklusive EG-domstolen blir bunden av Europadomstolens avgö-
randen. Domstolsorganisationen blir emellertid nu ännu mer komplex då vi får
ett system med nationella domstolar, gemenskapsdomstolar och Europadomsto-
len. Risk föreligger för att en process i mål om grundläggande rättigheter kom-
mer att bli mer tungrodd och tidskrävande. Fördelen är att Europadomstolen
som rättsskapande instans stärks vid tolkningen av Europakonventionen, vilket
kan innebära en större rättssäkerhet för den enskilde.

3.3 Rättighetsstadgan

I efterdyningarna av 1980 och 1990-talets diskussioner om det fortsatta skyddet
av grundrättigheterna kom en gemenskapsstadga att utarbetas. Syftet med utar-
betandet av stadgan var framför allt att synliggöra de rättigheter som etablerats i
EG-rätten genom att samla dessa i ett dokument. Några nya rättigheter skulle
inte skapas.

40 Mål 14/83, Von Colson och Kamann, [1984] ECR 1891, mål 222/84, Johnston, [1986] ECR 1651,
mål C-106/89, Marleasing, [1990] ECR I-4135, mål C-271/91, Marshall, [1993] ECR I-4367, mål
C-66/95, Sutton, [1997] ECR I-2165, mål C-180/95, Draehmpaehl, [1997] ECR I-2195, mål C-
185/97, Coote, [1998] ECR I-5199, mål C-412/97, Ed Srl, [1999] ECR I-3845; mål C-228/98,
Dounias [2000] ECR I-577, Mål C-213/89, Factortame, [1990] ECR I-2433, målen C-143/88 och
C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen, [1991] ECR I-415, mål C-465/93, Atlanta,[1995] ECR
I-3761, mål 68/95, Port, [1996] ECR I-6065, mål C-334/95, Krüger, [1997] ECR I-4517.

41 Yttrande 2/94, REG 1996 s. I-1759.
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I stadgan bekräftas därför särskilt de rättigheter som har sin grund i med-
lemsstaternas konstitutioner och internationella konventioner, Europakonven-
tionen, unionens och Europarådets sociala stadgor samt domstolarnas rätt-
spraxis. Stadgan utgör en rättighetskatalog men dess struktur skiljer sig från
andra rättighetskataloger. Rättigheterna delas upp i sju avdelningar och utgör
alltså inte en klassisk modell med första och andra generationens rättigheter,
d v s en uppdelning i å ena sidan medborgerliga och politiska rättigheter och å
andra sidan ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Anledningen härtill
har varit att man inte velat göra åtskillnad på de olika rättigheterna och att man
önskade betona rättigheternas universalitet och odelbarhet.

Tanken var att stadgan skulle infogas i fördraget vid toppmötet i Nice år
2000, men så kom inte att ske eftersom enighet om stadgans rättsliga status inte
kunde uppnås. Däremot antogs den som en högtidlig politisk deklaration. Dess
rättsliga status stannade därför vid att enbart vara en förklaring. 

Stadgan, som proklamerades vid Europeiska rådet i Nice år 2000, har inför-
livats i konstitutionsfördragets del II och genomgått vissa smärre ändringar se-
dan Nice. Den innehåller sju avdelningar. De sex första utgörs av olika rättig-
hetsområden vilka benämns värdighet, friheter, jämlikhet, solidaritet, medbor-
garnas rättigheter och rättsskipning. Den sista avdelningen utgörs av allmänna
bestämmelser om tolkning och tillämpning av stadgan. En viktig nyhet är infö-
randet av avdelning VI – rättsskipning, vari det bland annat stadgas om rätten
till effektivt rättsmedel.

Införandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna i fördraget utgör
en av de största förändringarna som introduceras genom konstitutionsfördraget.
Införlivandet av stadgan i konstitutionen innebär att gemenskapsdomstolarna och
de nationella domstolarna ges kompetens att tolka den. EG-domstolen kan förmo-
das ge stadgans bestämmelser ett mer konkret innehåll och troligtvis även ett mer
långtgående skydd än det som enskilda tillförsäkras genom Europakonventionen.

En annan konsekvens av införlivandet är att EG-domstolens tolkningsut-
rymme kan komma att avgränsas något. Domstolen är i nuläget relativt fri att
utveckla allmänna principer inom gemenskapsrätten. Det är dock inte uteslutet
att EG-domstolen låter nya allmänna principer växa fram med stadgan som
tolkningsbakgrund.

Vidare innebär införlivandet att stadgan får verkningar i medlemsstaterna.
Även om det kommer till uttryck i konstitutionstexten att stadgan riktar sig till
medlemsstaterna när dessa tillämpar unionsrätten så kan detta område eventu-
ellt komma att bli något mer vidsträckt. Genom domstolens praxis har det visats
att området för “rent interna situationer”, d v s när det är fråga om enbart natio-
nell rätt, har minskat. Detta medför att unionsrätten tränger längre och längre in
i den nationella ordningen.

Stadgan innehåller både rättigheter och principer. Det är endast rättigheter-
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na som kan få bindande effekt medan principerna, som ger uttryck för politiska
målsättningar, aldrig kan bli bindande i egentlig mening. Vid avgörande av om
en rättighet i slutändan skall få bindande verkan måste det analyseras i vilken
utsträckning rättigheterna redan är bindande i egenskap av allmänna rättsprinci-
per utvecklade av EG-domstolen eller i form av bestämmelser i fördragen eller
sekundärrätten.

Det har uttryckts viss oro för att makten kommer att bli förskjuten från
medlemsstaterna till EU-institutionerna för det fall stadgan blir ett bindande do-
kument. Att EU genom stadgan skulle utvidga sin befogenhet har dock uttryck-
ligen velat undvikas och det finns inte något som klart tyder att så kommer att
ske. Det finns skäl att erinra om att trots att stadgan inte ansetts vara rättsligt
bindande har den redan varit av betydelse för tolkningen av gemenskapsrätten.
Den har fått ett visst genomslag i EG-domstolarnas praxis, främst har hänvis-
ningar skett till den i förstainstansrätten.42 Det har även förekommit att general-
advokater har åberopat stadgan i sina förslag till avgöranden.43 Vidare har Euro-
padomstolen hänvisat till stadgan.44

3.4 Slutsatser

Även om det är svårt att förutse rättsutvecklingen finns det skäl att anta att stad-
gan kommer få ställning som både en viktig tolkningskälla och sedermera som
bindande rättskälla. En rimlig slutsats blir därmed att skyddet för grundläggan-
de rättigheter stärks genom att Europeiska unionens stadga om de grundläggan-
de rättigheterna förs in i konstitutionsfördraget.

Genom att rättighetsstadgan nationaliseras grundrättigheterna i viss utsträck-
ning. Trots att stadgans verkning beskärs av tolknings- och tillämpningsföreskrif-
ter kommer unionens grundrättigheter sannolikt komma att leva sitt eget liv och
leda fram till ett självständigt rättighetsskydd på unionsbasis. Samtidigt har de
flesta av EU:s medlemsstater införlivat Europakonventionen i sina inhemska
rättssystem. Parallellt med rättighetsstadgan och konventionen har de flesta stater
vidare rättighetskataloger i sina konstitutioner. Inför denna “nationalisering” av

42 Mål T-112/98 Mannesmannröhren-Werke ./. Kommissionen [2001] ECR II – 729, mål T-54/99
max.mobil Telekommunikation Service ./. Kommissionen [2002] ECR II-313 och mål T-177/01
Jégo-Quéré [2002] ECR II-2365.

43 Se exempelvis mål C-340/99 TNT [2001] ECR I-2345, mål C-173/99 Broadcasting Entertain-
ment, Cinematographic and Theatre Union ./. Secretary of State for Trade and Industry [2001]
ECR I-4881 och C-122/99 P D ./. Rådet [2001] ECR I-4319, C-270/99 P Z ./. Europaparlamentet
[2001] ECR I-9197, mål C-49/00 Kommission ./. Italien [2001] ECR-I-8575 och mål C-377/98
Nederländerna ./. Europaparlamentet och rådet [2001] ECR I-7079.

44 Application no. 28957/95, Goodwin ./. United Kingdom, dom av den 11 juli 2002.
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grundrättighetsskyddet riskerar Europadomstolen i Strasbourg att marginaliseras.
Vi kommer att få en rättighetspraxis i nationella domstolar som står på egna ben
och utvecklas mer eller mindre självständigt. Vi ser redan tecken på hur den tyska
författningsdomstolen i Karlsruhe devalverat rättspraxis från Strasbourg.

Hur går det då med Europakonventionen och Strasbourgdomstolens ställ-
ning? En framtida anslutning till Europakonventionen har förutsättningar att bli
betydelsefull och kommer formellt sett vara viktig eftersom EG-domstolen blir
bunden av Europadomstolens avgöranden. En viktig fördel är att Europadom-
stolen som rättsskapande instans stärks vid tolkningen av Europakonventionen.
Men sammantaget innebär nog den nationalisering av tolkning och tillämpning
av rättighetsstadgan som står för dörren tillsammans med konventionens ställ-
ning som nationell rätt en risk för marginalisering av Strasbourgdomstolen. Vad
som står klart är att det nya läget reser intressanta frågeställningar om normhier-
arki, auktoritet och enhetlighet. Skall vi ha en auktoritativ högste uttolkare av
ett “europeiskt rättighetsskydd”? Är det bättre för den enskilde att ha tillgång
till olika system med delvis olika målorientering? Frågorna ligger öppna för en
viktig rättsvetenskaplig diskussion.

4. Grundrattigheterna efter den 11 september 2001 – några fråge-
ställningar om avvägningen mellan säkerhet och frihet

Det är i spänningsfältet mellan gemenskapsrätten och nationell konstitutionell
rätt som grundrättighetsskyddet har sin grund. Om vi skall vara riktigt ärliga så
kanske den beskrivna utvecklingen inte är så mycket att väsnas för. Grundrättig-
hetsskyddet på den överstatliga nivån har kanske haft större symbolisk än mate-
riell betydelse. Men det finns som sagt hopp om att konstitutionsfördragets rät-
tighetsstadga kanske blir det viktiga genombrott som krävs för att unionens
grundrättighetsskydd skall få en verkligt konstitutionell europeisk prägel.

Låt oss avslutningsvis sätta det europeiska grundrättighetsskyddet i ett ak-
tuellt 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 grund-
läggande fri- och rättigheter å ena sidan och säkerhet å andra sidan.

Kränkning av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i den natio-
nella säkerhetens namn är en “old story” i både USA och Europa. Kränkningar
har inträffat gång på gång i krigs- och orostider från 1700-talet och framåt; över
revolutioner, inbördeskrig och världskrig. 

Det var inte många som år 1999 vid det uppsluppna 50-årsfirandet av FN:s
The Universal Declaration of Human Rights som kunde ana vad som väntade
runt hörnet. År 2005 befinner vi oss i efterdyningarna av terrorattackerna den
11 september 2001 i USA, vansinnesdåden i Madrid, på Bali och i Irak. Vi lever
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45 Tisdagen den 22 mars 2005 meddelade JO beslut i ärende dnr 2169-2004 med rubriken Avvisning
till Egypten – en granskning av Säkerhetspolisens verkställighet av ett regeringsbeslut om avvis-
ning av två egyptiska medborgare.

46 Princeton University Press 2004.

i en ny tid av skräck, nationell rädsla och osäkerhet skapade av terrorattacker
och krig. Trots att det är nu vi medborgare behöver rättighetsskyddet som bäst
är det dåliga tider för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Under
åberopande av slagordet “War on Terror” har president Bush fängslat ameri-
kanska medborgare utan rättegång, internerat tusentals främlingar och övertalat
kongressen att tillåta allt mer ingripande kränkningar av integritet och privatliv.

I Europa ser vi samma utveckling. I Storbritannien har statsmakten slagit
till hårt mot misstänkta terrorister. I Sverige åsidosätts fri- och rättigheter vid
utvisning av misstänkta terrorister. På lösa boliner tillät svensk säkerhetspolis
amerikanska och egyptiska säkerhetsagenter utöva våld på svenskt territorium.
Regeringen svär sig fri från ansvar.45

Inom EU stärks det straffrättsliga samarbetet i den nationella säkerhetens
namn, samarbetet för terrorbekämpning vässas, samtidigt som medlemsstaterna
effektiviserar tvångsmedel i sina nationella regimer i “kriget mot terrorismen”.
Denna anti-terror politik har även i Europa lett till kränkningar av grundläggan-
de friheter i form av frysning av tillgångar, frihetsberövande utan rättegång,
kränkning av privatliv och den personliga integriteten. 

I dessa tider försöker europeiska politiker få acceptans för ett konstitutions-
fördrag med en rättighetsstadga. Ett fördrag som formellt sett kan ses som en
förstärkning av rättighetsskyddet. En grundfråga blir om detta formella skydd
har några förutsättningar att kunna realiseras. Vad krävs för realiserandet av ett
acceptabelt rättighetsskydd? Vid diskussionen av dessa frågor får vi inte bli ab-
solutister, eller som Michael Ignatieff uttrycker det i boken The Lesser Evil: Po-
litical Ethics in an Age of Terror46: 

“Rights are not always trumps….But neither is necessity. Even in times of
real danger, political authorities have to prove the case that abridgements of
rights are justified. Justifying them requires a government to submit them
to the test of adversarial review by the legislature, the courts, and a free me-
dia.”

Med utgångspunkt från Ignatieffs balanserade diskussion om säkerhet och
frihet finns det skäl att fokusera på förutsättningarna för hur vi kan skapa ett än-
damålsenligt grundrättighetsskydd inom ramen för EU:s juridiska och politiska
system. En intressant fråga är om EU:s överstatliga “statsskick”, som karaktäri-
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serats av “judicialisation of politics” och “governing by judges”47, lämpar sig
särskilt bra för utveckling av ett godtagbart rättighetsskydd?

Vi kan hitta ett svar genom att följa Ignatieff i spåren. 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 politis-
ka majoriteter bryr sig mindre om rättighetskränkningar som skadar minoriteter
än de bryr sig om säkerhet. Detta förefaller gälla för både Europa och USA. Po-
litiker och rädda medborgare identifierar sig helt enkelt inte med terrormiss-
tänkta egyptier, somalier som fått sina tillgångar frysta i strid med alla rättssä-
kerhetsprinciper48 eller med torterade Guantanamofångar.

Varför leder kränkningar av konstitutionella fri- och rättigheter till förhål-
landevis 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 un-
danhålls 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. Det är förståeligt eftersom de tror som Mikael Ignatieff skriver att: 

“The political cost of under reaction is always going to be higher than the
cost of over reaction.”49

47 Dessa tendenser är väl dokumenterade i såväl stats- som rättsvetenskaplig doktrin, se Stone
Sweet, Governing with Judges, Oxford University Press 2000; Stone Sweet, Judicialization and
the Construction of Governance, Comparative Political Studies 32, s 327 ff; Federico G Mancini,
”The Making of a Constituiton for Europe,” in The New European Community, eds Robert O
Keohane and Stanley Hoffmann (Boulder, CO: West View, 1991); Alec Stone Sweet and Thomas
L Brunell, ”Constructing a Supranational Constitution: Dispute Resolution and Governance in the
European Community,” American Political Science Review 92 (1998): s 63–81; and Joseph H. H.
Weiler, ”The Transformation of Europe,” Yale Law Journal 100 (1991): 2403-83;Anne-Marie Bur-
ley and Walter Mattli, ”Europe Before the Court: A Political Theory of Legal Integration,” Inter-
national Organisation 47 (1993): s 41–76; Jonathan E Levitsky, ”The Europeanization of the Bri-
tish Style,” American Journal of Comparative Law 42 (1994):s 347–80; Anne-Marie Slaughter,
Alec Stone Sweet, and Joseph H. H. Weiler, The European Court and the National Courts – Doc-
trine and Jurisprudence: Legal Change in its Social Context (Oxford, UK: Hart Press, 1998); Mi-
guel Poiares Maduro, We, the Court: the European Court of Justice and the Euroopean Economic
Constitution (Oxford, UK: Hart, 1998).

48 Se mål T-306/01 R, Abdirisak Aden, Abdulaziz Ali, Ahmed Yusuf, Al Barakaat International
Foundation mot rådet och kommissionen, REG 2002, s. II-2387.

49 Mikael Ignatieff, The lesser evil: Politcal ethics in an age of terror, Princeton University Press
2004.
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Men har konstitutioner och rättighetsstadgor ingen betydelse i tider av terror
och krig? 

En viktig slutsats av den senare tidens rättighetskränkningar är att rättsreg-
ler och konstitutioner inte är tillräckliga för att hindra maktmissbruk och rättig-
hetskränkningar. Skrivna regler och formaljuridiska restriktioner tenderar att
förlora sin betydelse om inte känslan av ansvar för rättigheternas upprätthållan-
de delas av politiker och ämbetsmän. Poängen med rättighetsjuridik och rättig-
hetsetik är att dana karaktärer hos politiker och ämbetsmän som kan möta ter-
rorn och skräckens verklighet utan att kapitulera för dess logik. Detta är ingen
lätt uppgift. Terrorismen är skrämmande eftersom den vänder ut och in och upp
och ner på vad vi anser vara de grundläggande instinkterna hos mänskligheten.
Terrorismen firar död i stället för liv. Problemet är att vi inte kan lämna vår tro
på mänskligheten. Gör vi det har terrorismen segrat. När terroristerna slår mot
konstitutionella demokratier är en av deras avsikter att som Ignatieff skriver: 

“…persuade electorates and leaders that the strength of these societies –
public debate, mutual trust, open borders, and constitutional restraint on
executive power – are weaknesses. When strengths are seen as weaknesses,
it is easy to abandon them … It simply means that those who have charge
of democratic institutions need to do their jobs. We need judges who under-
stand that national security is not carte blanche for the abrogation of indivi-
dual rights, a free press that ferrets out the information that an executive
may wish to alter or withhold …” 

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 po-
litiserats. Men är det till domare och tjänstemän vi skall sätta vår tilltro i orosti-
der? Det kanske är det “minst dåliga” för att använda Ignatieffs ord.

Ignatieff tillstår i sin bok att lagstiftning och rättsprinciper inte räcker till
för att förhindra maktmissbruk. Det krävs någonting ytterligare. Reglerna fun-
gerar inte utan att “.the sense of responsibility is widely shared among public
officials…Character is decisive.”

Det är det som är frågan. Har vi domare och tjänstemän med den karaktär
och moraliska resning som krävs för att hålla emot när ändamålen påstås helga
medlen? Jag är tveksam.



Ola Wiklund418

5. Sammanfattande teser

1. Rättighetsskyddets utveckling i EG-domstolens rättspraxis, kodifieringen i
Maastrichtfördraget samt medlemsstaternas införlivande av Europakonven-
tionen har inneburit en välkommen förstärkning av det europeiska rättig-
hetsskyddet. Antagandet av konstitutionsfördraget och införandet av rättig-
hetsstadgan kommer också att innebära en ytterligare förstärkning och ut-
veckling av det europeiska rättighetsskyddet. Framförallt medför rättsut-
vecklingen en “nationalisering” av rättighetsskyddet genom att nationella
domstolar ges huvudansvaret för tolkning och tillämpning av rättighetsreg-
ler med olika konstitutionell valör och rättslig status. Utvecklingen är posi-
tiv för den enskilde som genom att materiella grundrättigheter kopplas sam-
man med det gemenskapsrättsliga rättsskyddssystemet inom vilket nationel-
la domstolar har långtgående förpliktelser att tillförsäkra enskilda rättsme-
del och effektiva procedurer för rättighetsskydd. EU-medborgarens förut-
sättningar att få sitt rättighetsskydd förverkligat ökar genom nationalise-
ringen. 

2. Nationaliseringen innebär även att i första hand Europadomstolen i Stras-
bourg får ett mer begränsat inflytande över utvecklingen av skyddet för
grundrättigheter genom att allt färre rättssökande kommer att sluta i Stras-
bourg av processekonomiska skäl. Det är dyrt och tidskrävande att uttömma
nationella rättsmedel. Antingen kommer nu rättighetstvister sluta i EG-
domstolen eller i nationell slutinstans. Även EG-domstolen riskerar att tap-
pa inflytande över utvecklingen av ett gemenskapsrättsligt rättighetsskydd
eftersom tillgången till EG-domstolen delvis strypts genom uppställande av
besvärliga sakprövningsförutsättningar i relation till det viktiga systemet
med förhandsavgöranden i artikel 234 EG. Å andra sidan har utvidgningen
av unionen inkluderat en mängd nya domstolar som kan finna systemet
med förhandsavgöranden attraktivt. För egen del ser jag positivt på en ökad
judiciell rättighetsaktivism i nationella domstolar. Framförallt kommer na-
tionaliseringen leda till en nedbrytning av de processuella nationella hind-
ren för ett effektivt rättighetsskydd. Nationaliseringen kommer att påskynda
viktiga anpassningar av nationella regler om lagprövning (judicial review),
skadeståndsregler och regler för interimistiskt rättsskydd.

3. Vi kan inte lita på att våra politiker och ämbetsmän upprätthåller ett godtag-
bart rättighetsskydd i orostider. Det kan då vara en fördel att lägga ett större
ansvar för rättighetsskyddet på nationella domstolar i ett överstatligt system
med diffusare relationer mellan den politiska demokratin och dömande
makten. Den “juridifiering av politiken” och det relativa “domarstyre” som
utvecklingen från europeisk gemenskap till union fört med sig är viktig i ti-
der när politiker oftare låter ändamålen helga medlen i jakt på terrorister
och säkerhet. Ett bättre rättighetsskydd kan emellertid endast realiseras om
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vi kan lita på att våra domare vågar ta sitt ansvar och starkare betona grund-
rättigheter än säkerhet. Detta ställer höga krav på domarkårens rättighets-
etik och konstitutionella integritet. Jag är tveksam till om vi i Norden har en
domarkår som har dessa kvalitéer och är mogen att axla ett större konstitu-
tionellt ansvar. 

4. Ett effektivt judiciellt rättsskydd måste ackompanjeras av en förstärkning
av offentlighetsprincipen och medborgarnas generella tillgång till handling-
ar och myndighetsdokument såväl på EU-nivån som på nationell nivå. Det-
ta kräver en “federalisering” av offentlighetsprincipen. Principen skall inte
endast binda unionens institutioner utan även ställa konstitutionella rättsliga
krav på medlemsstaternas politiska institutioner och förvaltningar. I detta
perspektiv är konstitutionsfördraget viktigt. Fördraget med sin rättighets-
stadga innebär ett ytterligare steg i federal riktning genom bland annat en
kodifiering av principen om unionsrättens företräde, en klarare kompetens-
fördelning mellan unionen och medlemsstaterna och en starkare betoning
av EG-domstolen som författningsdomstol En fullt utbyggd och effektiv of-
fentlighetsprincip är det värn medborgaren behöver mot ett politiskt system
som tenderar att förvanska och undanhålla fakta i syfte att rättfärdiga rättig-
hetskränkande åtgärder. 

5. Om unionen ansluter sig till Europakonventionen bör EG-domstolen och
Europadomstolen gemensamt genomföra åtgärder i syfte få till stånd en en-
hetlig tolkning och tillämpning av dels konventionsrättigheterna, dels
unionsrättigheter. Nuvarande system är ineffektiva, tidskrävande och otill-
gängliga. Om inte detta sker riskerar grundrättighetsskyddet att variera be-
roende på i vilken medlemsstat domstolsprocesser initieras. 

6. Samtliga presenterade teser aktualiserar den ständigt aktuella grundfrågan:
Hur förhåller sig ett utbyggt överstatligt grundrättighetsskydd till den poli-
tiska demokratin och den konstitutionella maktbalansen i den liberala rätts-
staten? Min uppfattning är att ett större ansvar bör läggas på domstolar ef-
tersom den politiska demokratin inte är att lita på i orostider. Grundrättighe-
ter står för långt ner på den politiska agendan och det saknas i övrigt starka
incitament för att politiska majoriteter skall göra godtagbara avvägningar
mellan grundrättigheter och säkerhetshänsyn. 




