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1 Utgångspunkter 

I sitt referat har høyesterettsdommer Hilde Indreberg gett oss en god bild av den 

juridiska utvecklingen av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga 

rättigheterna i Norden. Vi har alla en gemensam utgångspunkt, nämligen den för de 

nordiska länderna typiska rätts- och välfärdsstaten samt åtagandet att fullgöra 

internationella skyldigheter i anslutning till de mänskliga rättigheterna. När vid 

skärskådar innehållet i våra grundlagar och hur vi använder de olika begreppen ser vid 

dock att det också finns skillnader. 

I Norge har grundlagens bestämmelser om de grundläggande fri- och 

rättigheterna inte varit föremål för revision, varför man där med mänskliga rättigheter 

i allmänhet avser både de grundläggande fri- och rättigheter som garanteras i 

grundlagen och de som tryggas av konventioner om mänskliga rättigheter. Det är 

därför förståeligt att høyesterettsdommer Indreberg i sitt referat uppehåller sig vid 

förhållandet mellan den Europeiska människorättskonventionen (EMK) och 

grundlagen. Det gäller dock att klarare hålla dessa två begrepp isär, eftersom 

bakgrunden till de grundläggande fri- och rättigheterna är en annan än bakgrunden till 

de mänskliga rättigheterna. När jag säger detta menar jag naturligtvis inte att 

”mänskliga rättigheter” vore något slags motsats till begreppet ”medborgerliga 

rättigheter”; vid reformer av de grundläggande fri- och rättigheterna är det ju numera 

vanligt att ”var och en” garanteras dessa rättigheter
1
.   

Jag vill därför förtydliga att man till exempel i Finland, som är medlem av 

Europeiska unionen (EU) har tre olika system för skydd av de grundläggande fri- och 

rättigheterna och mänskliga rättigheterna: 

1) Det nationella, år 1995 och 2000 reviderade nationella systemet för 

grundläggande fri- och rättigheter, som ger ett längre gående skydd än Europeiska 

människorättskonventionen, 

2) De internationella konventionerna om mänskliga rättigheterna, som står 

nära de grundläggande fri- och rättigheterna och på sätt och vis ger uttryck för en 

lägsta möjlig internationell nivå. Vid sidan av FN:s grundläggande konventioner är 

naturligtvis Europeiska människorättskonventionen den viktigaste av dessa, men man 

får inte heller glömma Europeiska sociala grundstadgan eller den internationella 

arbetsorganisationens (ILO) talrika konventioner, av vilka cirka 180 kan anses 

innebära skyldigheter som följer av de mänskliga rättigheterna.
2
  

3) Det tredje systemet följer av Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna. Denna i Nice antagna politiska proklamation 

                                                 
1
 Se indelningen Déclaration de droits de l´homme et du citoyen i den franska revolutionens deklaration 

om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna samt indelningen Bürgerrecht/Menschenrecht i tysk 

rättsdoktrin.  
2
 Scheinin, Martin: Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa, 1991. 
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undertecknades genom Lissabonfördraget år 2007 och trädde i kraft år 2009. Även 

den vill jag behandla nedan, även om Norge och Island inte hör till EU.  

Tes 1: När jag granskar de grundläggande fri- och rättigheterna och de 

mänskliga rättigheterna gör jag det således ur den nordiska rätts- och välfärdsstatens 

perspektiv. Jag vill lyfta fram den väg som den nationella lagstiftaren har valt att följa 

och som har inneburit en vidareutveckling av de nationella grundläggande fri- och 

rättigheterna.   

 

2 Grunnlovsfesting av menneskerettigheter? 

Referenten ställer bland annat frågan om den nationella grundlagens bestämmelser om 

grundläggande fri- och rättigheter borde utvecklas i ljuset av Europeiska 

människorättskonventionen och EU:s regelverk. När det gäller teserna 1 och 2 anser 

jag allmänt att såväl konventionerna om mänskliga rättigheter som EU:s regelverk slår 

fast ett slags obligatorisk lägsta nivå, som vi måste uppnå, men som ingalunda hindrar 

oss att i den nationella lagstiftningen garantera dessa rättigheter ett skydd som går 

längre än så. 

Samtidigt är det lätt att instämma i de synpunkter som referenten anför om 

realiteterna vid reformer av de grundläggande fri- och rättigheterna. Även en viktig 

demokratisynpunkt blir aktuell; detaljerade bestämmelser i en grundlag kan nämligen 

minska lagstiftarens rörelsefrihet vid senare reformer. När det gäller de mänskliga 

rättigheterna blir förhållandet till demokratin inte på samma sätt aktuellt, eftersom 

konventionerna om mänskliga rättigheter i allmänhet inkorporeras genom vanlig lag. 

Samtidigt kan det konstateras att om grundlagen ålägger det allmänna en skyldighet 

att aktivt se till att överenskommelser om grundläggande fri- och rättigheter och 

mänskliga rättigheter tillgodoses – såsom fallet är i Finland –, medför detta att även de 

skyldigheter som är förknippade med de mänskliga rättigheterna blir mera bindande.
3
 

Trots att jag ser saken på ovan nämnt sätt, är jag inte av samma åsikt som 

tidigare høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, som i den norska debatten om de 

mänskliga rättigheterna har fört fram tanken att man inte i grundlagen skulle ta in 

bestämmelser om nya grundläggande fri- och rättigheter, utan endast införa ett förbud 

för staten att inskränka rättigheter som den är bunden av genom 

människorättskonventioner. Jag instämmer i referentens tes 3 om att de grundlägg-

ande fri- och rättigheterna ska utvecklas genom bestämmelser i grundlagen. Jag kan 

ändå inte helt acceptera tanken att dessa rättigheter ska sammankopplas med de 

skyldigheter som staten kan ha med stöd av människorättskonventioner som den 

biträtt. Konventionerna är universella, men ofta ganska knapphändiga kompromisser, 

som endast sätter en lägsta nivå för rättigheterna.  

I detta sammanhang vill jag kort referera till mina erfarenheter från 

grundlagsreformen i Finland år 1995. Reformen byggde på ett flera årtionden långt 

beredningsarbete, under vilken det även framgick att de grundläggande rättigheterna, 

                                                 
3
 Denna fråga om en eventuell spänning mellan de grundläggande fri- och rättigheterna och demokratin 

uppmärksammades i Finland särskilt i samband med reformen av de grundläggande fri- och 

rättigheterna år 1995, då man försökte ge dessa rättigheter en realistisk utformning. Då stiftades också 

bestämmelsen om att det allmänna är skyldigt att tillgodose nämnda rättigheter. Bestämmelsen 

motsvarade 22 § i den gällande grundlagen och stiftades för att den uppfattades vara en förutsättning 

för att de grundläggande fri- och rättigheterna även i praktiken skulle bli verklighet. 
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som då kallades friheter, inte hade hållit jämna steg med de mänskliga rättigheterna. 

Friheterna preciserades därför till att motsvara konventionerna och till att i många 

avseenden gå längre än vad dessa förutsatte. I grundlagen togs även in bestämmelser 

om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, av vilka rätten till avgiftsfri 

grundläggande utbildning och oundgänglig försörjning fick status av subjektiva 

rättigheter, medan de övriga mera kunde ses som skyldigheter för lagstiftaren. 

Vid reformen tog man även in bestämmelser om språkliga och kulturella 

rättigheter samt rättigheter som gäller miljön. Impulsen till att ta in bestämmelser om 

miljön uppstod förresten här i Stockholm vid mötet år 1972 och fick vidare näring 

genom Riodeklarationen år 1992. Det är också intressant att man har tagit in en 

miljönorm i den norska grundlagens 110 b §. Kan det vara ett resultat av 

Brundtlandkommissionens rapport? Miljörätten skiljer sig i viss mån från de 

individuella grundläggande fri- och rättigheterna och leder tanken till att man kan 

särskilja olika generationer av rättigheter, nämligen de grundläggande friheterna, de 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna och de kollektiva grundläggande 

rättigheterna. Indelningarna är många och saknar juridisk betydelse, men skillnaden 

mellan dessa rättigheter och de mänskliga rättigheterna kommer till synes också på 

detta sätt. 

Referentens tes 4, att i tillegg till grunnlovsfestede fri- och rettigheter bor 

EMK og eventuellt andre menneskerettskonvensjoner inkorporeres i grunnloven eller 

iallfall i lov med forrang fremfor kolliderende lover, sätter enligt min uppfattning 

alltför snäva ramar för en utveckling av den nationella grundlagen. Slutsatsen i tes 5 

om att de grundläggande fri- och rättigheterna i grundlagen måste ha en minst like 

god beskyttelse (skyddas minst lika väl) som genom internationella 

människorättskonventioner är visserligen motiverad. Att det är frågan om ett 

jämförbart skydd kommer i Finland till synes också i motsatt ordning, då förpliktelsen 

i 22 § i grundlagen att tillgodose de grundläggande fri- och rättigheterna förstärker 

också människorättskonventionernas betydelse, fastän dessa konventioner 

inkorporerats i vår lagstiftning genom vanlig lag.  

Trots detta vill jag betona de grundläggande fri- och rättigheternas primära 

ställning av många skäl, bland annat följande: 

1) De internationella mänskliga rättigheterna fastslår endast "den lägsta nivån 

för det nationella skyddet". Bestämmelserna i grundlagen garanterar ofta mera långt 

gående rättigheter. 

2) Bestämmelserna i grundlagen står ofta högre i författningshierarkin. Med 

de grundläggande fri- och rättigheterna kan man ofta avhjälpa brister i systemet med 

mänskliga rättigheter.  

3) Det nationella skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna måste 

vara starkare och befinna sig på en högre nivå än skyddet av de mänskliga 

rättigheterna. Detta framgår till exempel av det faktum att de grunder som enligt 

Europeiska människorättskonventionen kan legitimera ingrepp i de mänskliga 

rättigheterna inte nödvändigtvis kan anses godtagbara ur ett grundlagsperspektiv. 

4) Åtminstone i Finland är någon sådan doktrin om "statens 

prövningsmarginal" som har omfattats i tolkningen av Europeiska 

människorättskonventionen inte en del av vårt system med grundläggande fri- och 

rättigheter. 
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Slutligen vill jag hänvisa till bestämmelsen i artikel 53 i Europeiska 

människorättskonventionen om att ingenting i konventionen får tolkas som en 

begränsning av eller en avvikelse från rättigheter som kan vara skyddade annars, 

nationellt eller internationellt. På detta sätt ska skyddssystemen uppfattas som 

varandra kompletterande system. 

 

3 Grundläggande fri- och rättigheter enligt EU:s regelverk 

Då referenten främst har uppehållit sig vid Europeiska människorättskonventionens 

inflytande, väljer jag att i min tur framföra några synpunkter om EU:s regelverk, där 

en stark utveckling kan iakttas. I den europeiska integrationsutvecklingen möter man 

oundvikligen frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna.
4
 Man kan 

säga att det har varit en avig situation att man i Västeuropa har anslutit sig till 

människorättskonventionen medan den till unionen utflyttade beslutanderätten inte 

har omfattats av tillsynen över dessa rättigheter.  

EU-domstolen inledde redan 1969 en rättspraxis enligt vilken domstolen 

respekterar medlemsstaternas gemensamma konstitutionella principer och sådana 

internationella människorättskonventioner som medlemsstaterna har undertecknat. 

Särskilt Europeiska människorättskonventionen har tillmätts en sådan betydelse. 

Numera har unionen fått allmän kompetens att ansluta sig till Europeiska 

människorättskonventionen, när EU-fördraget ändrats genom Lissabonfördraget. 

Kommissionen har fullmakt att inleda förhandlingar om anslutning, som dock för att 

bli verklighet förutsätter ett enhälligt beslut av medlemsstaterna.  

Inom EU har den ståndpunkt som Europeiska människorättsdomstolens intog 

2005 vunnit genklang och unionens system för mänskliga rättigheter har utvecklats till 

att motsvara människorättskonventionens.
5
. Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, som har fogats till Lissabonfördraget, upptar också andra 

bestämmelser av betydelse för de grundläggande fri- och rättigheterna. Sådana är 

unionsmedborgarskapet, rörelse- och uppehållsfriheten, diskrimineringsförbudet, de 

särskilda bestämmelserna om jämlikhet samt de ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheterna. Stadgan hindrar nämligen inte unionen att ge skydd på bredare front, det 

vill säga även i sådana avseenden som det inte förutsätts i Europeiska 

människorättskonventionen.   

Alltsedan Amsterdamfördraget har EU också tagit några steg mot att skydda 

djurens rättigheter. Kanske ska inte heller detta uppfattas enbart som en vacker gest, 

utan anses vara ett uttryck för den tredelning som jag nämnde i början, nämligen 

förhållandet mellan de nationella grundläggande fri- och rättigheterna, de mänskliga 

rättigheterna och unionsrättigheterna samt det faktum att rörelsefriheten inte är helt 

densamma inom dessa tre grupper av rättigheter. 

Vissa författningsdomstolar i EU-länderna har förbehållit sig rätten att pröva 

om EU:s regelverk är förenligt med de nationella grundläggande fri- och rättigheterna. 

Den tyska författningsdomstolen ansåg dock år 1986 att denna kontroll inte längre 

behövdes i enskilda fall, förutsatt att "det skydd som EU:s system garanterar håller sig 

på en tillräckligt hög nivå". I Finland har man inte haft behov eller "kurage" att göra 

                                                 
4
 Se Rosas, Allan, The European Union and Fundamental/Human Rights i verket Crause, Catarina – 

Scheinin Martin (red.), International Protection of Human Rights, a textbook, 2009. 
5
 Se Pellonpää, Matti, Europeiska människorättskonventionen, 2007 
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en sådan prövning, även om man ibland har förundrat sig över EU-domstolens 

förhandsavgöranden och begärt förtydliganden. 

Principen att EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna bör tillämpas av 

medlemsstaterna endast i situationer där EU-reglerna blir tillämpliga har ett viktigt 

undantag. Genom Amsterdamfördraget fogades nämligen till det grundläggande 

fördraget bestämmelser om sanktionsförfarande mot en medlemsstat som allvarligt 

och ihållande åsidosätter de värden som anges i artikel 2 i fördraget. Till dessa 

rättigheter hänförs uttryckligen respekten för människans värdighet, frihet, demokrati, 

rättsstaten och respekten för de mänskliga rättigheterna. På detta sätt kommer 

förteckningen över de grundläggande fri- och rättigheterna att ha ett harmoniserande 

inflytande på EU-området, trots att sanktionsförfarandet aldrig har tillgripits och 

säkert inte lätt tillgrips.  

 

4 Förhandskontroll av de grundläggande fri- och rättigheterna och de 

mänskliga rättigheterna 

De grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna är en del av 

den tillämpliga rättsordningen. Såsom referenten konstaterade har de också stor 

betydelse vid förhandskontrollen av lagstiftningen. Denna kontroll kan utövas på 

följande tre sätt: 

1) I Sverige koncentreras kontrollen till lagrådet. I Finland sker kontrollen 

genom en parlamentarisk förhandskontroll, som har stor betydelse. Denna sker så, att 

grundlagsutskottet har som sin särskilda uppgift att pröva lagarnas grundlagsenlighet 

och förhållande till människorättskonventionerna. Kontrollen är en form av abstrakt 

normkontroll. 

2) Det andra sättet att utöva kontrollen är att ålägga det allmänna en 

skyldighet att aktivt se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de 

mänskliga rättigheterna tillgodoses. 

3) Det tredje typiska sättet är att gå in för en så kallade grund- och 

människorättighetsvänlig lagtolkning, genom vilken konflikter avvärjs innan sådana 

uppstår. 

Det är lätt att instämma med referentens åsikt när hon i tes 7 slår fast att vi 

behöver en förhandskontroll som är grundlagsfäst och oavhängig av regeringens 

lagstiftningspolitik. Trots att lagförslagens lagstiftningsordning och förenlighet med 

människorättskonventioner bör klarläggas redan i beredningsskedet, bland annat på 

justitiekanslerns försorg, ändrar detta inte det faktum att det är parlamentets uppgift 

att ta ställning till lagstiftningsordningen och lagförslagens oantastlighet. 

Jag har ofta hoppats att vårt grundlagsutskott i Finland inte skulle nöja sig 

med att bara kontrollera att ett lagförslag uppfyller minimikraven i grundlagen, utan ta 

ställning till lagförslagens kvalitet i ett vidare perspektiv. Ibland får vi nämligen lagar 

av alltför dålig kvalitet, där ibland till och med viktiga detaljfrågor som berör de 

grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna lämnas öppna och 

att besvaras först vid tillämpningen av lagen. 

 



Pekka Hallberg 

578 

 

5 Efterhandskontroll av lagstiftningen  

Vid en förhandskontroll är det inte överhuvudtaget inte möjligt att förutse alla de 

situationer där problem kan uppstå vid tillämpningen av en lag. Även i Finland finns 

det luckor i förhandskontrollen och många lagförslag slinker igenom utan behandling 

i grundlagsutskottet. Därför behövs det efterhandskontroll och denna varierar något 

mellan de olika nordiska länderna. 

Jag anser att i en rättsstat är det i sista hand domstolarna som ska avgöra 

sakfrågor, det vill säga tvister. Därför har jag en mera återhållsam inställning än 

referenten till justitieombudsmannens roll. Att vända sig till justitieombudsmannen är 

visserligen ett lätt, snabbt och för de berörda enkelt sätt att reagera på missbruk. Den 

vägen får man också riktlinjer för ett korrekt förfarande, men sällan avgöranden i sak 

om till exempel innehållet i de sociala grundläggande fri- och rättigheterna. Det är 

säkert också så referenten menar. 

När det gäller inrättande av författningsdomstolar är jag av den åsikten att 

sådana specialdomstolar främst lämpar sig för stora länder, särskilt förbundsstater. Att 

även de baltiska länderna Lettland och Litauen har valt att inrätta särskilda 

författningsdomstolar ska i ett historiskt perspektiv ses som ett slags motreaktion på 

den tidigare socialistiska eran i dessa länder. I dessa länder representerar 

författningsdomstolsmodellen snarare ett skede i utvecklingen av en formell rättsstat. I 

den demokratiska rättsstatsmodellen betonar man mera delaktighet och parlamentets 

ställning. 

Den nordiska rättskulturen, som man kan karakterisera som en modell med 

en fungerande rättsstat och respekt för människors rättigheter, talar snarare för att de 

vanliga domstolarna ska vara behöriga att avgöra även frågor som gäller 

grundläggande fri- och rättigheter samt för att grundlagen ska föras närmare 

människorna och det praktiska livet. Inrättandet av en separat författningsdomstol 

skulle fjärma grundlagen från praktiken och indirekt eventuellt också bidra till en 

utveckling mot en domarstat, eller i varje fall en politisering av domstolsväsendet, 

med början uppifrån.
6
  

Jag har med en viss undran tagit del av den konstitutionella debatten i 

Sverige. Särskilt har jag förundrat mig över Advokatsamfundets ståndpunkt. Även för 

Finlands vidkommande har Venedigkommissionen stannat för ganska vida 

formuleringar i sina överväganden i frågan huruvida våra grundlagsreformer har varit 

tillräckliga ("if these requirements..."), även om slutsatsen enligt min åsikt är väl 

underbyggd. 

Det har varit intressant att följa med utvecklingen i Sverige och Finland, då 

vi har likartade system i fråga om "grundlagens företräde". Efterhandskontrollen 

gäller konkreta fall och domstolarna har inte behörighet att förklara att en lag strider 

mot grundlagen eller upphäva den. I Finlands förutsätts det enligt 106 § i grundlagen 

att "anvendelsen av en lov åpenbart skulle strida mot grunnloven". 

Detta kriterium, att konflikten måste vara uppenbar, ansåg man sig inte heller 

behöva slopa vid den senaste översynen av grundlagen, även om många, särskilt 

representanter för de allmänna domstolarna, talade för det. Själv vill jag hålla fast vid 

detta kriterium, då det inte i praktiken har hindrat domstolarna att utöva kontroll och 

                                                 
6
 Se Husa, Jaakko, Lakien perustuslainmukaisuuden valvonta ja valtiosääntöuudistus, DL 1998 s. 183-

215. 
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systemet inte har varit i kraft längre än ett årtionde. Kriteriet är också ägnat att 

understryka lagstiftarens betydelse och ge ökad tyngd åt den förhandskontroll som 

grundlagsutskottet utövar. Å andra sidan gäller det att minnas att ingalunda alla frågor 

kommer fram vid riksdagsbehandlingen av ett lagförslag. Därför behövs domstolarnas 

efterhandskontroll. 

I Sverige genomfördes reformen år 2010, dock så att något andra 

bestämningar än i Finland fogades till 11 kap. 14 § i grundlagen, det vill säga "at 

domstolene ved prövning av en lov särskilt skal ta i betraktning at riksdagen er folkets 

fremste representanter, og att grunnlov går foran lov".   

Detta tillägg, som man i Sverige fogade till grundlagen, är kanske ett ännu 

tydligare uttryck för de demokratiska principerna och innebär en uppmaning för 

domstolarna att noggrant utreda när det finns tillräckliga grunder att åsidosätta 

bestämmelserna i en lag. Skrivsättet skiljer sig från det finska, mera knapphändiga 

sättet att uttrycka sig, vilket har varit en av orsakerna till att jag inte förordade det när 

jag hördes om reformen.  

 

6 Avslutning 

Slutligen vill jag än en gång understryka att det är ett viktigt mått på en rättsstat hur 

den skyddar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. 

Mitt inlägg kom att hålla sig på en allmän nivå, men de som vill fördjupa sig mera i 

ämnet kan ta del av de tusen sidorna i verket Perusoikeudet (2011), som jag har 

sammanställt tillsammans med forskarkolleger. Jag ser det så, att de grundläggande 

fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna ger oss en annan och mera 

människonära infallsvinkel till maktutövningen än ett studium av hur denna makt och 

behörigheten att utöva den fördelar sig mellan olika statliga organ. Forskning i de 

grundläggande friheterna och rättigheterna är modern konstitutionsrättslig forskning. 

Då vi samtidigt vet att den nordiska rättskulturen står för en stark tradition av 

rättvisa och välfärd, är det vår skyldighet att fortsätta att delta i det internationella 

samarbetet för mänskliga rättigheter, rättsskydd och rättvisa. 

De nordiska länderna ska omsorgsfullt fullgöra sina internationella 

människorättsliga förpliktelser, men samtidigt minnas att dessa universella krav 

endast representerar den lägsta gemensamma nivån. Den nationella lagstiftaren får 

inte stanna där, utan efter klokt övervägande gå in för att ytterligare utveckla de 

grundläggande friheterna och rättigheterna och förbättra det skydd som dessa 

rättigheter ger människorna. Så ska vi göra när det finns realistiska möjligheter därtill. 

 




