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Debattledaren, professor Thomas Bull, Sverige, hälsade alla välkomna, redogjorde för 

mötets ramar och gav ordet till referenten. 

 

Referenten, høyesterettsdomaren Hilde Indreberg, Norge, inledde med en genomgång 

av huvudpunkterna i det av henne utarbetade skriftliga bidraget. 

 

Korreferenten, president Pekka Hallberg, Finland redogjorde för huvudpunkterna i 

det av honom utarbetade skriftliga bidraget. 

 

Thomas Bull gav några möjliga ingångar till debatten enligt följande. Både referenten 

och koreferenten är i grunden positiva till fler rättigheter i grundlag, rättigheter 

inhämtade från de internationella konventioner som de nordiska länderna biträtt. Hur 

ska man se på EU-rättens betydelse på rättighetsskyddets område? Kommer vi att få 

en situation där de nationella grundlagarna förlorar i betydelse till förmån för EU:s 

federalistiska rättighetsskydd (en utveckling motsvarande den amerikanska), och är en 

sådan utveckling i så fall välkommen? Hur ska de nationella domstolarna förhålla sig 

till det osäkra rättsläge som ofta föreligger på människorättsområdet? Ska man göra 

en självständig tolkning med hänsyn till det nationella eller ska man inta en restriktiv, 

försiktig, hållning av sådana skäl som t.ex. respekt för den folkvalda församlingen? 

 

Professor Ragnhildur Helgadottir, Island: Jag vill bara berätta att återigen så tänker vi 

på samma linje. Även om grundlagsutskottet, vars grundlagsutkast alltinget fick i juli, 

inte uttryckligen blev ombedda att skriva om människorättskapitlet eftersom det är 

nytt, så har man skrivit det mycket mer detaljerat och med fler rättigheter. Man lade 

mycket energi på att diskutera förhandsprövning och inkorporering av konventioner, 

eventuellt genom grundlag. På grund av att den grundläggande princip som referenten 

nämnde blev vald bestämde man sig för en människorättslag i stället.     

 

Professor Ulf Bernitz, Sverige: En sak som inte har blivit nämnd är skillnaden mellan 

rättigheter som är juridiskt genomdrivbara för den enskilde i domstol, och rättigheter 

som mer har prägel av principer som helst bör följas av statsmakten i lagstiftning, men 

som den enskilde inte kan genomdriva. Vad gäller den svenska regeringsformen, som 

har många grundläggande rättigheter i sitt andra kapitel, är det så att det i flera fall 

fortfarande är oklart om rättigheterna är genomdrivbara och i så fall i vilken 

utsträckning, eller om de är principer man menar att riksdagen ska iaktta. I det 

sammanhanget har jag en fråga till referenten. I Norge har man ju tagit steget att 

inkorporerat FN-konventioner, t.ex. barnkonventionen, och åtminstone för mig är det 

lite oklart om dessa konventioner är juridiskt genomdrivbara i norska domstolar eller 
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om de mer är principstadganden, dvs. något för stortinget att försöka följa. En annan 

sak är att det pågår en rasande snabb utveckling just nu inom EU-rätten där vi har den 

bindande rättighetsstadgan, ”the charter”, som har ställning av primärrätt och är ett 

mycket ambitiöst rättighetskapitel. Det finns redan en hel del rättsfall från EU-

domstolen och mängder av rättsfall är på väg. Riktigt var det bär hän vet vi inte, då 

det finns en grundläggande begränsning genom att EU-rättens rättigheter bara är 

tillämpliga i de fall unionsrätten är tillämplig. Hur vitt det ska tolkas, det är den 

springande punkten. Blir det så att det kommer att tolkas vitt, och det skulle inte 

förvåna, kommer EU:s rättighetssystem att styra mycket på högsta nivå i framtiden. 

 

F.d. højesteretspræsident Torben Melchior, Danmark: Jag vill kommentera 

referentens tes nr 1 och 4 som väl båda säger att nationell grundlag ska återspegla de 

internationella mänskliga rättigheterna. Den danska grundlagen från 1953 är på många 

punkter ganska föråldrad och i behov av nyskrivning, men det finns praktiska 

invändningar, och jag ska nämna tre. För det första är ändringsproceduren mycket 

komplicerad, för det andra finns det inget akut behov av en ändring, och för det tredje 

kommer det att medföra många svåra politiska frågor, t.ex. den om förhållandet 

mellan stat och kyrka och den om uppgivande av suveränitet till EU-myndigheter. Det 

finns därför inget brett politiskt stöd för en grundlagsrevision i Danmark, även om det 

ur juridisk synpunkt nog kunde vara nödvändigt. Vad gäller frågan om införande av 

nya sociala och ekonomiska rättigheter i grundlagen kommer det att innebära en 

överrättslig kontroll och man måste fråga sig om det är lämpligt att överlåta den här 

typen av frågor till domstolarna i stället för till parlamenten. Typiskt sett är det ofta en 

fråga om fördelning av ekonomiska resurser i samhället. Som Ulf Bernitz var inne på 

är många regler ganska vitt formulerade standarder som inte lämpar sig för rättslig 

prövning i domstol. I verkligheten har utvecklingen redan skett. EU:s stadga om 

grundläggande rättigheter är på traktatsnivå. Allt större områden underkastas EU-

domstolens tolkning. Politikerna har utan vidare överlåtit stora befogenheter till 

domstolarna och i sista hand till EU-domstolen, som ju är känd för en viss kreativitet. 

Till sist en anmärkning angående tes nr 9. Nationella domstolar ska företa en 

självständig tolkning av Europakonventionen. Det följer av förarbetena till den danska 

inkorporeringslagen att danska domstolar inte ska göra någon självständig tolkning. 

Kriteriet i Danmark är att man ska konstatera kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna om det med en betydande grad av säkerhet kan förväntas att avgörandet 

kommer att åsidosätts av Europadomstolen.  

 

Professor Stein Evju, Norge: Jag vill först göra en reflektion med anledning av 

referentens tes nr 5, som säger att grundlagsbestämmelserna bör ges minst samma 

skydd av mänskliga rättigheter som de internationella bestämmelser om mänskliga 

rättigheter som staterna är bundna av. Som Ulf Bernitz påpekade ställs man då inför 

ett urvalsproblem. Vilka bestämmelser är det som ska få vara med? Man kan ställa 

upp en gräns mellan rättigheter som kan prövas i domstol och rättigheter som inte kan 

det. Var den gränsen går är inte lika lätt att fastställa, och om detta är meningarna 

delade. Gränsen går inte mellan instrumenten. Det är alltså inte så att det som står i 

Europakonventionen är genomförbart i domstol och det som står i den europeiska 

sociala stadgan inte är det. Det som står i Europakonventionen kan vara skönsmässigt. 

Det är fråga om gradvisa övergångar och det är svåra frågor. I Norge har frågan har 
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diskuterats i tre år. Från dansk sida finns en grundläggande negativ hållning vad gäller 

FN-konventionens ekonomiska och sociala rättigheter. Detta illustrerar något av det 

dilemma vi står inför. Min andra reflektion rör EU-rätten där vi står inför en potentiell 

motsättning. Om man i de nationella konstitutionerna ska trycka in internationella 

bestämmelser om mänskliga rättigheter, så möter man en EU-rätt och en EU-domstol 

som inte fullt ut respekterar dessa nationella rättigheter. Poängen är helt enkelt att EU-

domstolen genom sina avgöranden har skapat ett rättstillstånd som är oförenligt med 

internationella konventioner om mänskliga rättigheter som t.ex. strejkrätt och 

förhandlingsrätt. ILO har uttalat att en sådan tillämpning av rättigheterna kan vi inte 

ha. Detta är ett dilemma som inte bara EU-medlemmarna måste beakta, utan som får 

samma genomslag även för EES-länderna.  

 

Jur. dr. Kaius Tuori, Finland: Jag tar först upp frågan som ställdes av ordföranden och 

som gäller förhållandet mellan de tre grundrättighetssystem vi har i Europa, nämligen 

det nationella systemet, Europakonventionen och EU:s stadga om grundläggande 

rättigheter. Jag tror att åtminstone på längre sikt är en viss utjämning mellan de här tre 

systemen oundviklig. Man kan t.ex. inte vänta sig att de nationella domstolarna ska 

använda sig av olika grundrättighetssystem beroende på om målet har anknytning till 

EU-rätten eller inte. Det kommer således att ske en viss utjämning där. Den andra 

frågan rör hur man ska förstå Europakonventionen då den har inkorporerats i vår 

inhemska rätt. I den finska doktrinen har man utgått från att Europakonventionen är 

konventionen såsom Europadomstolen har tolkat den, men utgångspunkten är inte 

självklar. Man kan också tänka sig att staterna har en viss nationell prövningsrätt. 

Såvitt jag förstår har man t.ex. i Norge diskuterat saken och uttryckt en stark åsikt för 

viss nationell frihet. Det är också den tyska linjen, som den tyska 

författningsdomstolen har valt. Författningsdomstolen har bibehållit ett visst kritiskt 

avstånd till Europadomstolens praxis. Den tredje frågan rör uppenbarhetsrekvisitet 

som Finland lånade av Sverige, men som Sverige sedan slopade vid den senaste 

grundlagsreformen. Samtidigt införde man en hänvisning till demokrati och 

riksdagens ställning. Man kan fråga sig om något verkligen förändrades. Till sist en 

reflektion vad gäller Venedigkommissionens linje. Venedigkommissionen har ganska 

konsekvent rekommenderat grundande av författningsdomstolar i de s.k. nya 

demokratierna. Vad gäller de s.k. etablerade demokratierna, som förhoppningsvis 

inkluderar de nordiska länderna, så har Venedigkommissionen anammat linjen att det 

inte är nödvändigt att grunda en författningsdomstol, då systemet har fungerat bra som 

de är. Detta är också min personliga mening. Författningsdomstolar är tecken på ett 

visst missförtroende för de demokratiska processerna. 

 

Advokat Karen Dyekjær, Danmark: Jag vill ta upp kompetensfrågor. Jag menar att 

man kan formulera det så enkelt som att man inte rimligen kan diskutera hierarkier 

mellan de olika konventionerna utan att beröra kompetensfrågor. Frågan är kanske 

inte så mycket vilken konvention som är lämpligast utan vilken myndighet som är 

bäst lämpad att avgöra frågorna. Är det Europadomstolen, EU-domstolen, de 

nationella domstolarna, eller är det ett lagråd? Jag vill poängtera att man inte kan 

diskutera hierarki utan att diskutera kompetens.  

 



Grundläggande fri- och rättigheter i Norden i ett Europaperspektiv 

 

584 

 

Pekka Hallberg: Angående frågan om flera rättigheter eller inte anser jag att man inte 

bör behålla inom ramen för konventioner om mänskliga rättigheter vad man kan 

utveckla i grundrättighetssystem på nationell nivå. Det finns vissa gränser som ska 

beaktas angående hur långt man garanterar t.ex. kulturella, ekonomiska och sociala 

rättigheter. Angående EU-systemet så är det ett system som borde innehålla mer av 

subsidiaritet. Det kan inte anses vara ett homogent fenomen och frågan är hur olika 

grundrättigheter kan tillämpas. Det finns en del exakta rättigheter, t.ex. friheter, rätt 

till trygghet och egendomsrätt, medan t.ex. miljörätten endast ger vägledning för 

lagstiftaren. Det är mycket svårt att exakt säga hur de ska tillämpas i konkreta fall, 

men det är domstolarna som ska avgöra den frågan om det uppstår problem. Vad 

gäller uppenbarhetsrekvisitet så är den svenska formen nu att domstol vid prövning av 

en lag särskilt ska ta i beaktande att riksdagen är folkets främsta representanter och att 

grundlag går före lag. Jag anser att det kriteriet nästan innehåller mer än 

uppenbarhetsrekvisitet, men jag gör det på en mer allmän nivå, alltså utifrån 

maktdelningslära.   

 

Hilde Indreberg: Jag tycker att det var intressant att höra om förslagen från Island och 

kan berätta lite mer om vad som händer i Norge. Torbjörn Jagland kom på att vi borde 

utreda om vi inte ska ha fler grundrättigheter i den norska grundlagen, och tillsatte ett 

utskott. Tanken med utskottet är att den nya grundlagen skulle kunna antas vid 200-

årsjubileet av den norska grundlagen 2014, men naturligtvis finns risken är att så inte 

sker. När det gäller de sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna, så är det en av 

de mest krävande frågorna för utskottet. Det skulle inte vara önskvärt om vi får en 

grundlag 2014 som inte omfattar ett starkare skydd av ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter än vad vi t.ex. ser i den svenska regeringsformen, och ge 

rättigheterna ett svagare skydd än internationellt. Naturligtvis är det en utmaning hur 

man ska utforma rättigheterna. Vi har exempel på sådana rättigheter i Finland och 

Island. Jag ansluter mig till Stein Evju som sa att det är inte givet att man kan utforma 

rättigheterna på ett sådant sätt att de kan åberopas i domstol. Utmaningen blir att 

åstadkomma bra formuleringar, skriva bra förarbeten och att få till en förståndig 

tillämpning i domstolarna. Jag kan hålla med om påståendet att vi bör diskutera vem 

som har bäst kompetens att avgöra frågor om grundläggande fri- och rättigheter om 

lagar och andra myndighetshandlingar är i strid med dem, men vill understryka att det 

är en princip inom internationell MR-rätt att vi ska rätta till saker nationellt. Vi ska 

inte med öppna ögon låta någon kränka konventionerna nationellt. Vi ska både 

avskräcka från kränkningar av konventioner och reparera kränkningar på nationell 

nivå, även om staterna inte alltid är bäst lämpade för detta.  

 

Thomas Bull tackar referenten, korreferenten och alla andra deltagare . 

 


