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Statens rättsliga reaktioner i en ekonomisk kris – 

statsstöd eller nödrätt? 
 

Sektionsmöte 

 

 

Referatskrivare: Hovrättsfiskalen Charlotta Björk 

 

 

Debattledaren, fhv. højesteretspræsidenten Torben Melchior, Danmark, öppnade 

mötet genom att hälsa alla välkomna, redogjorde för debattens ramar och gav ordet till 

referenten. 

 

Referenten, professorn Ragnhildur Helgadóttir, Island: Kära kollegor, det är en ära 

för mig att få möjlighet att diskutera detta ämne med er. I vår diskussion ska vi helt 

enkelt utgå ifrån att staters ingrepp under finanskriser som innebär att egendom och 

maktbefogenheter som tillhör privata aktörer övertas av det offentliga i vissa fall kan 

strida mot grundlag eller staters folkrättsliga avtal. Mot denna bakgrund ska vi 

närmare undersöka vilka omständigheter som tillåter att man avviker från dessa regler 

på grundval av nödrätt eller derogation. Däremot kommer vi inte att närmare att 

diskutera olika ingrepps innebörd. 

Nödrätt är, i grova drag, tanken om att nöd bryter alla lagar eller att lagen i 

vissa fall måste ge vika. Konstitutionell, eller författningsrättslig, nödrätt beskriver när 

man utifrån denna tanke avviker från författningens regler. Den första punkten som vi 

måste undersöka är:  

a) finns det lagstöd för derogation i grundlag eller i traktater eller i 

europarättslig lagstiftning? Finns det en erkänd generell konstitutionell nödrätt? 

aa) Om man konstaterar förekomsten av författningsrättslig nödrätt så leder 

det till nästa frågeställning: Kan finanskriser i sig vara ett huvudargument för nödrätt 

eller derogation? Finanskriser är säkerligen allvarliga och påverkar oss alla men de 

kan i allmänhet inte liknas vid andra kriser såsom krig eller en epidemi. Vi har 

därmed ytterligare två punkter att undersöka: 

i. Kan finanskriser vara ett sådant huvudargument eller är det kategoriskt 

uteslutet? 

ii. Hur mycket ska det till för att konstitutionell nödrätt eller derogation ska 

få tillämpas? 

När det gäller förekomsten av konstitutionell nödrätt så kan man – för att 

uttrycka det på ett sammanfattande vis – notera att det i de finska och svenska 

grundlagarna finns lagstöd för att avvika från enstaka bestämmelser på grund av 

nödsituationer. Paragrafen om undantagstillstånd i den finska grundlagen är mer 

omfattande än den svenska. I västnorden har författningsrättslig nödrätt däremot 

använts utan uttrycklig bestämmelse därom. 

När vi ser till vilka exempel som finns på tillämpningen av konstitutionell 

nödrätt i västnorden och tillämpningen av derogationsbestämmelsen i EMRK så kan 

det noteras att det i samtliga fall, med undantag för Norge år 1926 och möjligen Island 

år 2008, har rört sig om krigssituationer samt att samtliga avgöranden från 



Statens rättsliga reaktioner i en ekonomisk kris – statsstöd eller nödrätt? 

 

764 

 

Europadomstolen har rört väpnade konflikter och fara för terroraktioner. Det finns 

således många exempel på tillämpningen av nödrätt och derogation men endast ett, 

eller möjligen två, där finansiell kris har gett upphov till en sådan tillämpning.  

När vi diskuterar huruvida finanskriser kan rättfärdiga tillämpningen av 

nödrätt och derogation så är det lämpligt att bedöma hur mycket som krävs för att 

stater ska kunna basera sina åtgärder på nödrätt eller derogation. I isländsk, norsk och 

dansk författningsrätt är det svårt att besvara detta spörsmål, dels eftersom de exempel 

som finns är få och äldre, dels eftersom varje tillfälle är unikt. 

I västnordisk doktrin har betonats att folkrättens ställning är av betydelse för 

och har inflytande på tolkningen av den nationella rätten. Utifrån en granskning av 

doktrinen kan även sägas att konstitutionell nödrätt i nationell rätt framför allt 

kommer på tal i krigstider och i fråga om arbets- och maktfördelningen inom 

statsmakten. Det krävs mer för att man ska kunna avvika från bestämmelser om 

mänskliga rättigheter och bestämmelser som har till syfte att stärka det demokratiska 

styret än t.ex. kompetensregler. Man kan även konstatera att 

proportionalitetsprincipen gäller. Samtliga författare är vidare eniga om att 

omständigheterna måste vara exceptionella för att det ska vara tillåtet att avvika från 

grundlag. Det måste således föreligga en reell nödsituation och avvikelsen måste 

framstå som tvingande nödvändig för att ge skydd åt grundläggande värden. 

Som sagt är folkrättsliga förpliktelser mycket viktiga – även i nationell rätt – 

och därför ska vi närmare undersöka vilket utrymme som finns för derogation 

avseende EMRK och FN-konventionen. För tillämpningen av artikel 15 i EMRK 

förutsätts att det rör sig om krig eller annat allmänt nödläge som hotar nationens 

existens, att derogation är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till situationens 

krav och att åtgärderna inte strider mot statens övriga förpliktelser enligt folkrätten. 

Derogation är vidare endast tillåtet avseende vissa artiklar. Inskränkningar får inte 

göras avseende rätten till liv, förbud mot tortyr, slaveri och principen om nulla poena 

sine lege. Det krävs vidare att staten håller Europarådets generalsekreterare 

underättad. 

Europadomstolen har dömt i fråga om staters tillämpning av artikel 15. 

Domstolens tolkning av de centrala begreppen i artikeln beskrev jag i min skriftliga 

inlaga. För vår diskussion i dag är det viktigt att hålla i åtanke att det i samtliga 

avgöranden har varit fråga om väpnade angrepp, krigsliknande situationer eller fara 

för terrorhandlingar. Europadomstolen har varit relativ sträng när det gäller de 

formella kraven men har aldrig upphävt medlemsländernas förklaringar om att det rört 

sig om undantagstillstånd.  Jag har inte funnit några exempel på stater som åberopat 

artikel 15 på grund av finanskriser eller ekonomiska omständigheter i övrigt. 

År 1984 upprättade en expertgrupp i folkrätt de s.k. Siracusa principles, 

principerna om begränsning och undantagsbestämmelser i den internationella 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Förutsättningarna för 

derogation angavs vara ”exceptional and actual or imminent danger” som ”threatens 

the life of the nation”. Av särskilt intresse är att det uttryckligen angavs att 

ekonomiska svårigheter som sådana inte kan rättfärdiga derogation. Det krävs därmed 

att det är andra värden och intressen som står på spel.  

Om vi ser till EU- och EES-rätten så står det klart att staters ingrepp under 

finanskriser möjligtvis kan inverka på regler som återfinns i EU:s traktater och regler 

som härstammar från lagstiftning i EU samt att ingreppen måste vara i 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/siracusaprinciples.html
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/siracusaprinciples.html
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överensstämmelse med EU- och EES-rättens grundprinciper. Det finns uttryckligt 

föreskrivna undantagsbestämmelser, t.ex. avseende fri rörlighet för varor i artikel 36 i 

EG-fördraget. Det finns vidare undantagsgrunder som utvecklats i praxis, s.k. 

mandatory requirements. Dessa gäller endast när det inte finns någon sekundär 

lagstiftning men där generell nödrätt saknas förutom möjligen som en grundläggande 

princip. Undantagsbestämmelser tolkas i allmänhet snävt och proportionalitets-

principen är oerhört viktig vid bedömningen av huruvida en avvikelse har varit 

berättigad. 

I mitt skriftliga inlägg avhandlade jag ESA:s beslut från december 2010 i 

vilket ESA kom fram till att vissa förhållandevis begränsade ingrepp av den isländska 

staten under oktober 2008 inte var i strid mot EES-avtalen eller EU- och EES-rättens 

grundprinciper. Det som är intressant i detta sammanhang är att ESA anförde att om 

hela bank- och därmed betalningssystemet var i fara så var de intressen som staten 

ville beskydda inte längre enbart ekonomiska. ESA underströk att detta kunde utgöra 

ett hot mot den allmänna säkerheten och nämnde särskilt faran för brist på bl.a. mat 

och medicin. ESA har nu beslutat att andra ingrepp av den isländska staten emellertid 

inte var berättigade. 

Vi kan alltså konstatera att det i många grundlagar finns derogations- och 

avvikelsebestämmelser för de fall undantags- eller nödsituationer uppkommer. I tre av 

de nordiska länderna erkänns konstitutionell nödrätt utan uttrycklig bestämmelse 

därom i grundlagen. Det finns derogationsbestämmelser i många internationella 

konventioner och även avvikelsebestämmelser, om än inte generell nödrätt, i EU-

rätten. 

Men fråga här var om och under vilka omständigheter stater kan tillämpa 

nödrätt i finanskriser som grund för ingrepp som annars skulle vara i strid mot 

grundlagen eller mot folkrättsliga förpliktelser. Jag anser att det finns tre intressanta 

huvudsakliga frågeställningar som måste diskuteras. För det första: kan finanskriser i 

sig vara huvudargument för nödrätt eller derogation?  

I den svenska grundlagen finns en begränsad undantagsbestämmelse för 

sådana situationer. Den norska riksretten besvarade frågan jakande år 1926. Siracusa-

principerna säger att ekonomiska intressen ensamt inte är nog och ESA har instämt i 

detta. ESA:s rättfärdigande av den isländska statens ingrepp grundade sig på att det 

där inte ensamt rörde sig om ekonomiska intressen utan dessutom grundläggande 

värden. Sammanfattningsvis kan, enligt min mening, finanskriser under vissa 

omständigheter vara tillräckligt tungt vägande argument för derogation.  

Nästa frågeställning är om det är skillnad på hur mycket som krävs för att 

man ska kunna använda sig av nödrätt eller derogation i den nationella rätten 

respektive i folkrätten. Jag anser att detta är en intressant frågeställning eftersom 

grundlagsparagraferna relativt ofta har en mer kategorisk ordalydelse än t.ex. 

artiklarna i EMRK. Det är dock, ärligt talat, omöjligt att besvara frågeställningen. 

EMRK är tydligare än nationell rätt men såvitt man vet så är det ingen större skillnad 

mellan EMRK och den nationella rätten. Här bör man dock komma ihåg den 

ömsesidiga påverkan av tolkningen mellan EMRK och nationell rätt i Europa.  

Den sista frågeställningen är om det är skillnad mellan hur mycket som krävs 

för att man ska använda nödrätt eller derogation beroende av om man vill avvika från 

regler som skyddar individers rättigheter och demokratiska styrelseformer eller regler 

om myndigheternas arbetsfördelning och ärendebehandling. Detta följer av kravet på 
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proportionalitet men även av västnordisk doktrin och i vissa fall explicita 

avvikelsebestämmelser. Det är mycket svårt att redogöra för hur mycket som krävs för 

att nödrätt ska rättfärdiga ingrepp som annars skulle vara rättsstridiga. Men 

sammanfattningsvis så har den nationella praxisen varit stringent på denna punkt. 

Europadomstolens praxis har likaledes varit stringent, men information om huruvida 

man har försökt att hävda undantagstillstånd av andra orsaker än fara för konflikter 

eller väpnade angrepp saknas. EU- och EES-rätten har av flera skäl erkänt derogation. 

Med hänsyn till ESA:s argumentation i avgörandet från december 2010 är det inte 

orimligt att förmoda att stater, under förutsättning att de hamnar i allvarliga 

finanskriser, kan argumentera för derogation utifrån EMRK. Detta är dock beroende 

av att de värden man vill skydda inte endast är finansiella. Detta krav på att intressena 

inte endast ska vara finansiella och proportionalitetsprincipen är därför ledstjärnor 

som man kan följa. 

 

Korreferenten, justitierådet Erik Nymansson, Sverige redogjorde för innehållet i sitt 

korreferat och tackade referenten för hennes viktiga och inspirerande arbete som han 

hoppades skulle utgöra en god grund för en intressant debatt denna eftermiddag. 

 

Debattledaren öppnade debatten. 

 

Forbrugertalsmand Gísli Tryggvason, Island: Inom den isländska 

grundlagsförsamlingen, i vilken jag ingick, övervägde man införandet av en 

nödrättsbestämmelse i en eventuellt ny isländsk grundlag. Något sådant förslag 

lämnades emellertid inte. Jag har en fråga till referenterna: Såväl den isländska 

regeringen som många andra europeiska regeringar har utställt deklarationer under 

finanskrisen som utvidgade statens garanti och som gav en mer omfattande garanti än 

vad som återfanns i lag respektive EG-direktiv. Kan man i det sammanhanget 

acceptera sådana deklarationer givna utan lagstöd och i sådant fall hur länge? 

 

Advokaten Olav Willadsen, Danmark: Jag vill inleda med en provocerande mening 

som dessvärre hör till verkligheten: regler är till för att brytas. Man ska vara därför 

vara extremt försiktig med att skapa nödrättsbestämmelser. Genom 

nödrättsbestämmelser ödelägger man även lojaliteten till andra bestämmelser. Även 

nödrättsbestämmelser kan på nödrättsmässig grund bli brutna mot. Enligt min mening 

är därmed nödrätt inte tillåtet i finanskris, utan endast i händelse av totala kriser, 

såsom terror, tsunami eller katastrofer. 

 

Professorn, Eivind Smith, Norge: Jag vill först få lov att säga till Erik Nymansson att 

två tredjedelar av den norska grundlagstexten är betydligt yngre än 1814. För det 

andra ger, enligt min mening, en äldre grundlag inte i sig mer utrymme för praxis än 

en yngre sådan bortsett från att tiden går naturligtvis. Om en grundlag är detaljfattig, 

såsom den norska grundlagen är i många avseenden, så finns det emellertid ett större 

utrymme för politisk praxis inom konstitutionens ramar. Och så till ämnet: Precis som 

Ragnhildur Helgadóttir helt riktigt har hävdat saknar några av våra nordiska länder 

regler om nödrätt i konstitutionen. Jag beklagar för egen del att Norge efter år 1945 

inte utverkade regler om nödrätt trots att man av erfarenhet visste att behov av sådana 

kunde uppstå. Detta var dock hänförligt till att man vid tiden runt år 1950 befarade att 
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man genom att införa regler som innebar en möjlighet att avvika från vissa centrala 

konstitutionella regler skulle öka risken för missbruk och inte det motsatta. Egypten 

har haft undantagstillstånd i 30 år eller liknande, vilket illustrerar de faror som finns 

på området. I Norge och i andra länder har man försökt att förutse kommande kriser, i 

form av t.ex. naturkatastrofer, finanskriser och vansinnesdåd, genom ordinär 

lagstiftning. Jag tror att anledningen till att vi i alla de nordiska länderna diskuterar 

konstitutionell nödrätt i sådan begränsad omfattning är att vi har ett relativt finmaskigt 

system. Vi har regler under konstitutionsnivå, som inte strider mot konstitutionen, 

men som ändå möter behoven av att vidta åtgärder som man normalt vill undvika. 

Vidare är utvecklingen i praxis viktig. Jag anser, i likhet med referenten och 

korreferenten, att vi säkerligen kommer att uppleva nya sorters kriser av finansiell 

karaktär som ingen av oss kunnat förutse och som kommer att kräva ny lagstiftning. 

Det kommer vidare bli fråga om den nya lagstiftningen kan antas utan att den står i 

strid mot konstitutionella och folkrättsliga regler. Jag vill vidare poängtera något som 

Ragnhildur Helgadóttir visserligen har tangerat men inte uttryckt explicit: Man 

behöver inte tillämpa konstitutionell nödrätt förrän det står klart att de åtgärder man 

önskar vidta står i strid mot konstitutionen. För att veta om åtgärderna står i strid mot 

konstitutionen krävs tolkning av densamma och tolkningsutrymmet är ofta stort. 

Moderna konstitutioner, såsom den svenska, har ofta undantagsbestämmelser och 

dessutom ganska vittgående sådana inte minst i rättighetsdelen. Jag vill vidare ge två 

exempel från norsk praxis där man inte uttryckligen sagt att man har tillämpat 

konstitutionell nödrätt men ändå gjort det: Under bankkrisen omkring år 1990 

skapades lagstiftning som innebar att den norska staten övertog de tre centrala 

förrättningsbankerna i Norge utan kompensation till aktieägarna. För det fall aktierna 

hade haft något värde och om aktieägarna skulle ha förlorat på agerandet så hade detta 

varit grundlagsstridigt. Man påstod emellertid att aktierna hade förlorat sitt värde 

eftersom bankerna inte hade kunnat drivas vidare utan att staten övertog 

verksamheten. I samband med en granskning tio år senare godtogs att aktierna inte 

hade något värde och agerandet var därmed inte grundlagsstridigt. Det andra exemplet 

inträffade under 1920-talet i samband med västvärldens ekonomiska kris. I Norge, 

liksom i många andra länder, fanns vid denna tid s.k. guldklausuler som innebar att de 

som hade ett ekonomiskt krav kunde kräva in värdet i guld. För norsk del var det en 

omöjlighet att uppfylla dessa klausuler och man suspenderade därför kraven med kort 

varsel. Högsta domstolen prövade under 1960-talet om detta alltjämt skulle gälla. 

Domstolen godtog då att obligationsägarna alltjämt inte hade något krav på inlösen i 

guld. Man åberopade emellertid inte nödrätt utan hänvisade till att den generella 

klausulen mot retroaktivitet i § 97 i den norska grundlagen och angav att denna inte 

var tillämplig i så speciella situationer som den förevarande. Det kan dock ifrågasättas 

varför ett vid denna tid betydligt rikare Norge inte skulle behöva betala enligt 

klausulen. 

 

Justitierådet Mats Melin, Sverige: Jag har två korta synpunkter. Den första är att det 

rent allmänt måste anses vara en fördel att, även i krissituationer, agera i enlighet med 

grundlag snarare än mot den. Jag är därmed anhängare av derogationsregler. Man kan 

i sådant fall följa Grundlagsutredningens förslag om, s.k. Sun down clauses, det vill 

säga undantagsregler med begränsad tidsmässig räckvidd. Den andra synpunkten är 

följande. Det låter sig ju väl sägas att gränsen för att åsidosätta kompetensregler eller 
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behörighetsregler skulle vara lägre än för att åsidosätta individuella rättighetsregler. 

Problemet är väl bara att de internationella konventionerna sällan säger något om 

kompetensregler utan endast innehåller individuella rättighetsregler förutom vissa 

absoluta rättigheter med betydande undantagsmöjligheter. Likadant ser det ut i våra 

nationella grundlagskataloger. Det finns ett större spelrum och utrymme för 

hänsynstagande till allmänna samhälleliga motintressen i förhållande till de enskilda 

rättigheter, medan kompetensregler ofta är mer absoluta och endast kan sättas åt sidan 

åtminstone i Sverige, under vissa särskilda omständigheter som referenterna 

redogjorde för. 

 

Professorn Kaarlo Tuori, Finland: Vad gäller den EU-rättsliga problematiken 

avseende nödrätten så är den kanske inte alldeles jämförbar med den nationella 

konstitutionens problematik eller EMRK:s problematik. Det är nämligen så i EU-

rätten att derogationsbestämmelsen gäller marknadsfriheterna och inte de 

grundläggande fri- och rättigheterna som återfinns i våra grundlagar. Det som kanske 

är viktigast att uppmärksamma är att t.ex. EU:s stadgar om grundläggande friheter 

inte inkluderar någon uttrycklig bestämmelse om krissituationer jämförbar med artikel 

15 i EMRK. Jag vill vidare nämna en annan aktuell kontext där man tillämpat 

nödrättsliga argument: nämligen i den aktuella lånekrisen i Europa. För detta gäller en 

annan problematik eftersom den gäller EU:s och ECB:s befogenheter. Även de 

stödåtgärder som har vidtagits på nödrättslig grund är något problematiska ur 

fördragens synvinkel. Vad gäller den finska grundlagen stämmer det, på sätt som 

korreferenten nämnde, att Finland, såväl i den tidigare grundlagen från 1919 och i den 

nya grundlagen, har haft och har en särskild bestämmelse om krissituationer. Den 

tidigare bestämmelsen gällde dock endast under krig och vid uppror. I det finska 

systemet ingår också, eller åtminstone ingick, möjligheten att stifta s.k. 

undantagslagar, det vill säga lagar som stiftas i grundlagsstiftningsordning men som 

inte ändrar grundlagens lydelse. Finland hade vidare, mellan 1940-1956, en 

ekonomisk fullmaktslag som delegerade normgivningsmakten till regeringen i fråga 

om ekonomisk reglering. 

 

Justitierådet Henrik Jermsten, Sverige: Jag ska försöka att skära det här ämnet på en 

något annorlunda ledd: Vad gäller krig, farsoter och epidemier så är vi alla rörande 

överens om att de blir krissituationer när de når en viss nivå. Man har, i vart fall 

tidigare, betraktat finanskriser som något ekonomiskt. När en finanskris blir 

tillräckligt allvarlig tillkommer emellertid, precis som Ragnhildur Helgadóttir berört, 

värden som gör att det blir fråga om nödsituationer. I samband med bankstrejken i 

Sverige för 20-25 år sedan dröjde det ett antal månader innan systemet packade ihop. 

Detta eftersom folk hade tillgång till kontanter eller i vart fall kunde låna pengar av 

varandra för att köpa mat och dylikt. I dagens samhälle har inte folk, framför allt inte 

ungdomar, kontanter i samma utsträckning som tidigare och drabbas därmed oerhört 

mycket snabbare av svängningar på den finansiella marknaden. Det krävs därmed 

möjligen mindre för att en finanskris ska kunna betraktas som en nödsituation än för 

10-15 år sedan. Man bör även fråga sig vilken betydelse det har om det handlar om en 

finansiell nationell kris eller en multinationell sådan. Det vore intressant att höra 

referenten utveckla detta. En tredje aspekt på detta med nödrätt och regleringsåtgärder 

när det gäller finansiella kriser är följande. De lagstiftningsåtgärder och åtgärder som 
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vidtagits av det allmänna under år 2008 syftade i allt väsentligt till att undvika 

ekonomisk kris. Det handlade därmed inte primärt om att reparera det som redan 

inträffat utan om åtgärder där man rubbade grundläggande privaträttsliga förhållanden 

för att undvika en ekonomisk kris. Det är fråga i vilken mån detta ska tillmätas någon 

betydelse. Det är så, tror jag, att diskussionen om nödåtgärder vid en finanskris måste 

föras mot bakgrund av samhällsutvecklingen. Det vi talar om är en mycket farligare 

företeelse i dag än det var för en kort tid sedan.  

 

Presidenten Pekka Hallberg, Finland: Efter tsunamin så hade vi i Finland, speciellt 

inom den finska regeringen, livliga diskussioner om huruvida det behövdes 

speciallagar för sådana krissituationer som i sig inte är så allvarliga att den allmänna 

lagen om beredskap är tillämpbar. Vi, som ansågs vara grundlagsjurister, menade att 

det skulle vara förenat med svårigheter. Att ha olika speciallagar skulle möjligen 

minska företroendekapitalet i samhället och skapa en osäkerhet kring under vilka 

omständigheter respektive lag skulle tillämpas. Det är möjligen bäst att ha en balans 

mellan normala situationer, där folket kan lita på att ordinära regler tillämpas, och 

riktigt allvarliga krissituationer. Jag skulle för egen del vara återhållsam med att stifta 

speciallagar, eller undantagslagar, eftersom de skapar fler problem än de löser. 

 

Torben Melchior: Jag kan för egen del tillföra att den danska regeringen, enligt den 23 

§ i den danska grundlagen, för det fall folketinget inte kan samlas kan stifta lag. En 

sådan lag får emellertid inte strida mot grundlagen och ska så snart som det är möjligt 

ställas inför folketinget för dess accepterande eller förkastande av densamma. Jag 

menar att det är ytterst tveksamt från dansk sida om man kan tillämpa nödrätt i 

förhållande till de materiella bestämmelserna i grundlagen framför allt vad gäller 

egendomsrätten. Det har sagts i doktrin att det ska vara tal om en verkligt allvarlig 

fara för staten och dess institutioner. I dansk rätt har konstitutionell nödrätt inte 

tillämpats förutom under kriget och den tyska belägringen av Danmark. Nödrätt 

tillämpades då i samband med interneringen av kommunister, vilket utgör ett svart 

kapitel i dansk rättshistoria och bör därmed inte ses som ett prejudikat. 

 

Erik Nymansson: Vad gäller frågan om finanskriser i sig är tillräckligt allvarliga eller 

om hotet för dem är tillräckligt förestående så tror jag, i likhet med Henrik Jermsten, 

att situationen i dag är allvarligare än för 20 år sedan. Vi är i dag mer beroende av att 

de finansiella systemen fungerar än tidigare. Om de finansiella systemen är hotade 

eller slutar fungera så slår det på ett helt annat sätt. Vi kan bara tänka oss ett samhälle 

där någon av de fyra svenska storbankerna inte längre fungerar, där den stora 

allmänheten inte kommer åt sina sparkonton och inte kan betala sina skulder. Det vi 

talar om då är inte en ekonomisk kris. Ekonomiska kriser kommer vi alla att uppleva 

och konjunkturen går upp och ned. Jag talar om en riktigt allvarlig ekonomisk kris där 

det finansiella systemet inte längre fungerar. Det är svårt att säga huruvida artikel 15 i 

EMRK är tillämplig i sådana situationer. Bestämmelsen skapades direkt efter andra 

världskriget och det var nog andra företeelser än finanskriser som man då hade för 

ögonen. Jag tror, eller vill i vart fall inte utesluta, att bestämmelsen även skulle kunna 

tillämpas om ett land drabbas av en riktigt allvarlig finanskris. Jag är möjligen färgad 

av kvällar och nätter av nervositet på Finansdepartementet under 2008 men jag ser det 

som något fruktansvärt allvarligt om det finansiella systemet upphör att fungera. 
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Jag håller med Eivind Smith om allt det som han berörde i sitt inlägg om 

norsk praxis. När jag försökte att bekanta mig med norsk doktrin på området fick jag 

intryck av att åtminstone Andenæs anser att konstitutionen består såväl av den skrivna 

grundlagen som den konstitutionella nödrätten. Den konstitutionella nödrätten anses 

därmed vara en del av helheten och man bryter därmed inte mot grundlagen genom att 

tillämpa nödrätt. Jag vill dock fråga dig, Eivind Smith, följande. Jag har uppfattat dig 

som om du menar att konstitutionell nödrätt är något som legitimerar avvikelser från 

konstitutionen men inte ändringar i densamma samt att det rör sig om avvikelser i 

väntan på normala förhållanden. Detta vore intressant att utveckla. 

 

Ragnhildur Helgadóttir: För att först besvara Gísli Tryggvasons frågeställning: Jag 

kan endast besvara denna utifrån isländsk praxis. Enligt isländsk författningsrätt gäller 

att om regeringen utfäster en sådan deklaration så måste den framlägga ett lagförslag 

därom. Det är dock Alþingi som ytterst bestämmer. Natten till den 6 oktober 2008 så 

ringde en journalist och frågade om regeringens då avgivna deklaration var bindande. 

Jag vägrade att svara. Vad gäller Eivind Smiths kommentar så kan jag bara nämna 

följande. Tolkning av grundlagen har skett även under finanskriser. 

Grundlagstolkning har blivit än mer flexibel efter andra världskriget. Om man frågar 

mig så är det tolkningen som är det mest praktiska och det är tolkning som sker i 

första hand. Konstitutionell nödrätt är att anse som den sista utvägen. Vad gäller 

tolkning av EU-rätten och EMKR respektive nationell rätt så sade min instinkt mig att 

det skulle vara EU-rätten som var mest flexibel. Detta eftersom den inte rör mänskliga 

rättigheter och demokratiska styrningsformer utan mellanfolkligt samarbete. Det 

visade sig emellertid att EU-rätten inte är särskilt flexibel. Jag tror dock att om en 

verklig nödsituation uppstår så kommer stater att vidta de åtgärder som situationen 

kräver. Jag har t.ex. väldigt svårt att tro att man kommer att hålla fast vid reglerna om 

öppna gränser inom ramen för Schengen-samarbetet för det fall en epidemi uppstår. 

Vad gäller Olav Willadsens kommentar: Jag anser att det är värdefullt och viktigt att 

vi akademiker, folk från myndigheter och domare diskuterar nödrätt och på förhand 

diskuterar vad som är tillåtet med stöd av nödrätt. Vad gäller Henrik Jermstens 

kommentar; Jag har inget fullgott svar på vilken skillnad det innebär om en finansiell 

kris är nationell eller multinationell. Jag tror dock att Europadomstolen för det fall en 

multinationell kris uppstår och ett land kräver undantagsbehandling kommer anse det 

som problematiskt om landet vidtar åtgärder som andra länder inte synes tillåta. 

 

Torben Melchior avslutade med att tacka referenten, korreferenten och 

mötesdeltagarna för intressanta inlägg i diskussionen. 

 


