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Terminologi och förkortningar!!
!
Ds    Departementsserien  

EG   Europeiska gemenskapen  

EKMR /konventionen Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

   rättigheterna och de grundläggande friheterna 

EU    Europeiska unionen 

EU-domstolen  Europeiska unionens domstol  

Europadomstolen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna  

Europarätt   Avser både EU-rätt och EKMR  

EU-rätt   EU:s samlade regelverk, används synonymt med termen  

   ’unionsrätt’ 

EU-stadgan   Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna  

EUT   Europeiska unionens officiella tidning 

FEU   Fördraget om Europeiska unionen  

FEUF   Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

FN   Förenta nationerna  

HD    Högsta domstolen  

LEK   lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 

NJA    Nytt juridiskt arkiv  

para   paragraf 

Prop    proposition  

PTS   Post- och telestyrelsen  

RF    Regeringsformen 

RÅ   Regeringsrättens årsbok 

SOU    Statens offentliga utredningar 

SvJT    Svensk Juristtidning  

Unionsrätt  EU:s samlade regelverk, används synonymt med termen ’EU-

   rätt’  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1. Inledning !!
!
1.1 Bakgrund  

Under de tjugo år som gått sedan Sverige blev medlem i Europeiska unionen (EU) år 

1995 har unionsrätten präglat och förändrat en stor del av det juridiska landskapet i 

Sverige.  Enligt den EU-rättsliga lojalitetsplikten och principen om EU-rättens företräde 1

ska den svenska offentliga förvaltningen numera lojalt tillämpa EU-rätten och ge den 

företräde framför svensk rätt. Genom principer i EU:s grundfördrag, som vidare-

utvecklats av Europeiska unionens domstol (EU-domstolen), har EU fått en särskild 

funktion och särprägel som en rättsordning sui generis, av sitt eget slag.  

 Särskilt när det gäller skyddet för grundläggande rättigheter har europarätten, 

inklusive Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (EKMR), förändrat det rättsliga landskapet i Sverige. Denna förändring är 

också i högsta grad pågående. Europeiska Unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna (EU-stadgan) trädde i kraft den 1 december 2009 i samband med 

Lissabonfördraget. Europa har alltså relativt nyligen fått ytterligare ett instrument till 

skydd för grundläggande rättigheter. Skyddet har stärkts och förankrats på fler 

institutionella nivåer, men systemet har också blivit mer komplext. Detta ställer ökade 

krav på nationella organ som ska implementera europarätten. 

 Den 8 april 2014 beslutade EU-domstolen i målet Digital Rights Ireland  att 2

ogiltigförklara det omdiskuterade datalagringsdirektivet.  Domstolen ansåg att den 3

omfattande lagringen av uppgifter om enskildas mobil- och datakommunikationer 

utgjorde ett oproportionerligt ingrepp i rätten till respekt för privatlivet och rätten till 

skydd för personuppgifter som skyddas i EU-stadgans artikel 7 och 8.   Ändamålet med 4

datalagringen, att säkerställa att trafikuppgifterna fanns tillgängliga för utredning, 

!2

 I uppsatsen används benämningen EU eller EU-domstolen även för tiden då samarbetet kallades för EG 1

och domstolen benämndes EG-domstolen.
 De förenade målen C-293/12 och C-594/12 Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl (hädanefter: 2

Digital Rights Ireland eller datalagringsdomen). 
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som 3

genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG 
(hädanefter: datalagringsdirektivet).  
 Digital Rights Ireland, se t.ex para 37 och 69.4



avslöjande och åtal av allvarliga brott, kunde enligt domstolen inte motivera det 

långtgående intrånget i grundläggande rättigheter. EU-domstolens ogiltigförklaring av 

direktivet hade dock ingen direkt inverkan på de nationella lagstiftningsåtgärder som 

vidtagits för att implementera direktivet, eftersom EU-domstolen enbart har befogenhet 

att ogiltigförklara EU:s rättsakter. Nationella lagar om datalagring var alltså i princip 

fortsatt gällande efter EU-domstolens dom.  

 Avgörandet kom att ge upphov till ett märkligt efterspel i svensk rätt. Det som 

hände i Sverige var, i stora drag, följande: När EU-domstolen avkunnade sitt avgörande 

den 8 april 2014 fick juristerna på Post- och telestyrelsen (PTS), tillsynsmyndighet över 

de svenska datalagringsreglerna, domen på sitt bord. Myndigheten ställdes därmed inför 

ett rättsligt dilemma – hur skulle den agera gentemot de mobil- och internetleverantörer 

som ville ha besked om de skulle fortsätta att lagra sina kunders trafikuppgifter? Skulle 

myndigheten ingripa mot de leverantörer som tagit lagen i egna händer och själva 

beslutat att upphöra med lagringen?  

 PTS agerade mycket snabbt. På två dagar genomförde myndigheten en analys av 

rättsläget, där det konstaterades att den svenska regleringen var oförenlig med EU-

rätten, tolkad i ljuset av EU-domstolens dom. Den 10 april meddelade därför 

myndigheten att den inte i nuläget skulle vidta några åtgärder utifrån de svenska 

datalagringsreglerna.  Leverantörerna upphörde därefter med att lagra trafikuppgifter, 5

och PTS underlät att vidta tillsynsåtgärder. Utredningen som låg bakom myndighetens 

officiella ställning i frågan hemlighölls dock, trots att den senare skulle visa sig vara en 

allmän handling.  Samtidigt meddelade Sveriges dåvarande justitieminister att ”svensk 6

lag gäller i Sverige”.    7

 Det var dock inte bara PTS som agerade snabbt när den fick EU-domstolens 

färska avgörande på sitt bord. Regeringen, som måste ha bedömt att läget var 

brådskande, tillsatte en snabbutredning med kort deadline. Utredningens slutsats innebar 

en helomvändning i frågan om datalagringen: den svenska regleringen uppfyllde EU-

rättens krav.  Den svenska lagstiftningen väcktes därefter ur sin drygt två månader långa 8

!3

 Pressmeddelande från PTS den 10 april 2014, PTS kommer inte i nuläget att vidta åtgärder utifrån 5

datalagringsreglerna, tillgängligt via www.pts.se. 
 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7354-14.6

 Nyhetsartikel i Svenska Dagbladet den 8 april 2014, EU:s datalagringsdirektiv ogiltigt – Ask: 7

Informationen viktig för brottsbekämpning, tillgänglig via www.svd.se. 
 Ds 2014:23. 8

http://www.pts.se
http://www.svd.se


slummer, och PTS återupptog sitt tillsynsansvar över den svenska lagen. Konsekvens-

erna för svensk rätt av EU-domstolens banbrytande dom verkade alltså i praktiken inte 

bli banbrytande överhuvudtaget. Förvaltningsrätten delade utredningens slutsats och 

avslog överklagande från en leverantör som anfört att den svenska lagstiftningen var 

oförenlig med skyddet för grundläggande rättigheter. Kammarrätten stod för nästa 

vändning i följetongen om de svenska datalagringsreglerna. Domstolen ansåg att frågan 

om den svenska regleringens förenlighet med EU-rätten var oklar, och beslutade att 

inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.   9

 Datalagringsdomen och det svenska efterspelet väcker en rad frågor om förhål-

landet mellan EU-rätt och svensk rätt och om svenska offentliga organs skyldigheter i 

förhållande till EU. Det väcker också frågor om skyddet för grundläggande rättigheter i 

EU-rätten, och hur skyddet tar sig uttryck i samspel med nationell rätt. Dessa frågor 

kommer att vidareutvecklas och diskuteras i denna uppsats, inom ramen för det syfte 

som preciseras nedan.  

!
!
1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka betydelsen av EU-rättens särdrag för 

förståelsen av EU-stadgans tillämpning och genomslag i svensk rätt, i samband med 

fallet Digital Rights Ireland. Detta kan formuleras som uppsatsens huvudsakliga 

frågeställning: Hur såg det rättsliga efterspelet ut i Sverige efter att EU-domstolen 

ogiltigförklarade datalagringsdirektivet med stöd av EU-stadgan, och hur kan detta 

rättsliga efterspel förklaras ur ett EU-rättsligt perspektiv? För att besvara denna 

frågeställning aktualiseras ett antal underliggande frågor: 

!
1. Vilka är EU-rättens särdrag?  

2. Hur ser det EU-rättsliga skyddet för grundläggande rättigheter ut och vilken 

betydelse har EU-stadgan?  

3. Vad kom EU-domstolen fram till i målet Digital Rights Ireland? Vad hade domen 

för konsekvenser för nationell rätt?  

!4
 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7380-14. 9



4. Hur såg det rättsliga efterspelet ut i Sverige efter EU-domstolens avgörande? Hur 

reagerade myndigheter, regering och domstolar – och varför?  

!
!
1.3 Avgränsning 

Reglerna om datalagring kommer att ha en framträdande roll i uppsatsens andra del, 

eftersom det var dessa regler som underkändes av EU-domstolen och därmed sattes 

ifråga i svensk rätt. Det bör dock poängteras att datalagringsreglerna inte i sig kommer 

att studeras ingående, utan enbart översiktligt för att underlätta förståelsen av 

domstolens resonemang, domens rättsliga konsekvenser och de reaktioner som följde i 

Sverige. Uppsatsen syftar inte heller till att utreda den svenska lagstiftningens 

förenlighet med EU-rätten efter datalagringsdomen. Frågan kommer dock att beröras, 

bland annat i samband med regeringens utredning av det svenska rättsläget efter domen. 

Syftet i denna del är dock att redogöra för och vidare problematisera regeringens 

slutsats på ett principiellt plan.  

 Av samma skäl som ovan kommer EU-stadgans skydd för privatliv och 

personuppgifter (artikel 7 och 8) inte att utredas annat än mycket översiktligt, i syfte att 

introducera läsaren till datalagringsdomens rättsliga kontext. Jag har valt att enbart 

utreda domens effekter och mottagande i Sverige. Reaktionen i vissa andra medlems-

stater kommer endast att nämnas kort.  

 För att besvara frågan vilka särdrag EU-rätten uppvisar kan det, särskilt gällande 

skyddet för grundläggande rättigheter, te sig naturligt att jämföra EU-stadgan med 

EKMR. Europakonventionen kommer också att beröras på vissa håll i uppsatsen. Detta 

sker dock genom utblickar och kortare jämförelser. Till exempel görs en jämförelse 

mellan Sveriges reaktioner på EU-domstolens datalagringsdom och två domar från 

Europadomstolen. Någon fullständig jämförelse mellan rättighetsskyddet i EU och 

EKMR kommer dock inte att göras. EU:s planerade anslutning till EKMR kommer inte 

heller att behandlas. 

 Det ska slutligen tilläggas att uppsatsens teoridel, där EU-rättens särdrag samt 

EU:s rättighetsskydd genomgås, inte avser att vara heltäckande. Teoridelen ska 

betraktas som exemplifierande, i syfte att ge läsaren en överskådlig presentation  av EU-

rätten grundläggande principer och särdrag, samt EU-stadgan och EU:s rättighetsskydd, 
!5



för att introducera läsaren till den rättsliga problematik som angrips i uppsatsens andra 

del.  

!
!
1.4 Metod och material 

Utgångspunkten i arbetet är den traditionella rättsdogmatiska metoden, vilken innebär 

att jag för att besvara de juridiska frågeställningarna använder mig av befintliga 

rättskällor för att klargöra gällande rätt. Uppsatsen behandlar både EU-rätt och svensk 

offentlig rätt. Den del av uppsatsen som behandlar svensk rätt utgår ifrån lagtext, 

förarbeten, doktrin och domstolspraxis.  

 Utgångspunkten i de EU-rättsliga avsnitten är den EU-rättslig metoden, vilken 

uppvisar vissa särdrag i förhållande till svensk rätt. EU-rätten präglas exempelvis av en 

stark normhierarki, där den så kallade primärrätten (EU:s fördrag, EU-stadgan och EU-

domstolens allmänna rättsprinciper) alltid ska genomsyra tolkningen av sekundärrätten 

(rättsakter som antagits med stöd av någon rättslig grund i fördragen). EU-domstolens 

praxis tillmäts vidare en stor betydelse vid tolkning av EU-rätten. För att söka svar på 

uppsatsens EU-rättsliga frågeställningar beaktas i första hand EU:s fördrag och övrig 

primärrätt, samt EU-domstolens tolkningar av denna. Juridisk doktrin på området 

studeras också. Även så kallad soft law beaktas i viss mån, till exempel icke-bindande 

rapporter och uttalanden från EU:s institutioner. 

 Uppsatsens andra del utgörs av en fallstudie av avgörandet Digital Rights 

Ireland och de reaktioner som följde i Sverige efter domen. Syftet i denna del är bland 

annat att beskriva och problematisera vad jag kallar för ”det rättsliga efterspelet” till 

datalagringsdomen. Eftersom detta innefattar att skildra ett händelseförlopp i en 

rättspolitisk kontext beaktas även material utanför de traditionella rättskällorna, 

exempelvis tidningsartiklar och pressmeddelanden. Detta innebär att metoden i vissa 

delar är en utvidgad och friare variant av den rättsdogmatiska metoden. 

!
!
!
!
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1.5 Disposition 

Uppsatsen består av två delar, en teoretisk del och en exemplifierande del. Den 

teoretiska delen, kapitel 2 och 3, behandlar EU-rättens särdrag och EU:s rättighets-

skydd i EU-stadgan. Den exemplifierande delen, kapitel 5 och 6, består av en fallstudie 

av EU-domstolens tillämpning av EU-stadgan i ett specifikt fall, målet Digital Rights 

Ireland, samt det rättsliga efterspelet som tog vid i Sverige efter domen. Syftet med 

detta upplägg är att ge läsaren en teoretisk grund för fallstudien i uppsatsens andra del 

och att placera datalagringsdomen och det svenska efterspelet i en rättslig kontext: den 

konstitutionella EU-rätten.  

 Kapitel 2 behandlar EU-rättens konstitutionella ramar och syftar till att besvara 

frågan vad som avses med EU-rättens särdrag. Här beskrivs EU-rättens grundläggande 

principer genom vilka EU fått sin särskilda karaktär som en rättsordning sui generis. 

Kapitlet redogör också för EU:s förhållande till medlemsstaterna, samt betydelsen av 

EU:s särskilda rättskultur i mötet med nationell rätt.  

 Kapitel 3 behandlar EU-stadgan och skyddet för grundläggande rättigheter inom 

EU-rätten. Här redogörs för den historiska bakgrunden till EU:s rättighetsskydd, och hur 

rättighetsskyddet är utformat idag, särskilt med fokus på EU-stadgan. Kapitlet belyser 

EU-stadgans betydelse i en konstitutionell kontext.  

 I kapitel 4 beskrivs EU-domstolens avgörande i målet Digital Rights Ireland. 

Här utreds också de EU-rättsliga konsekvenserna av att domstolen ogiltigförklarade 

datalagringsdirektivet. Avgörandet kommenteras slutligen i en kort analys.  

 Kapitel 5 fokuserar på Sverige och det rättsliga efterspel som följde 

datalagringsdomen. Här diskuteras PTS:s agerande i samband med domens 

offentliggörande, den statliga utredning som tillsattes för att utreda domens 

konsekvenser för svensk rätt, samt förvaltningsdomstolarnas reaktioner. I detta kapitel 

görs också en jämförelse med Sveriges reaktioner på två domar från Europadomstolen. 

 I kapitel 6 presenteras uppsatsens sammanfattande slutsatser och ett par 

avslutande reflektioner.  

!7



2. EU:s konstitutionella ramar !!
!
2.1 Inledning  

Syftet med kapitlet är att redogöra för vad som ska förstås med uttrycket ’EU-rättens 

särdrag’, eller med andra ord – vad som utmärker EU:s rättsordning. Avsikten är att med 

breda penseldrag illustrera ett antal principer och för unionen kännetecknande drag, i 

synnerhet rörande förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt. Två områden kommer 

att stå i fokus i kapitlet. Det första är EU-rättens konstitutionella ramar, som anger 

förutsättningarna för EU:s maktutövning. Här kommer att redogöras för EU-rättens 

grundläggande principer, som framgår av fördragen och av domstolens praxis. Av 

intresse för fallstudien är maktfördelningen mellan EU och medlemsstaterna, snarare än 

mellan EU:s egna institutioner. Det andra området som kommer att stå i fokus är 

unionens rättskultur. Det handlar om att i ett vidare perspektiv beskriva ett antal 

utmärkande drag för EU:s rättsordning. I denna del kommer också belysas att EU:s 

rättskultur på flera punkter skiljer sig väsentligt från den svenska.  

!
!
2.2 EU:s grundläggande principer 

2.2.1 En rättsordning sui generis 

I början av 1960-talet fastslog EU-domstolen i målet Van Gend & Loos att EU (den 

dåvarande Europeiska gemenskapen) utgjorde en ny rättsordning inom folkrätten.  Vad 10

denna nya rättsordning egentligen innebär förbryllar fortfarande forskare runt om i 

världen. Det står klart att EU är något mer än ett mellanstatligt samarbete som binder 

stater enligt folkrättsliga principer. Organisationen har sina rötter i folkrätten, men den 

präglas också av överstatliga drag. EU-rätten brukar därför kallas en rättsordning sui 

generis; av sitt eget slag.  

 Inom folkrätten görs skillnad mellan dualistiska och monistiska stater.  Enligt 11

den dualistiska teorin tillhör den nationella och internationella rätten två separata 

!8

 Mål 26/62 Van Gend & Loos (1963)10

 Sevastik, Nyman-Metcalf m.fl, En bok i folkrätt (2009), s 73. 11



rättssystem. Den monistiska teorin betraktar däremot den nationella och internationella 

rätten som härrörande ur ett och samma system.  Sverige är ett dualistiskt land, vilket 12

innebär att internationella fördrag måste införlivas i det nationella rättssystemet innan 

de blir formellt bindande.  Ett exempel är EKMR, som inkorporerats i svensk rätt 13

genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. EU-rätten bygger däremot på 

ett monistiskt synsätt. En konsekvens av detta synsätt är att internationella 

bestämmelser genom ratificering automatiskt blir gällande i den nationella rätts-

ordningen.  Genom medlemsstaternas ratificering av fördragen har EU därmed blivit 14

del av de nationella rättsordningarna. Ett exempel på detta synsätt är EU-rättens direkta 

tillämplighet. Förordningar är enligt artikel 288 i fördraget om Europeiska Unionens 

funktionssätt (FEUF) bindande och direkt tillämpliga i varje medlemsstat.  Redan på 15

detta plan utmärker sig alltså EU:s rättsordning i förhållande till andra internationella 

organ.   

 EU-domstolens avgörande i Van Gend & Loos var startskottet till vad som 

brukar kallas för EU-rättens konstitutionalisering. EU-domstolen har sedan dess, med 

stöd i fördragen, utvecklat olika principer som reglerar unionens maktutövning och 

förhållande till medlemsstaterna. Dessa grundläggande principer bidrar till att förstå vad 

EU-rätten innebär. EU har dock ingen skriven konstitution i formell mening. EU skulle 

år 2004 ha fått en konstitution i form av ett konstitutionsfördrag, som avsåg att ersätta 

grundfördragen.  Eftersom inte alla medlemsstater ratificerade det nya konstitutions-16

fördraget kom det dock aldrig att träda i kraft. Det bör därför tydliggöras att när det talas 

om EU:s konstitutionalisering eller EU:s konstitutionella principer, åsyftas begreppet 

konstitution i en praktisk eller funktionell betydelse, eftersom EU:s fördrag och grund-

läggande principer i praktiken fyller samma funktion som en konstitution.  17

 I det följande kommer de två mest grundläggande fördragsfästa principerna att 

gås igenom: principen om tilldelade befogenheter och lojalitetsprincipen. Efter detta 
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 Se t.ex mål 39/72 Kommissionen mot Italien (1973).15

 Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, EUT 2004 C 310/1. 16

 Se Bergström, Hettne, Introduktion till EU-rätten (2014), s 67-75.17



ligger fokus på principer som domstolen uttolkat ur fördragen: principerna om direkt 

effekt, EU-rättens företräde och proportionalitetsprincipen. 

!
2.2.2 Principen om tilldelade befogenheter 

Den mest grundläggande principen inom unionsrätten är principen om tilldelade 

befogenheter som fastslås i fördragens portalstadgande i artikel 1 i fördraget om 

Europeiska Unionen (FEU).  Principen innebär att EU har upprättats genom att 18

medlemsstaterna avsagt sig delar av sin suveränitet och på så vis tilldelat EU dess 

maktbefogenheter. Den utvecklas närmare i artikel 5.1 och 5.2 FEU, där det framgår att 

principen styr avgränsningen av unionens befogenheter, att unionen endast ska handla 

inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat den i fördragen, och 

att de befogenheter som inte tilldelats unionen i fördragen ska tillhöra medlemsstaterna. 

Principen förklarar alltså var EU:s makt kommer i från och fastslår maktutövningens 

yttersta gränser.  Den innebär att EU:s institutioner alltid måste kunna härleda sin 19

befogenhet att besluta om en viss åtgärd från en rättslig grund i fördragen (artikel 13.2 

FEU).  20

!
2.2.3 Principen om lojalt samarbete 

Att unionen i grund och botten är beroende av medlemsstaterna för sin maktutövning 

framgår alltså av principen om tilldelade befogenheter. Principen om lojalt samarbete, 

även kallat lojalitetsplikten eller lojalitetsprincipen, vidareutvecklar detta beroende-

förhållande. Principen fanns med redan i Romfördragen , men återfinns nu i artikel 4.3 21

FEU: 
”Enligt principen om lojalt samarbete ska unionen och medlemsstaterna respektera och 
bistå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen.   
 Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att 
säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av fördragen eller av unionens 
rättsakter.  
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 Bergström, Hettne, s 76.18

 Bergström, Hettne, s 76 f. 19

 EU-domstolen anser dock att vissa befogenheter ska betraktas som underförstådda, i de fall när 20

fördragen inte uttryckligen ger unionen de befogenheter som krävs för att förverkliga de mål som 
uppställs i fördragen, enligt principen om underförstådda befogenheter, se t.ex EU-domstolens yttrande 
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 Artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget).21



Medlemsstaterna ska hjälpa unionen att fullgöra sina uppgifter, och de ska avstå från 
varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål.”  

Förutom ett generellt stadgande att unionen och medlemsstaterna ska respektera och 

bistå varandra, är lojalitetsprincipen främst riktad mot medlemsstaterna.  Principen ska 22

förstås mot bakgrund av att EU:s makt inte bara utövas av EU självt, utan också av 

medlemsstaterna.  Detta tar sig uttryck bland annat genom att medlemsstaterna ska 23

implementera en stor andel av unionens rättsakter i sina nationella rättsordningar.  24

Centralt i detta sammanhang är också att EU saknar egen förvaltning som kan driva 

igenom unionens politik på nationell nivå. Detta uppdrag vilar istället på medlems-

staterna och deras respektive förvaltning, som ska implementera och tillämpa EU-rätten 

i de nationella rättssystemen.  25

 EU-domstolen har använt principen om lojalt samarbete som grund för att 

uttolka en mängd olika skyldigheter för medlemsstaterna, som inte framgår direkt av 

fördragen. Det är en omfattande rättspraxis som handlar om medlemsstaternas 

skyldigheter att ge effektivt genomslag åt EU-rätten i nationell rätt.  Några exempel är 26

skyldigheten att tolka nationell rätt EU-konformt och principen om medlemsstaternas 

skadeståndsansvar till enskilda för överträdelser av EU-rätten.  Lojalitetsprincipen har 27

därmed fått ett betydligt vidare innehåll än vad som framgår av artikel 4.3.  28

!
2.2.4 Direkt effekt och företräde  

De två mest centrala principerna som EU-domstolen härlett ur lojalitetsplikten är 

principen om EU-rättens företräde och principen om direkt effekt. EU-domstolen 

fastslog i Van Gend & Loos att EU-rätten är en ny rättsordning inom folkrätten, till vars 

förmån staterna begränsat sin suveränitet. Domstolen konstaterade att fördraget inte 

bara skapar skyldigheter mellan staterna, utan också ger upphov till rättigheter och 
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 Principen var också i sin ursprungliga lydelse endast riktad till medlemsstaterna, se artikel 5 i EEG-22

fördraget och artikel 10 i EG-fördraget. 
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 Jfr artikel 288 och 291.1 FEUF.24
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de förenade målen C-6/90 och C-9/90 Francovich (1991) (principen om medlemsstatens skadestånds-
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skyldigheter för enskilda individer.  Sådana bestämmelser kan därför åberopas av 29

enskilda direkt i nationell domstol oberoende av om de införlivats i nationell rätt. EU-

rätten ansågs därmed vara en integrerad del av sina medlemsstaters rättsordningar. 

  Costa ENEL blev nästa steg i den konstitutionella utvecklingen av EU-rätten.  30

Bakgrunden var i korthet att den italienska författningsdomstolen hade velat åsidosätta 

en EU-rättslig bestämmelse eftersom en senare antagen italiensk lag ansågs ha företräde 

enligt principen om lex posterior. Detta resonemang kunde inte accepteras av EU-

domstolen. Domstolen återkopplade till vad den uttalat i Van Gend & Loos, att EU-

rätten skapats genom att medlemsstaterna överlåtit sina suveräna rättigheter och skapat 

en ny rättsordning som är bindande både för staterna själva och för deras medborgare. 

Om medlemsstaterna skulle kunna kringgå sina skyldigheter genom att stifta nya 

nationella lagar skulle unionens makt kunna komma att variera från en stat till en annan, 

och målen med gemenskapen skulle äventyras. EU-domstolen drog därför slutsatsen att 

EU-rätten, till följd av sin självständiga och särpräglade karaktär, inte kan befinna sig i 

konflikt med nationell rätt. Principens räckvidd förtydligades i Internationale 

Handelsgesellschaft, där det fastslogs att EU-rättens företräde gäller även medlems-

staternas konstitutioner och grundlagar.  Det har också i senare praxis klargjorts att 31

principen ska tillämpas av alla nationella domstolar, inte enbart författningsdomstolar, 

och alla förvaltningsorgan, även lokala myndigheter.    32

!
2.2.5 Proportionalitetsprincipen  

Proportionalitetsprincipen etablerades tidigt i EU-domstolens praxis och utgör numera 

otvetydigt en av EU-rättens grundläggande principer.  Den centrala frågan i en 33

proportionalitetsbedömning är om en åtgärd går längre än vad som är nödvändigt för att 

tillgodose dess syfte.  Svaret på frågan är direkt utslagsgivande för om en åtgärd kan 34

anses tillåten eller inte. Därför har principen mycket stor betydelse i de fall den är 

tillämplig, och det är inte sällan – principen genomsyrar nämligen mer eller mindre alla 
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delar av EU-rätten.  Den används för att granska åtgärder från såväl unionen som 35

medlemsstaterna. För unionens del är principen fördragsfäst i artikel 5.4 FEU, vilken 

stadgar att unionens åtgärder inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i 

fördragen.  

 Det är framförallt EU-domstolen som använder sig av proportionalitetsprincipen 

när den granskar lagenligheten av unionens och medlemsstaternas åtgärder. Trots 

principens stora betydelse är det dock inte alldeles klart vad den faktiskt går ut på, vilka 

steg bedömningen ska innehålla eller hur strikt bedömningen ska vara.  EU-domstolens 36

praxis är inte helt konsekvent och domstolen har formulerat bedömningen på olika sätt i 

olika mål. Gällande hur strikt bedömningen ska vara visar praxis på en tendens att EU-

domstolen är mer strikt i förhållande till medlemsstaterna än till unionslagstiftaren. I 

förhållande till unionslagstiftaren tillämpar domstolen ofta det så kallade manifestly 

inappropriate-testet, vilket går ut på att en unionsåtgärd endast åsidosätts om den är 

”manifestly inappropriate” (uppenbart felaktig).   37

 Bedömningen varierar också beroende på rättsområde och vilka intressen som är 

i fråga. När det gäller ingrepp i individers rättigheter, såväl fri- och rättigheter på den 

inre marknaden som grundläggande rättigheter, är domstolen ibland mer strikt även mot 

unionslagstiftaren. Digital Rights Ireland, som kommer att behandlas i kapitel 4, är ett 

exempel på detta. När det gäller känsliga nationella angelägenheter, exempelvis 

kulturella, religiösa eller moraliska frågor, har domstolen varit benägen att göra en mer 

begränsad bedömning och ge medlemsstaterna större frihet.  38

 Frågan hur många steg prövningen består av varierar också. Ibland sker den i ett 

steg (åtgärden får inte gå länge än vad som är nödvändigt), ibland i två steg (åtgärden 

ska stå i proportion till syftet och ska inte kunna tillgodoses med mindre ingripande 

åtgärder), och ibland tre steg (åtgärden ska vara nödvändig och stå i proportion till syftet 

och ska inte kunna tillgodoses med mindre ingripande åtgärder).  Prövningen kan 39

också formuleras som ett mer övergripande krav på lämplighet och nödvändighet.  40
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Exakt hur bedömningen formuleras verkar dock inte ha någon större praktisk betydelse, 

eftersom domstolen oftast gör en samlad bedömning av samtliga steg.  41

!
!
2.3 EU och medlemsstaten: ett möte mellan två rättssystem  

2.3.1 Något om förhållandet mellan EU och medlemsstaterna 

Som framgått ovan är principen om tilldelade befogenheter och lojalitetsplikten två 

grundstenar i EU:s konstitutionella ramverk. Båda principerna illustrerar det beroende-

förhållande som råder mellan EU och medlemsländerna; principen om tilldelade 

befogenheter innebär att EU:s makt ursprungligen kommer från medlemsstaterna. 

Lojalitetsplikten illustrerar de krav som ställs på medlemsstaterna när EU utövar den 

makt som den ursprungligen tilldelats. Principerna om direkt effekt och företräde 

vidareutvecklar lojalitetsplikten och innebär att medlemsstaterna är skyldiga att ge EU-

rätten ett effektivt genomslag på nationell nivå.  Enligt en grov skiss ser förhållandet ut 42

ungefär såhär: 

 

        EU 

!
!
          MS   MS   

!
Vad dessa principer i grund och botten illustrerar är ett möte mellan två olika 

rättssystem: EU-rätten och den nationella rätten. Bergström och Hettne uttrycker 

träffande att ”EU-rätten sträcker sig bortanför den egna sfären och in i medlems-

staternas rättssystem”.  EU-rätten tillämpas och tolkas i allt större utsträckning i 43

nationella instanser.  Detta är en naturlig följd av att EU växer, såväl när det gäller 44

volymen av rättsakter som antal medlemsstater. EU-domstolen har följaktligen inte 

kapacitet att kontrollera EU-rättens efterlevnad i samtliga fall. Systemet präglas alltså 
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av decentralisering.  Medlemsstaterna har också en relativt stor frihet att bestämma hur 45

de ska gå tillväga när de genomför EU-rätten, så länge de säkrar dess effektiva 

genomslag. 

 Nationella domstolar spelar en viktig roll i detta sammanhang, eftersom de ska 

tillse att nationell rätt inte tillämpas på ett sätt som strider mot EU-rätten, och eftersom 

enskilda kan stödja sig på EU-rätten direkt i nationell domstol. EU-domstolen 

kommunicerar med nationella domstolar genom förhandsavgöranden (artikel 267 

FEUF). Syftet med förhandsavgörandena är att säkerställa att EU-rätten, trots 

”decentraliseringen”, får en enhetlig verkan i medlemsstaterna.   46

 Även nationella förvaltningsmyndigheter har fått en allt större roll att spela i det 

EU-rättsliga samarbetet, och idag talas ofta om en integrerad europeisk förvaltning.  47

Förutom att myndigheterna ska tillämpa EU-rätten och svara för dess effektiva 

genomslag på nationell nivå, deltar myndigheterna aktivt i EU-samarbetet  på olika sätt. 

Detta tar sig uttryck bland annat genom att nationella myndigheter samverkar med 

myndigheter i andra medlemsstater, att nationella myndigheter samverkar med EU:s 

egna myndigheter och att nationella myndigheter deltar i olika kommittéer under 

kommissionen.  Nationella förvaltningsmyndigheter sägs därför ha dubbla lojaliteter, 48

eftersom de har skyldigheter både gentemot den egna regeringen och mot EU.   49

 För Sveriges del innebär mötet med EU-rätten ett möte med en i väsentliga 

förhållanden annorlunda rättskultur.  Några av dessa rättskulturella särdrag kommer att 50

genomgås i de följande avsnitten.  

!
2.3.2 Normhierarki och normprövning  

Enligt principen om tilldelade befogenheter utgör fördragen själva grunden för EU:s 

makt och existens. Det innebär som nämnts ovan att institutionernas åtgärder och 

rättsakter alltid måste kunna härledas från en rättslig grund i fördragen. Därför präglas  

EU-rätten av en stark normhierarki. Primärrättens regler måste alltid genomsyra 
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tillämpningen av sekundärrätten. Normprövning är därmed mycket centralt för EU:s 

rätts-ordning.  EU-domstolen har exklusiv rätt att ogiltigförklara en EU-rättslig regel 51

eller åtgärd som stridande mot primärrätten.  Normprövningen ska även ske på 52

nationell nivå, genom att nationella domstolar och myndigheter kontrollerar att nationell 

rätt inte strider mot EU-rätten. 

 I Sverige har normprövning däremot en relativt svag ställning i det konsti-

tutionella systemet.  Fram till och med 2010 gällde till exempel att lag eller annan 53

underordnad författning måste stå i uppenbar strid med grundlag för att få åsidosättas av 

domstol.  Traditionen bottnar i folksuveränitetsprincipen och tanken att domstolar inte 54

bör fatta politiska beslut och inkräkta på riksdagens lagstiftande makt.   55

!
2.3.3 EU-domstolens rättsskapande funktion 

En annan faktor som starkt bidragit till EU-rättens särdrag är EU-domstolen och dess 

kreativa och fria tolkningsmetoder.  EU-domstolen ansvarar för att ”säkerställa att lag 56

och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen” enligt artikel 19.1 FEU. Dess 

huvudsakliga uppgifter är dels att döma i mål som väckts på talan av en medlemsstat, en 

institution eller en enskild, dels att meddela förhandsavgöranden om tolkningen av 

unionsrätten eller om giltigheten av unionens rättsakter (artikel 19.3 FEU). Bland 

uppgifterna ingår som precis nämnts att ogiltigförklara rättsakter i den mån de strider 

mot primärrätten. Förutom att skipa rätt har EU-domstolen även en rättsskapande 

funktion. Denna funktion är större och mer omfattande än i de flesta europeiska stater.  57

I Sverige är domstolarnas normgivande funktion mycket svag, av samma anledning som 

nämnts ovan gällande normprövning.  

 Att EU-domstolen har givits en normgivande funktion hänger samman med att 

EU är en ny rättsordning vars rättsliga ramverk, fördragen, är mycket generellt avfattade 

och fyllda av luckor. Medan EU:s sekundärrätt består av en stor mängd detaljerade 
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regler i förordningar och direktiv, så är primärrätten betydligt mer luftig.  Det har 58

därför ständigt uppstått luckor i primärrätten, som domstolen behövt fylla ut. Domstolen 

har i detta avseende haft två verktyg till sin hjälp: den teleologiska tolkningsmetoden 

och användandet av allmänna rättsprinciper. Dessa två verktyg anses tillsammans utgöra 

domstolens viktigaste metod.  Den teleologiska tolkningsmetoden fyller tre syften: att 59

främja en bestämmelses syfte eller mål, att motverka orimliga konsekvenser som kan bli 

följden av bokstavstolkning, och att fylla ut luckor i EU-rätten.  Ett illustrerande 60

exempel på domstolens teleologiska metod är Costa ENEL som redogjorts för ovan.  61

!
2.3.4 De allmänna rättsprinciperna  

De allmänna rättsprinciperna, som etablerats i domstolens praxis, utgör tillsammans 

med fördragen, EU-stadgan och de grundläggande principerna EU:s primärrätt. EU-

domstolen har uttolkat de allmänna rättsprinciperna från medlemsstaternas 

konstitutionella traditioner, vilka anses utgöra en oskriven del av EU-rätten.  EU-62

domstolen hänvisade till allmänna rättsprinciper som en källa till unionsrätten för första 

gången på 1960-talet när den etablerade principerna om icke-diskriminering och 

proportionalitet.  Sedan dess har de allmänna rättsprinciperna varit ett viktigt verktyg 63

för domstolen vid tolkning och utfyllnad av fördragen. De allmänna rättsprinciperna och 

den teleologiska tolkningsmetoden har båda starkt bidragit till EU-rättens flexibla och 

dynamiska karaktär.  Metoden använda oskrivna rättsprinciper är däremot mer 64

främmande för svenska domstolar, som är strängare bundna av lagtext och förarbeten.   65

!
2.3.5 Rättigheters betydelse för EU:s rättskultur  

Ytterligare en aspekt som är utmärkande för EU-rätten är att det i den juridiska 

argumentationen ges stort utrymme för ”tänkande i rättigheter”.  Att skyldigheter för 66

!17

 Hettne, Rättsprinciper som styrmedel,  s 43.58

 Hettne, Rättsprinciper som styrmedel,  s 57. 59

 Hettne, Rättsprinciper som styrmedel, s 57. 60

 Craig, De Burca, s 258. 61

 Tridimas, s 23.  62

 Tridimas, s 7. 63

 Tridimas, s 18 f. 64

 Hettne, EU-rättslig metod, s 34 och not 62. Att se till bestämmelsers ändamål är däremot i hög grad 65

bekant för svensk rätt, jfr Ekelöfs teleologiska metod. 
 Bernitz, Europarättens genomslag (2012), s 26 f.66



medlemsstaterna givit upphov till rättigheter för enskilda konstaterades redan i Van 

Gend & Loos. Rättigheterna rörde från början främst fri rörlighet på den inre 

marknaden: rätt att sälja varor och tjänster över gränserna, rätt att etablera 

näringsverksamhet, etc, men har successivt utvecklats av EU-domstolen till att även 

innefatta sociala rättigheter som inte nödvändigtvis har någon ekonomisk koppling.  67

Rättigheterna har direkt tillämplighet och effekt i medlemsstaterna och kan 

genomdrivas av enskilda i nationella domstolar. I och med att staternas skyldigheter 

omvandlas till medborgarnas rättigheter, som i sin tur kan genomdrivas på nationell 

nivå, har EU på så sätt fått ytterligare en kontrollmekanism för att tillse att 

medlemsstaterna uppfyller sina förpliktelser.  Detta noterades också av EU-domstolen i 68

Van Gend & Loos.  Fenomenet brukar kallas ”private enforcement”.  Genom att 69 70

tillerkänna enskilda rättigheter har unionen därför främjat sin egen utveckling.  71

 Som nämnt ovan är metoden att använda oskrivna rättsprinciper eller att ”tänka i 

rättigheter” däremot mer främmande för den svenska rättskulturen. Sverige har i detta 

avseende präglats av den så kallade Uppsalaskolan och den skandinaviska rättsrealis-

men, som förnekade existensen av absoluta rättigheter eller allmängiltiga värden.  72

Flera av rättigheterna i RF har till exempel endast ansetts ha ett symboliskt värde, och 

rättigheterna i RF har traditionellt sett riktat sig till lagstiftaren snarare än till enskilda. 

 De allra flesta rättigheterna i EU-stadgan kan begränsas med hänsyn till andra 

rättigheter, intressen eller mål som fastslagit i fördragen eller på andra sätt erkänts som 

legitima inom unionen. När en rättighet krockar med en annan rättighet eller legitimt 

intresse, måste någon av dem ges företräde i det enskilda fallet. Detta sker genom en 

proportionalitetsbedömning. Proportionalitetsprincipen har stor betydelse för tilläm-

pningen av rättigheterna i EU:s rättighetsstadga, vilken kommer att behandlas i nästa 

kapitel.  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 Se Lind, Sociala rättigheter i förändring – En konstitutionellrättslig studie (2009), s 317 ff. 67
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 Mål 26/62 Van Gend & Loos (1963).69
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 Bergström, Hettne, s 399. 71

 Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd: Svensk rätt i ett komparativt perspektiv (1996), s 94. Se 72
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3. EU-stadgan – ett nytt konstitutionellt 
dokument!!
!
3.1 Inledning 

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna uttrycks att mänskliga rättigheter 

tillkommer alla människor på grund av det ”inneboende värde hos alla som tillhör 

människosläktet”.  De mänskliga rättigheterna är således universella och lika för alla 73

och bottnar i en moralisk eller naturrättslig diskurs. FN-deklarationen är dock inte 

rättsligt förpliktande och den saknar bestämmelser om internationell övervakning.  När 74

mänskliga rättigheter däremot institutionaliseras på konstitutionell nivå i en stats 

juridiska system kan de mänskliga rättigheterna istället kallas för grundläggande 

rättigheter.  Det är också i detta sammanhang som de mänskliga rättigheterna blir 75

praktiskt mest betydelsefulla – när de genom sin konstitutionella valör innebär en 

begränsning av statens (och i detta fall även EU:s) maktutövning gentemot individen. 

 En av uppsatsens delfrågor är att undersöka betydelsen av EU-stadgan. Stadgans 

betydelse beror dock på vilket perspektiv som anläggs – vilken rättighet, politikområde 

eller vilka aktörer som berörs. Denna uppsats fokuserar på betydelsen av EU-rättens 

särdrag för förståelsen av EU-stadgans tillämpning och genomslag i ett särskilt fall. Ett 

aktuellt perspektiv är att betrakta EU-stadgan som ett led i den pågående 

konstitutionaliseringen av EU-rätten.  EU-stadgan är med denna utgångspunkt ett 76

verktyg för att begränsa och kontrollera maktutövningen i såväl EU:s egna institutioner, 

som i medlemsstaterna. 

!
!
!
!
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 Ingressen till Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, antagen av FN:s 73

generalförsamling den 10 december 1948. 
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mänskliga rättigheterna (2012), s 17.
 Alexy, The Construction of Constitutional Rights, Law & Ethics of Human Rights, Volym 4:1, (2010).75

 Lebeck, EU-stadgan om grundläggande rättigheter: en introduktion (2013), s 458. 76



3.2 Skyddet för grundläggande rättigheter i EU  

3.2.1 Historisk bakgrund  

Vid EU-samarbetets start, vad som då kallades för den Europeiska kol- och 

stålgemenskapen och senare Europeiska ekonomiska gemenskapen, uppställdes inga 

krav varken på medlemsstaterna eller EU:s institutioner att dessa skulle respektera 

grundläggande rättigheter i sitt utövande av EU-rätten.  Skydd för grundläggande 77

rättigheter var istället lämnat åt medlemsstaternas nationella rättsordningar och åt andra 

internationella organ som Europarådet och FN. När EU-domstolen etablerade principen 

om EU-rättens företräde i Costa ENEL, innebar det att EU-rätten ansågs hierarkiskt 

överordnad de nationella rättssystemen. Eftersom EU-rätten saknade skydd för 

grundläggande rättigheter riskerade principen om EU-rättens företräde därmed att 

underminera de nationella och folkrättsliga rättighetsskydden. EU-domstolen hade 

tidigare avvisat att unionen skulle vara skyldig att respektera grundläggande 

rättigheter.  För att undvika konflikter med nationell rätt och blidka nationella 78

författningsdomstolar som varit motvilliga att acceptera EU-rättens företräde , slog 79

domstolen i målet Stauder fast att grundläggande rättigheter omfattades av EU-rättens 

allmänna principer.  I Internationale Handelsgesellschaft gick EU-domstolen ett steg 80

längre och fastslog att unionens rättsakter kunde förklaras ogiltiga om de stod i strid 

med de grundläggande rättigheterna.  I Nold utvecklade domstolen hur de grund-81

läggande rättigheterna fick sitt innehåll: från medlemsstaternas gemensamma 

konstitutionella traditioner och från internationella avtal rörande skyddet av mänskliga 

rättigheter, i synnerhet EKMR.  82

 Att inkorporera skydd för grundläggande rättigheter i unionsrätten var alltså i 

grund och botten ett sätt för EU-domstolen att slå vakt om doktrinen om EU-rättens 
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 Williams, EU Human Rights Policies, A Study in Irony (2004), s 137. Se även EU-domstolens yttrande 77

2/94 (1996). Först i Maastrichtfördraget, som trädde i kraft år 1993, infördes en uttrycklig referens till 
skydd för grundläggande rättigheter, se artikel F.2.  

 Mål 1/58 Stork mot Höga Myndigheten (1959). Se även Kommissionens rapport The protection of 78

Fundamental Rights in the European Community (1976) COM (76) 37, s 8. 
 Den tyska författningsdomstolen hade i det sk Solange-I-målet uttalat att EU-rättens företräde endast 79

kunde godtas så länge (solange) EU säkerställde ett fullvärdigt rättighetsskydd för medlemsstaternas 
medborgare, BVerfGE 37, 271, CMLR 540. 

 Mål 29/69 Stauder mot Staden Ulm (1969), para 7. 80

 Mål 11/70 International Handelsgesellschaft (1970), para 4. 81

 Mål 4/73, Nold mot Kommissionen, (1974), para 13. 82



företräde och stärka EU:s politiska legitimitet.  Som konstaterats i inledningen innebär 83

skydd för grundläggande rättigheter en begränsning av statens (eller i det här fallet 

EU:s) maktutövning. EU-domstolen slog med andra ord vakt om EU:s makt genom att 

underkasta unionen begränsningar i utövandet av denna makt. En paradox, kan tyckas. 

!
3.2.2 Gällande rätt – en översikt   

I dag är skyddet för grundläggande rättigheter fördragsfäst i två artiklar. Artikel 2 FEU 

stadgar att ”[u]nionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, 

demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna”. Den mest 

centrala bestämmelsen för unionens rättighetsskydd är artikel 6 FEU. Där framgår att 

skyddet för grundläggande rättigheter har tre olika källor: EU-stadgan, EKMR och de 

allmänna rättsprinciperna:  !
1. Unionen ska erkänna de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, anpassad den 12 december 
2007 i Strasbourg, som ska ha samma rättsliga värde som fördragen. […] 
  
2. Unionen ska ansluta sig till europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. Denna anslutning ska inte ändra unionens befogenheter såsom 
de definieras i fördragen. !
3. De grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och såsom de följer av 
medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner, ska ingå i unionsrätten som allmänna 
principer. 

!
De tre källorna överlappar varandra. EU:s stadga korresponderar till stora delar med 

EKMR, och de rättigheter som har en motsvarighet i EKMR ska enligt EU-stadgans 

artikel 51.2 ha samma räckvidd och innebörd som i konventionen. EU-stadgan 

kodifierar även många av de allmänna rättsprinciperna, som utvecklats i domstolens 

praxis. De allmänna rättsprinciperna har domstolen i sin tur utvecklat genom att hämta 

inspiration från medlemsstaternas konstitutionella traditioner och EKMR. Unionens 

rättighetsskydd består alltså av samspel och interaktion mellan flera överlappande 

källor.   

!

!21
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3.2.3 EU-stadgans tillkomst och syfte  

EU-stadgans tillkomst kan härledas till ett beslut av EU-domstolen år 1996, med 

innebörden att det dåvarande EG-fördraget inte gav unionen behörighet att tillträda 

Europakonventionen.  Därefter påbörjades istället arbetet med att ta fram en egen 84

rättighetsstadga för unionen.  EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna antogs i 85

form av en icke-bindande ”högtidlig proklamering” av EU:s institutioner i december 

2000.  Den blev bindande i samband med Lissabonfördragets ikraftträdande år 2009.  86 87

EU-stadgan inkorporerades dock aldrig i själva fördragstexten, enligt artikel 6.1 FEU 

har EU-stadgan dock samma rättsliga värde som fördragen. 

 Syftet med att ge EU en egen rättighetsstadga var framförallt att kodifiera och 

synliggöra det rättighetsskydd som utvecklats av EU-domstolen genom de allmänna 

rättsprinciperna. Av ingressen till stadgan framgår att ”det [är] nödvändigt att stärka 

skyddet av de grundläggande rättigheterna mot bakgrund av samhällsutvecklingen, de 

sociala framstegen och den tekniska utvecklingen, genom att göra dessa rättigheter 

synliga i en stadga”.  Betydelsen av att tidigare oskrivna principer kodifierats ska inte 88

förringas.  Att företrädare för medlemsstaterna enats om stadgans innehåll och därmed 89

ställt sig bakom den praxis som EU-domstolen utvecklat, har ett stort symbolvärde. 

Genom att kodifiera och stärka rättighetsskyddet stärks också EU:s politiska legitimitet, 

och risken för konflikter med nationell rätt minskar.  Liknande motiv som låg bakom 90

EU-domstolens införande av skydd för grundläggande rättigheter genom de allmänna 

rättsprinciperna, gör sig alltså gällande också för EU-stadgan.  

!
!
!
!
!
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3.3 EU-stadgans tolkning och tillämpning   

3.3.1 Tillämplighet och skyddsnivå – artikel 51 och 53  

EU-stadgan är enligt artikel 51.1 bindande för både medlemsstaterna och EU:s 

institutioner ”när dessa tillämpar unionsrätten”. Formuleringen i artikel 51.1 har givit 

upphov till en del förvirring, eftersom det ansetts oklart vad som menas med att 

medlemsstaterna ”tillämpar unionsrätten”. En medlemsstat kan till exempel agera inom 

ett område där EU har kompetens, men enbart tillämpa nationell rätt och inte någon av 

EU-rättsakter. EU-domstolen förtydligade stadgans tillämpningsområde i målet 

Åkerberg Fransson. Domstolen fastslog då att stadgan är tillämplig i fall när en 

nationell lagstiftning ”omfattas av unionsrättens tillämpningsområde”.  Detta följer 91

domstolens praxis för när medlemsstaterna måste respektera de grundläggande 

rättigheterna enligt de allmänna rättsprinciperna.  Det innebär att stadgans tillämplighet 92

inte förutsätter en tillämpning av någon av EU:s rättsakter, utan att det räcker att det 

finns ett samband mellan tillämpningen av en nationell regel och EU-rätten.  

 I Melloni förtydligade EU-domstolen att EU-stadgan, när den är tillämplig, ska 

ha företräde framför rättighetsskydd i nationell grundlag – även i de fall då nationell 

grundlag ger ett mer långtgående skydd än EU-stadgan.  Frågan i målet handlade om 93

tolkning av EU-stadgans artikel 53, som föreskriver att stadgan inte får tolkas så att den 

inskränker rättigheter som erkänns i unionsrätten, EKMR och annan internationell rätt, 

eller medlemsstaternas författningar. Enligt den nationella domstolen kunde detta tolkas 

som att en unionsrättsakt som bedömts förenlig med EU-stadgan kunde åsidosättas 

enligt artikel 53, om rättsakten var oförenlig med en medlemsstats nationella rättighets-

skydd. En sådan tolkning kunde EU-domstolen inte godta, eftersom det skulle innebära 

att principen om unionsrättens företräde åsidosattes.   94

 EU-domstolen klar-gjorde därmed att EU-stadgan, till skillnad från EKMR, inte 

utgör ett minimiskydd.  EU-stadgan har företräde framför rättighetsskyddet i nationella 95
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grundlagar, i enlighet med principen om EU-rättens företräde. Här kommer EU-rättens 

särdrag tydligt till uttryck. Nationella bestämmelser är dock i princip tillämpliga 

parallellt med EU-stadgan. Tillämpningen av nationella regler får emellertid ”inte 

undergräv[a] den skyddsnivå som föreskrivs i stadgan, såsom den tolkats av domstolen, 

eller unionsrättens företräde, enhetlighet och verkan.”  I praktiken innebär detta att 96

nationella myndigheter och domstolar är fria att tillämpa rättighetsskyddet i den egna 

grundlagen, så länge detta inte äventyrar EU-rättens företräde, enhetlighet och verkan.  97

!
3.3.2 Tolkning – artikel 52 

Artikel 52 innehåller regler om EU-stadgans räckvidd och tolkning. Endast de 

rättigheter som är absoluta enligt EKMR åtnjuter ett absolut skydd i EU-stadgan.  98

Övriga rättigheter kan begränsas under de förutsättningar som anges i artikel 52.1. För 

det första måste begränsningar ha stöd i lag och vara förenliga med rättighetens 

väsentliga innehåll. För det andra måste en begränsning, med beaktande av 

proportionalitetsprincipen, vara nödvändig och svara mot ett legitimt syfte.   99

 Gällande tolkning av rättigheterna anges i artikel 52.3 att de, i den mån de 

korresponderar med rättigheter i EKMR, ska ha samma innebörd och räckvidd som i 

konventionen. Detta innebär att EU-domstolen använder sig av praxis från Europa-

domstolen för att tolka stadgan.  Bestämmelsen hindrar dock inte att unionsrätten ger 100

rättigheterna ett mer långtgående skydd. På samma sätt ska enligt artikel 52.4 de 

rättigheter som korresponderar med grundläggande rättigheter i medlemsstaternas 

konstitutionella traditioner tolkas i samstämmighet med dessa. Det framgår också av 

artikel 52.4 att förklaringarna som fastställdes av det konvent som utarbetade stadgan 

ska beaktas vid tolkningen.  På så vis har förklaringarna fått status som ett slags 101

förarbeten. Dessa är dock mycket kortfattade och kan inte jämföras med detalj-

rikedomen i exempelvis svenska förarbeten. Att rättigheterna ska tolkas tolkas i 
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samstämmighet med EKMR och medlemsstaternas gemensamma konstitutionella 

traditioner ger egentligen inte heller mycket konkret ledning för tolkningen. I slutändan 

är det EU-domstolen som avgör hur EU-stadgan ska tolkas, i enlighet med artikel 19 

FEU. EU-domstolens tolkning av stadgan är ändamålsinriktad och dynamisk, precis 

som dess tolkning av den övriga primärrätten.  102

!
3.3.3 Kort om EU-stadgans skydd för personlig integritet 

Personlig integritet skyddas i EU-stadgans bestämmelser om rätt till respekt för 

privatlivet och rätt till skydd för personuppgifter. Rätten till respekt för privatlivet 

garanteras i artikel 7, som även innefattar rätt till skydd för familjeliv, bostad och 

kommunikationer. Bestämmelsen korresponderar med EKMR artikel 8, och är mycket 

vid i sitt tillämpningsområde.  Begreppet privatliv har i Europadomstolens praxis 103

definierats som en persons fysiska, psykiska, och moraliska integritet och personliga 

autonomi.  104

 Artikel 8 i EU-stadgan föreskriver en rätt till skydd för personuppgifter enligt 

följande:	


1. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.  
2. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den 
berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har 
rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av 
dem.  
3. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs. !

Bestämmelsen garanterar att personuppgifter inte ska registreras utan den enskildes 

samtycke eller annan ”legitim och lagenlig grund”. Rätten är med anda ord inte absolut, 

formuleringen indikerar att en avvägning måste göras mellan ändamålet med 

behandlingen av uppgifterna och intresset av den enskildes skydd för sina 

personuppgifter. En sådan avvägning stod i fokus i målet Digital Rights Ireland. 

Artikeln motsvaras inte av någon artikel i EKMR. Europadomstolen har dock i sin 

praxis fastslagit att lagring av persondata berör rätten till skydd för privatlivet enligt 
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EKMR artikel 8.  Eftersom EU-stadgans artikel 7 ska tolkas i överensstämmelse med 105

EKMR artikel 8, som alltså inkluderar både rätt till skydd för privatliv och skydd för 

personuppgifter, innebär det att tillämpningsområdet för EU-stadgans artikel 7 och 8 

överlappar. Skyddet för personuppgifter kan ses som lex specialis i förhållande till 

respekt för privatlivet. EU-domstolen tenderar dock i sin praxis att behandla respekt för 

privatliv och skydd för personuppgifter som en helhet.  106

 Såväl rätten till skydd för privatlivet som rätten till skydd för personuppgifter är 

breda i sitt tillämpningsområde, och det är svårt att närmare definiera eller avgränsa vad 

som omfattas av rätten till respekt för privatliv.  Detta innebär att rättigheterna kan 107

vara mycket omfattande. Inskränkningar i rättigheterna är dock tillåtna. Frågan om en 

inskränkning kan anses proportionerlig är därmed av central betydelse för att fastställa 

rättigheternas praktiska räckvidd. Detta kommer att utvecklas nedan.  

!
!
3.4 Proportionalitetsprincipens betydelse  

Merparten av rättigheterna som skyddas i EU-stadgan är sådana icke-absoluta 

rättigheter som får inskränkas under de förutsättningar som anges i artikel 52.1. Detta 

innebär att frågan om EU eller en medlemsstat har överskridit sina maktbefogenheter 

ofta avgörs genom en avvägning mellan motstående intressen. Rättigheterna tenderar att 

vara så brett formulerade, att frågan om ett förfarande innebär ett ingrepp i en rättighet 

ibland kan besvaras med ett enkelt konstaterande. Artikel 8 i EU-stadgan är ett exempel 

på detta. I Digital Rights Ireland, som kommer att redogöras för i nästa kapitel, 

konstaterade domstolen utan närmare motivering att ”direktivet utgör en behandling av 

personuppgifter” – och därmed ett ingrepp i artikel 8.  Det krävdes med andra ord inte 108

mer än att personuppgifter ”behandlades” för att ett ingrepp i artikel 8 kunde 

konstateras.  Fokus ligger sedan på den efterföljande proportionalitetsbedömningen. 109

Detta är illustrativt för rättighetsskyddets konstruktion: vagt formulerade rättigheter som 
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har ett mycket omfattande skyddsområde och därför ofta kolliderar med någon annan 

rättighet eller intresse.  

 Lebeck beskriver detta som en ”avvägningsparadigm” i det europeiska 

rättighetsskyddet.  Enligt Lebeck består EU-stadgans centrala betydelse, och 110

rättighetsskyddets kärna, i rätten till domstolskontroll, det vill säga möjligheten för 

enskilda att få till stånd en prövning av lagstiftning eller administrativa beslut.  111

Eftersom det ofta handlar om avvägningar mellan motstående intressen tenderar 

domstolarnas bedömning att vara skönsmässig.  Avvägningarna ofta är beroende av de 112

konkreta omständigheterna i det enskilda fallet, vilket leder till att avgörandenas 

prejudikatverkan försvagas.  Lägg därtill rättighetsskyddets komplexitet – ett 113

överlappande skydd i nationell rätt, EU-rätt, EKMR och övrig internationell rätt, vilket i 

sin tur ger upphov till många avvägningar och potentiella intresse- och normkonflikter – 

så framträder ett mycket oförutsägbart system. Och med ett svårförutsebart system ökar 

behovet av domstolskontroll ytterligare. Proportionalitetsprincipens centrala betydelse i 

EU-rätten är därför en viktig förklaring till EU-domstolens starka inflytande.  

 Som berörts i kapitel 2 är EU-rättens tillämpning och genomslag dock till stor 

del överlämnad åt nationella domstolar och myndigheter. Även om EU-domstolen har 

sista ordet när det gäller tolkningen av EU-stadgan, i enlighet med artikel 19 FEU, är 

det i första hand nationella myndigheter och domstolar som ska tolka och tillämpa EU-

rätten och bedöma om nationella åtgärder som innebär ingrepp i grundläggande 

rättigheter är proportionerliga. Att detta kan innebära en svår uppgift kommer att 

utvecklas närmare i kapitel 5 som handlar om de svenska reaktionerna på 

datalagringsdomen. 

!
!
3.5 Sammanfattande slutsatser om EU-stadgans konstitutionella betydelse  

EU-stadgan är ett nytt konstitutionellt dokument och således ett led i den pågående 

konstitutionaliseringen av EU-rätten. Denna innebär att ”EU-rätten kommit att 
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underkastas tydliga rättsliga begränsningar […] som framförallt syftar till att skydda 

enskilda mot offentlig maktutövning”.  Att EU:s maktutövning regleras på ett tydligt 114

och synligt sätt ger legitimitet – och kan paradoxalt nog stärka EU:s makt.   

 EU-stadgan begränsar unionslagstiftarens makt eftersom sekundärrättslig 

lagstiftning som strider mot stadgan kan ogiltigförklaras. Betydelsen av proportio-

nalitetsprincipen för att bedöma rättighetsbegränsningar innebär också en viss 

maktförskjutning från lagstiftare till domstol. Trots detta begränsar EU-stadgan också 

EU-domstolens makt eftersom den sätter ramar för domstolens tolkning och 

rättsskapande funktion. Domstolen har fortfarande makt att tolka rättigheterna i EU-

stadgan enligt artikel 19 FEU men den måste nu hålla sig inom stadgans ramar. EU-

stadgan begränsar också på liknande sätt maktutövningen hos nationella domstolar och 

parlament som måste respektera stadgan när de antar, tolkar och tillämpar nationell lag.  

 I uppsatsens nästa del behandlas målet Digital Rights Ireland, där EU-domstolen 

använde EU-stadgan för att underkänna en av unionens egna lagstiftningsakter, 

datalagringsdirektivet. EU-stadgans maktbegränsande funktion fick därmed betydelse i 

förhållande till unionslagstiftaren. När domen senare skulle implementeras på nationell 

nivå fick stadgan istället betydelse i förhållande till medlemsstaternas maktutövning. 

Detta kommer att undersökas närmare i de följande kapitlen.  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4. EU-domstolens ogiltigförklaring av 
datalagringsdirektivet !!
!
4.1 Datalagringsdirektivet 

4.1.1 Bakgrund och syfte  

Datalagringsdirektivet antogs den 15 mars 2006 som en reaktion på bombdåden i 

Madrid år 2004 och i London år 2005.  Terrordåden riktade mot Madrid och Londons 115

kollektivtrafik skakade Europa och ledde till att det framfördes krav på åtgärder för att 

underlätta polismyndigheternas arbete med att utreda grov brottslighet och terrorism. 

Diskussioner om datalagring hade dock pågått ända sedan 1990-talet, och i synnerhet 

efter terroristattentaten i USA den 11 september 2001.  Eftersom unionen saknade 116

kompetens på straffrättens område var den rättsliga grunden för direktivet harmoni-

sering av den inre marknaden. Skillnaderna i medlemsstaternas lagstiftning på området 

för lagring av elektroniska kommunikationer ansågs utgöra ett hinder på den inre 

marknaden för elektronisk kommunikation.  Direktivets ena syfte, som utgörs av den 117

rättsliga grunden, är därför att harmonisera medlemsstaternas bestämmelser på området. 

Det andra syftet är att säkerställa att trafikuppgifter ska finnas tillgängliga för utredning, 

avslöjande och åtal av allvarliga brott. 	
118

	
  

4.1.2 Direktivets innehåll i korthet  

Medlemsstaterna ska anta åtgärder för att säkerställa att leverantörer av allmänt 

tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät 

(leverantörer) lagrar vissa uppgifter som de genererat eller behandlat, för att säkerställa 

att uppgifterna är tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott.  119

Vad som utgör ”allvarliga brott” lämnas dock åt medlemsstaterna att definiera i 
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nationell lagstiftning.  Uppgifterna som ska lagras är trafik- och lokaliserings-120

uppgifter samt de uppgifter som behövs för att identifiera en abonnent eller 

användare.  Detta handlar om uppgifter om vem som inlett kommunikationen, till 121

exempel uppringande telefonnummer eller IP-adress, samt uppgifter om slutmålet för 

kommunikationen, till exempel det uppringda telefonnumret. Det rör sig också om 

uppgifter som är nödvändiga för att identifiera datum, tidpunkt och varaktighet för en 

kommunikation. Lagringsskyldigheten omfattar också uppgifter om typen av kom-

munikation och vilken utrustning som använts, samt uppgifter för att identifiera 

lokalisering av mobil kommunikationsutrustning. Inga uppgifter som avslöjar kom-

munikationens innehåll får dock lagras i enlighet med direktivet.  Uppgifterna ska 122

lagras i minst sex månader och högst två år från det att kommunikationen ägde rum.  123

 Regler kring hanteringen av uppgifterna lämnas i stort till medlemsstaterna att 

närmare reglera. Direktivet föreskriver att medlemsstaterna ska anta åtgärder för att 

säkerställa att uppgifterna endast görs tillgängliga för behöriga nationella myndigheter, 

och erinrar om skyldigheten att respektera kraven på nödvändighet och proportionalitet, 

samt övriga bestämmelser i unionsrätten och folkrätten, särskilt EKMR.  Direktivet 124

föreskriver också att medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörerna respekterar vissa 

minimiprinciper för datasäkerhet.  Medlemsstaterna ålades att införliva direktivet 125

senast den 15 september 2007.  126

!
4.1.3 Genomförande i Sverige  

Datalagringsdirektivet väckte starka protester och var föremål för en livlig debatt i 

Sverige, vilket ledde till att implementeringsprocessen drog ut på tiden. En proposition 

med förslag till genomförandeåtgärder lades fram i november 2007.  Förslaget 127

behandlades i riksdagen under våren 2011. Eftersom den föreslagna lagstiftningen 
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innehöll begränsningar i fri- och rättigheter, utnyttjade en minoritet i riksdagen 

möjligheten i RF 2:22 och återförvisade förslaget till konstitutionsutskottet för att vila i 

minst ett år. När förslaget återigen togs upp till behandling bifölls det och trädde kraft 

den 1 maj 2012. 

 Under tiden hann Kommissionen väcka fördragsbrottstalan mot Sverige vid två 

tillfällen. Sverige dömdes första gången i februari 2010 av EU-domstolen för att inte ha 

införlivat direktivet inom den föreskrivna tiden.  Då implementeringen fortsatte att 128

dröja, bland annat på grund av att propositionen återförvisats, dömdes Sverige igen i 

maj 2013.  Sverige anförde denna gång att dröjsmålet med att följa den första domen 129

berodde på ”interna svårigheter som [var] extraordinära och som [hade] samband med 

lagstiftningsförfarandets särdrag” och att ”det uppstått en vidlyftig politisk debatt om 

införlivandet av [datalagringsdirektivet] med nationell rätt samt svåra avvägningar där 

framförallt skyddet för privatlivet ställts mot behovet av en effektiv brotts-

bekämpning”.  Detta utgjorde dock enligt domstolen inte grund för att ogilla 130

kommissionens talan. Den här gången ålades Sverige att betala tre miljoner euro i 

böter.   131

!
4.1.4 Den svenska regleringen i korthet  

Implementeringen av datalagringsdirektivet i svensk rätt skedde genom ett antal lag- 

och förordningsändringar.  Den centrala bestämmelsen om lagring av trafikuppgifter 132

finns numera i 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). 

Bestämmelser om myndigheternas tillgång till uppgifterna finns i lagen (2010:278) om 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande 

myndigheternas underrättelseverksamhet (inhämtningslagen) samt rättegångsbalken 

(RB). Post- och telestyrelsen är utsedd att utöva tillsyn över leverantörernas lagring av 

trafikuppgifter.  Trots det starka motståndet mot datalagringen valde Sverige att på två 133

punkter föreskriva en strängare lagringsskyldighet än vad direktivet kräver. För det 
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första krävs att leverantörerna lagrar uppgifter även om misslyckade uppringningar.  134

För det andra måste leverantörerna också lagra uppgifter om lokalisering av 

mobilsamtals slut.  Sverige valde dock den kortaste lagringstiden som direktivet 135

föreskriver, sex månader.  

!
!
4.2 EU-domstolens avgörande i målet Digital Rights Ireland  

4.2.1 Målen vid de nationella domstolarna  

Den irländska rättighetsorganisationen Digital Rights Ireland Ldt väckte talan vid 

irländska High Court den 11 augusti 2006. Bolaget påstod att det var ägare av en 

mobiltelefon som registrerats i juni samma år, och ifrågasatte lagenligheten av 

nationella åtgärder avseende lagring av uppgifter om elektroniska kommunikationer. 

High Court ansåg att målet inte kunde avgöras utan att giltigheten av direktivet hade 

prövats och beslutade därför att vilandeförklara målet och begära förhandsavgörande av 

EU-domstolen (mål C-293/12).  

 Talan i det andra nationella målet väcktes av den österrikiska delstaten Kärntens 

regering, tillsammans med över 11 000 individuella sökanden, vilka hade yrkat 

ogiltigförklaring av den österrikiska telelagen som syftade till att införliva 

datalagringsdirektivet med österrikisk rätt. Den österrikiska författningsdomstolen 

Verfassungsgerichtshof begärde förhandsavgörande av frågan om direktivet var 

förenligt med EU-stadgan (mål C-594/12). 

 EU-domstolen beslutade att förena mål C-293/12 och C-594/12 och levererade 

sitt avgörande den 8 april 2014. 

!
4.2.2 Ingrepp i grundläggande rättigheter  

Domstolen började med att fastslå att lagringsskyldigheten utgjorde ett ingrepp i rätten 

till skydd för privatliv enligt artikel 7 i EU-stadgan, eftersom uppgifterna som leveran-

törerna var skyldiga att lagra sammantaget kunde ”göra det möjligt att dra mycket 

precisa slutsatser om de personers privatliv, vilkas uppgifter har lagrats – såsom deras 
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vanor i vardagslivet, deras stadigvarande och tillfälliga uppehållsorter, deras dagliga 

förflyttningar (…), de aktiviteter som de utövar, deras sociala relationer och de 

umgängeskretsar som de rör sig i”.  Förutom lagringsskyldigheten utgjorde också de 136

nationella myndigheternas tillgång till uppgifterna ytterligare ett ingrepp.  Eftersom 137

direktivet föreskrev en behandling av personuppgifter fastslog domstolen också att 

direktivet utgjorde ett ingrepp i rätten till skydd för personuppgifter enligt artikel 8 i 

EU-stadgan . Enligt domstolen kunde lagringen ”ge de berörda personerna en känsla 138

av att deras privatliv [stod] under ständig övervakning”.  Därför ansåg domstolen att 139

ingreppet måste anses som ”långtgående” och ”synnerligen allvarligt”.   140

 Enligt domstolen kunde lagringen dock inte anses kränka rättigheternas 

väsentliga innehåll, eftersom direktivet inte tillät lagring av själva innehållet i de 

elektroniska kommunikationerna, och eftersom direktivet föreskrev att leverantörerna 

skulle iaktta vissa principer till skydd för uppgifterna.  141

 Domstolen undersökte därefter om lagringen kunde anses motiverad mot 

bakgrund av direktivets syfte; att bidra till bekämpandet av grov brottslighet och att 

bidra till den allmänna säkerheten. Domstolen konstaterade bland annat att bekämpande 

av internationell terrorism och bekämpandet av grov brottslighet i syfte att garantera 

allmän säkerhet svarade mot mål av allmänt intresse. Eftersom uppgifter om 

användningen av elektronisk kommunikation också ansågs utgöra ett värdefullt verktyg 

när det gäller att förebygga och bekämpa brott, drog domstolen slutsatsen att lagringen 

svarade mot ett mål av allmänt samhällsintresse.  142

!
4.2.3 Ingreppets proportionalitet  

Domstolen gick sedan in på bedömningen av om ingreppet kunde anses proportio-

nerligt, det vill säga om de aktuella åtgärderna var ägnade att uppnå målen i fråga och 

inte gick utöver vad som var lämpligt och nödvändigt för att uppnå dessa mål. Med 
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hänsyn till det långtgående ingrepp i grundläggande rättigheter som direktivet innebar 

ansåg domstolen att unionslagstiftarens utrymme för skönsmässig bedömning var 

begränsat. Det skulle därför göras en strikt kontroll av lagstiftarens bedömning.   143

 Domstolen konstaterade att lagringen visserligen var ägnad att uppnå det mål 

som eftersträvades, eftersom elektroniska kommunikationsmedel utgjorde ett värdefullt 

verktyg i brottsutredningar. Rätten till skydd för privatlivet krävde dock att begräns-

ningar av skyddet för personuppgifter skulle inskränkas till vad som var strängt 

nödvändigt.  Unionslagstiftningen skulle därför möta följande krav: den måste 144

föreskriva tydliga och precisa bestämmelser som reglerar räckvidden och tillämp-

ligheten av den aktuella åtgärden, och fastställa minimikrav för att säkra ett effektivt 

skydd av personuppgifterna.  Domstolen gick sedan vidare till att analysera data-145

lagringsdirektivet mot bakgrund av dessa krav.  

 Fyra olika områden stod i fokus för domstolens kritik. Domstolen kritiserade 

först och främst lagringens omfattning; att direktivet omfattade samtliga personer, 

samtliga elektroniska kommunikationsmedel och samtliga trafikuppgifter, utan att det 

gjordes några åtskillnader eller undantag utifrån syftet att bekämpa brott.  Domstolen 146

påpekade att direktivet var tillämpligt på personer beträffande vilka det inte förkom 

någon som helst anledning att tro att de hade en koppling till allvarlig brottslighet.   147

 För det andra kritiserades myndigheternas tillgång till uppgifterna.  Domstolen 148

framhöll att direktivet saknade ett objektivt kriterium för att avgränsa nationella 

myndigheters tillgång till och användning av uppgifterna. Istället lämnades till 

medlemsstaterna att bedöma vad som utgjorde tillräckligt allvarlig brottslighet för att 

motivera ett ingrepp i rättigheterna. Direktivet reglerade inte heller de villkor som skulle 

gälla för myndigheternas tillgång till uppgifterna. Domstolen påpekade särskilt att 

direktivet inte fastställde något objektivt kriterium för att begränsa antalet personer som 

var behöriga att få tillgång till uppgifterna, samt att myndigheternas tillgång till 

uppgifterna inte var underkastade någon förhandskontroll av domstol eller oberoende 
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myndighet. Även här lämnades förfaranden och villkor åt medlemsstaterna att 

bestämma.   

 För det tredje kritiserade domstolen att uppgifternas lagringstid, minst sex 

månader, bestämdes utan åtskillnad mellan olika slags trafikuppgifter utifrån den nytta 

de hade för att tillgodose direktivets syfte.   149

 Domstolen uppmärksammade för det fjärde avsaknaden av specifika regler för 

att säkerställa att uppgifterna skyddas mot missbruk och otillåten användning.  Enligt 150

domstolen fastställde inte direktivet de garantier som krävdes för att säkerställa ett 

effektivt skydd av de lagrade uppgifterna. Det garanterades inte heller att uppgifterna 

förstördes när lagringstiden gått ut.  

 Domstolen fann efter en sammantagen bedömning att unionslagstiftaren 

överskridit proportionalitetsprincipens gränser, och beslutade att ogiltigförklara 

direktivet.  

!
!
4.3 De rättsliga konsekvenserna av domen 

4.3.1 Effekten av ogiltigförklaringen 

EU-domstolens avgörande innebär att datalagringsdirektivet i sin helhet har förklarats 

ogiltigt. Eftersom ingen tidsmässig begränsning anges i domen är direktivet ogiltigt ex 

tunc, från och med dagen direktivet trädde i kraft, den 3 maj 2006.  Detta innebär i 151

princip att det rättsliga läget är som om direktivet aldrig hade funnits. En konsekvens av 

detta är att Sverige har fått böterna för den sena implementeringen återbetalda.  152

  EU-domstolen kommenterar dock inte vad ogiltigförklaringen ger för effekt på 

medlemsstaternas nationella implementering av datalagringsdirektivet. Det följer av 

artikel 267 FEUF att domstolen endast är behörig att meddela förhandsavgöranden 

gällande tolkningen av fördragen, samt om giltigheten och tolkningen av den övriga 

unionsrätten. Detta innebär att avgörandet inte påverkar giltigheten av nationell 
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lagstiftning. Denna tolkning bekräftas av Europaparlamentets rättstjänst, som i sin 

analys av domen betonat att ”the fact that the directive was annulled with retroactive 

effect in principle [does] not affect national legislation.”  Kommissionen uttrycker 153

också i ett memorandum med vanliga frågor och svar om datalagringsdirektivet att 

nationell rätt behöver ändras endast i den utsträckning den är oförenlig med 

unionsrätten.  Domens avgörande betydelse, förutom att den ogiltigförklarar 154

datalagringsdirektivet, är att den ger vägledning för hur unionsrätten ska tolkas. 

!
4.3.2 Gällande rätt efter domen  

Innan datalagringsdirektivets tillkomst reglerades lagring av trafikuppgifter i data-

skyddsdirektivet.  Direktivet, som fortfarande är gällande, är numera den EU-rättsliga 155

lagstiftning som reglerar lagring av trafikuppgifter. Till skillnad från datalagrings-

direktivet, som föreskrev en skyldighet för medlemsländerna att lagra trafikuppgifter, är 

utgångspunkten i dataskyddsdirektivet att trafikuppgifter ska avidentifieras eller utlånas 

när de inte längre behövs för ändamålet att överföra kommunikationen.  Uppgifterna 156

får dock under vissa förhållanden sparas under en längre period, exempelvis i den mån 

uppgifterna behövs för fakturering.  Vidare stadgas att medlemsstaterna genom 157

nationell lagstiftning får begränsa kravet på avidentifiering eller utplåning i vissa fall, 

till exempel för att utreda brott, när en sådan begränsning är nödvändig, lämplig och 

proportionell.  Åtgärderna måste också respektera unionsrättens allmänna principer, 158

EU-stadgan och EKMR.  Numera föreligger alltså inte någon EU-rättslig skyldighet 159

för medlemsstaterna att lagra trafikuppgifter. Däremot är lagring i vissa fall tillåten, så 

länge lagringen inte strider mot dataskyddsdirektivet eller mot den övriga unionsrätten, 

inklusive EU-stadgan.  

!
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 LIBE kommittén, anteckningar från möte den 10 april 2014, 8940/14, s. 5. (Författarens översättning: 153

”att direktivet ogiltigförklarades med retroaktiv verkan påverkar i princip inte nationell lagstiftning”).
 Kommissionen, Frequently Asked Questions: The Data Retention Directive, MEMO/14/269, den 8 154

april 2014, tillgängligt via www.europa.eu.
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av 155

personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (dataskyddsdirektivet).
 Artikel 6.1 i dataskyddsdirektivet. 156

 Artikel 6.2 i dataskyddsdirektivet. 157

 Artikel 15 i dataskyddsdirektivet. 158

 Artikel 15 i dataskyddsdirektivet. 159

http://www.europa.eu


4.4 Analys av EU-domstolens avgörande   

Som diskuterats i kapitel 3 är EU-stadgan ett nytt konstitutionellt dokument som 

reglerar unionens maktutövning. Stadgan fick i detta avseende demonstrera sin styrka 

fullt ut i målet Digital Rights Ireland – att EU-domstolen underkänner en hel 

lagstiftningsprodukt med hänvisning till grundläggande rättigheter har, såvitt uppsatsens 

författare känner till, aldrig tidigare hänt.  EU-domstolen har tidigare ofta varit 160

återhållsam i sin granskning av unionens rättsakter, och klagomål på dessa har sällan 

nått framgång.  Domstolens inställning har, med vissa undantag,  varit att eventuella 161 162

problem i förhållande till grundläggande rättigheter får lösas av medlemsstaterna när de 

implementerar och tillämpar lagstiftningen.  I Digital Rights Ireland uttalade dom-163

stolen däremot att utrymmet för unionslagstiftarens skönsmässiga bedömning var 

begränsat, och att det skulle göras en strikt kontroll av unionslagstiftarens bedömning. 

EU-domstolen verkar i detta sammanhang ha inspirerats av Europadomstolens praxis 

gällande konventionsstaternas utrymme för ”margin of appreciation”, som enligt 

Europadomstolens praxis kan begränsas bland annat med hänsyn till den rättighet som 

är ifråga och ingreppets beskaffenhet.  En första slutsats som kan dras av domen är 164

därför att EU-domstolen verkar ha tagit ett steg i riktning mot en mer sträng kontroll av 

att unionslagstiftaren iakttar skydd för grundläggare rättigheter.  165

 En andra slutsats är att EU-domstolen lägger stor vikt vid skyddet för den 

personliga integriteten, dels genom att domstolen i starka ordalag beskriver ingreppets 

allvar (”långtgående, ”synnerligen allvarligt”) och den konsekvens ingreppet kan få för 

enskilda (”en känsla av ständig övervakning”), dels genom att intresset att förebygga 
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 Jfr Rauhofer, Mac Síthigh, The Data Retention Directive Never Existed, SCRIPTed, Volume 11:1, 160

2014. Det torde vara betydligt vanligare att EU-domstolen underkänner en hel rättsakt på formella, 
snarare än materiella, grunder. Jfr mål C-376/98 Tyskland mot Europaparlamentet och Rådet, para 
115-116, där EU-domstolen ogiltigförklarade ett direktiv om tobaksreklam (direktiv 98/43/EG av den 6 
juli 1998) pga att det saknade rättslig grund.

 Craig, De Burca, s 372. 161

 Se t.ex de förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P Kadi och Al Barakaat (2008) som rörde 162

egendomsskydd, de förenade målen C-92/09 och 93/09 Schecke (2010) som rörde skydd för privatlivet 
och dataskydd, och mål C-236/09 Test-Achats (2011) som rörde diskriminering. För fler exempel se Craig 
De Burca, s 373 f. 

 Craig, De Burca, s 372. Se även Granger, Irion, The Court of Justice and the Data Retention Directive 163

in Digital Rights Ireland: Telling Off the EU Legislator and Teaching a Lesson in Privacy and Data 
Protection, European Law Review nr 6, 2014, s 854. 

 Jfr Digital Rights Ireland, para 47, och S och Marper mot Storbritannien, ansökan nr 30562/04 och 164

30566/04, para 102, som EU-domstolen uttryckligen hänvisar till. 
 Granger, Irion, European Law Review nr 6, 2014.165



och bekämpa brott får ge vika. Domen förväntas också få stor betydelse på detta 

område, till exempel gällande olika former av övervakning och registrering av 

personuppgifter.   166

 Att EU-domstolen tar stark ställning för skyddet av personlig integritet bör ses 

mot bakgrund av den framträdande ställning dessa frågor i dagsläget har i unionens 

politik. Just nu pågår nu ett omfattande arbete med att ta fram en ny dataskydds-

förordning.  Förordningen är tänkt att ersätta det nuvarande dataskyddsdirektivet  167 168

från 1995 (som ligger till grund för den svenska personuppgiftslagen) och syftar 

framförallt till att anpassa regleringen till den digitala teknikutvecklingen och flödet av 

personuppgifter på internet.  Ambitionen är också att stärka skyddet för skyddet för 169

personuppgifter. 

 En viktig princip som föreslås i den nya förordningen är rätten att bli 

bortglömd.  EU-domstolen har redan tagit fasta på denna princip i målet Google 170

Spain, som avgjordes en dryg månad efter datalagringsdomen.  I målet fastslogs i 171

korthet att sökmotorleverantörer är ansvariga för de personuppgifter som sökmotorn 

genererar, i enlighet med det nuvarande dataskyddsdirektivet, och att sökmotor-

leverantörer i vissa fall har en skyldighet att på begäran från enskild ta bort sökresultat 

från sökmotorn.  

 EU-domstolen baserade även i Google Spain sitt avgörande på artikel 7 och 8 i 

stadgan – domstolen har alltså i två uppmärksammade fall under 2014 använt stadgan 

för att stärka skyddet för personlig integritet.  Detta ligger i linje med unionens 172

ambitioner på området, och arbetet med dataskyddsförordningen torde sannolikt ha 

inverkat på EU-domstolens avgöranden i båda dessa fall. En tredje slutsats som kan dras 
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 Se t.ex Boehm, Cole, Data Retention after the Judgement of the Court of Justice of the European 166

Union, (2014), s 58 ff. 
 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets 167

och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter 
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 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 168

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.
 Se skäl 5 och 6 till kommissionens förslag till allmän uppgiftsskyddsförordning, COM (2012) 11 final. 169

 Artikel 17 i Europaparlamentets lagstiftningsresolution.  I kommissionens ursprungliga förslag 170

kallades artikeln ”rätt att bli bortglömd och till radering”. Efter omarbetning av Europaparlamentet kallas 
den numera endast ”rätt till radering”.  

 Mål C-131/12 Google Spain (2014). 171

 Mål C-131/12 Google Spain, para 68-69.172



av domen är därmed att även om EU-domstolen i Digital Rights Ireland använde 

stadgan för att begränsa lagstiftarens makt, hade avgörandet tydlig politisk förankring. 

 En sista reflektion rör EU-domstolens (brist på) ledning till nationella domstolar 

och rättstillämpare. Att EU-domstolen inte uttalade sig om giltigheten av nationell rätt 

har redogjorts för ovan. Inte heller gavs någon konkret ledning åt medlemsstaterna hur 

de skulle tolka domen för att bedöma förenligheten av nationell lagstiftning som 

implementerat direktivet. Innebär domen att denna typ av omfattande datalagring 

numera alltid är oförenlig med EU-stadgan? Om inte – under vilka förutsättningar kan 

datalagring anses förenlig med stadgan? EU-domstolen pekar visserligen ut fyra kritiska 

områden i direktivet, men talar inte om hur dessa fyra områden förhåller sig till 

varandra, om en brist rörande exempelvis säkerheten kan uppvägas av en striktare 

kontroll gällande myndigheternas tillgång till uppgifterna, etc. 

  Europaparlamentets rättstjänst har också uppmärksammat problematiken 

avseende ”the complex legal situation created by the ruling, and the need to better 

define the limits and proportionality of data retention measures, which [are] themselves 

legitimate.”  Problematiken som domen gav upphov till i Sverige, och hur denna kan 173

förklaras ur ett EU-rättsligt perspektiv, kommer att diskuteras i nästa kapitel.  

!
  

  

!
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 Föredragning för LIBE kommittén, anteckningar från möte den 10 april 2014, 8940/14, s 6. 173

(Författarens översättning: ”den komplexa rättsliga situation som uppstått i och med domen, och behovet 
av att tydligare definiera gränserna och proportionaliteten avseende datalagringsåtgärder som i sig är 
legitima”.) 



5. Det rättsliga efterspelet i Sverige !!
!
5.1 Inledande reaktioner på domen i Sverige  

Samma dag som domens offentliggörande meddelade den svenska internetleverantören 

Bahnhof att de skulle upphöra med lagring av kunders trafikdata med omedelbar 

verkan, samt radera redan sparade uppgifter.  Enligt leverantören stred den svenska 174

lagstiftningen mot EU-rätten på samma sätt som direktivet.  Två dagar senare med-175

delade PTS på sin hemsida att myndigheten ”inte i nuläget [kommer] att vidta några 

åtgärder utifrån datalagringsreglerna”.  Enligt myndighetens analys innebar domen att 176

det fanns ”stora svårigheter att vidta åtgärder med stöd i datalagringsreglerna, som de är 

utformade i dag”.  PTS gav därmed i princip klartecken till leverantörerna att de 177

kunde upphöra med lagringen av trafikuppgifter, eftersom myndigheten i fortsättningen 

inte skulle inleda några tillsynsärenden. Efter PTS:s besked meddelade också 

följaktligen de flesta svenska leverantörer, däribland Tele2, TeliaSonera, ComHem och 

3, att de skulle upphöra med datalagringen.  Flera leverantörer raderade också tidigare 178

lagrade uppgifter, och vissa leverantörer vägrade fortsättningsvis att lämna ut trafik-

uppgifter som fanns tillgängliga till polismyndigheterna.  179

 Att EU-domstolens avgörande i Digital Rights Ireland inte automatiskt 

påverkade giltigheten av nationell lag har redogjorts för ovan. Ändå valde en svensk 

myndighet att inom loppet av två dygn meddela allmänheten och berörda leverantörer 

att den svenska lagstiftningen inte i nuläget kunde tillämpas. Från regeringens håll kom 

dock samtidigt annat besked. Dåvarande justitieminister Beatrice Ask uttalade i flera 

medier att det var för tidigt att sluta sig till att svensk lagstiftning stod i strid med EU-
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 Pressmeddelande från Bahnhof den 8 april 2014, Efter EU-domen: Bahnhof upphör med all 174

datalagring omedelbart, tillgängligt via www.bahnhof.se. 
 Pressmeddelande från Bahnhof den 8 april 2014, Därför slutade Bahnhof med datalagring, tillgängligt 175

via www.bahnhof.se.  
 Pressmeddelande från PTS den 10 april 2014, PTS kommer inte i nuläget att vidta åtgärder utifrån 176

datalagringsreglerna, tillgängligt via www.pts.se. 
 Pressmeddelande från PTS den 10 april 2014. 177

 Se PTS:s bakgrundsredogörelse i beslut den 7 oktober 2014 ang. begäran om utlämnande av allmän 178

handling, dnr 14-10136, bilaga till A till kammarrättens dom i mål nr 7354-14. 
 Debattartikel av rikspolischefen och rikskriminalchefen, Svenska Dagbladet den 9 maj 2014, 179

Nätleverantörer har förhindrat vårt arbete, tillgängligt via www.svd.se 
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rätten. I avvaktan på utredning och vidare åtgärder från riksdagen meddelade Ask att 

”svensk lagstiftning gäller i Sverige”.  Asks budskap till leverantörerna var därmed att 180

de i princip gjorde sig skyldiga till lagbrott om de inte fortsatte med lagringen enligt den 

svenska lagstiftningen. Samma inställning uttrycktes av Polismyndigheten, som strax 

efter domens offentliggörande meddelade att polisen skulle fortsätta sitt arbete som 

vanligt i avvaktan på regeringens analys.   181

 PTS:s agerande fick, åtminstone indirekt, konsekvenser för polisens arbete. 

Företrädare för Rikspolisen uttalade sig på flera håll i medierna och berättade om 

utredningar som fått läggas ner eftersom det var omöjligt att gå vidare utan tillgång till 

trafikuppgifter.  PTS:s agerande fick också skarp kritik från Rikspolisstyrelsen och 182

Rikskriminalpolisen, som ansåg att PTS brustit i sitt ansvar som tillsynsmyndighet 

genom att inte vidta åtgärder mot leverantörer som inte följde lagen.  183

 De splittrade reaktionerna i Sverige strax efter datalagringsdomen visar på den 

rättsosäkerhet som kan uppstå i förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt. Trots den 

EU-rättsliga lojalitetsplikten och principen om EU-rättens företräde, som ger klara 

direktiv till de offentliga organen i de fall där nationell rätt står i strid med EU-rätten, 

finns fortfarande gråzoner där det är osäkert om nationell rätt alls är i konflikt med EU-

rätten.  Hur ska nationella myndigheter agera då? Rättsläget i Sverige var oklart och 184

reaktionerna från offentligt håll splittrade. Leverantörerna valde i denna situation att ta 

lagen i egna händer, med ett tyst stöd av PTS som lovat att inte vidta tillsynsåtgärder. 

Läget var i högsta grad förvirrat.  

!
!
!
!
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Informationen viktig för brottsbekämpning, tillgänglig via www.svd.se 
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5.2. Analys av Post- och telestyrelsens agerande  

5.2.1 Rättsliga utgångspunkter  

PTS är en förvaltningsmyndighet som lyder under regeringen enligt regeringsformen 

(RF) 12:1. Av regeringens förordning (2007:951) med instruktion för Post- och 

telestyrelsen framgår att PTS är tillsynsmyndighet för lagen om elektronisk 

kommunikation (LEK). Det innebär bland annat att PTS ska ha tillsyn över 

efterlevnaden av lagen och företräda det allmänna i tvister rörande lagens efterlevnad. 

Här bör erinras om förvaltningsmyndigheternas självständighet, eller förbudet mot 

ministerstyre, som stadgas i RF 12:2. Detta innebär att Justitieministern, eller någon 

annan regeringsföreträdare, är förhindrad att ge PTS instruktioner om hur myndigheten 

ska agera i enskilda ärenden eller i tillämpningen av lag. Justitieministern var således 

förhindrad att ge PTS instruktioner om att ingripa mot enskilda leverantörer eller att ge 

direktiv om hur myndigheten skulle tolka LEK i ett enskilt fall mot bakgrund av 

datalagringsdomen. Vidare har myndigheten skyldigheter gentemot EU. Som har berörts 

ovan i kapitel 2 fungerar nationella förvaltningsmyndigheter som EU:s ”förlängda arm”, 

eftersom EU i princip saknar egen förvaltning. PTS är därför skyldiga att lojalt tillämpa 

EU-rätten och se till att den får ett effektivt genomslag i svensk rätt.  

 För att förstå PTS agerande bör även något sägas om myndigheternas 

normprövning. RF 12:10 stadgar att om ett offentligt organ finner att en föreskrift står i 

strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften 

inte tillämpas. Om EU-rätten formellt sett ingår i myndigheternas normprövnings-

skyldighet enligt RF är något oklart,  bland annat med hänsyn till att EU-rätten i 185

formell mening inte ingår i den svenska normhierarkin.  EU-rätten anses dock i en 186

mera vidsträckt betydelse omfattas av begreppet normprövning enligt RF. Att nationella 

myndigheter är skyldiga att pröva svensk rätts förenlighet med unionsrätten följer 

också, om inte av RF 12:10, i vart fall otvivelaktigt av den EU-rättsliga lojalitetsplikten 

och principen om EU-rättens företräde. 

!
!
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  Se t.ex SOU 1993:14 och prop 1993/94:114185

 Prop 2009/10:80, s 141. 186



5.2.2 PTS agerande – ett exempel på abstrakt normprövning?  

När PTS meddelade att myndigheten inte längre skulle tillämpa den svenska 

lagstiftningen eftersom den ansågs strida mot EU-rätten verkar det alltså ha varit fråga 

om en form av normprövning som myndigheten ägnade sig åt. Vad som utmärker 

myndighetens ställningstagande är dock dess generella karaktär. Det handlade inte om 

ett beslut i ett enskilt ärende utan om ett allmänt uttalande att myndigheten inte längre 

skulle vidta åtgärder med stöd av den svenska lagstiftningen. Agerandet var således inte 

ett utslag av konkret normprövning, vilken föranleds av ett specifikt ärende och innebär 

att en underordnad regel inte ska tillämpas i ett enskilt fall.  PTS agerande påminner 187

snarare om en abstrakt normprövning. Utmärkande för abstrakt normprövning är att den 

saknar anknytning till ett pågående mål eller ärende. En sådan prövning är istället 

generell och avser lagstiftningen som sådan.  188

  Abstrakt normprövning anses dock inte tillåten i den svenska rättsordningen, 

eftersom det inte är möjligt att väcka talan i domstol som endast går ut på att en 

föreskrift ska förklaras ogiltig på grund av att den strider mot en högre norm.  Det 189

närmaste en abstrakt normprövning som förekommer i svensk rätt är lagrådets 

förhandsgranskning av lagförslag enligt RF 8:22.  En myndighet kan alltså inte fatta 190

beslut om tillämpligheten av svensk lag annat än i enskilda fall. Här kan också erinras 

om den formella lagkraftens princip som stadgas i RF 8:18, som innebär att lag endast 

kan ändras eller upphävas genom lag. Justitieministerns uttalande att ”svensk lag gäller i 

Sverige” var således riktigt i formell mening; svensk lag gäller till dess att riksdagen 

upphävt den. 

 PTS:s generaldirektör Göran Marby förklarade i en offentlig utfrågning 

anordnad av Justitieutskottet den 24 juni 2014 att myndighetens agerande ska ses mot 

bakgrund av att svenska operatörer själva bedömt att lagstiftningen inte längre gällde. I 

detta läge ansåg myndigheten ”att det var viktigt att lämna någon form av besked om 

hur PTS avsåg att agera i det korta perspektivet.”  Enligt generaldirektören hade det 191
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dock inte handlat om någon generell lagprövning, utan myndigheten hade ”[förmedlat] 

att svensk lag gäller”. Enligt generaldirektören hade myndigheten varit tydlig med att 

operatörerna måste följa reglerna om utlämning av uppgifter till brottsbekämpande 

myndigheter. Någon annan tolkning hade varit en ”missuppfattning”. Myndigheten hade 

alltså enbart kommunicerat att den i nuläget inte skulle inleda några tillsynsärenden mot 

operatörerna.  

 Ska myndighetens uttalande alltså förstås så att den innebar ett besked om hur 

myndigheten skulle komma att besluta i framtida, enskilda fall? Detta förefaller något 

långsökt. Ett offentligt besked att myndigheten inte skulle inleda tillsynsärenden mot de 

operatörer som slutade med lagringen, eftersom myndighetens analys av domen visade 

på ”stora svårigheter att vidta åtgärder med stöd i datalagringsreglerna, som de är 

utformade i dag”, kan svårligen förstås på annat vis än som ett generellt uttalande om 

svensk lags förenlighet med EU-rätten, med andra ord, en abstrakt normkontroll.  

 En alternativ tolkning av myndighetens agerande är att den, istället för att 

bedöma nationell rätts förenlighet med EU-rätten på ett generellt plan, gjorde en EU-

konform tolkning av sitt eget tillsynsansvar.  Denna förklaring framstår dock som 192

något konstlad, eftersom den praktiska effekten av myndighetens agerande var att 

svensk lag bedömdes som oförenlig med EU-rätten. 

 Att PTS var ute på hal is framstår som ännu mer klart mot bakgrund av 

myndighetens hantering av den rättsutredning som PTS tog fram med anledning av 

datalagringsdomen. Utredningen, som analyserar rättsläget efter domen, är daterad den 

10 april 2014 och låg till grund för myndighetens officiella hållning i fråga om 

datalagringen, och det meddelande som följaktligen publicerades på myndighetens 

hemsida samma dag. PTS försökte dock hemlighålla rättsutredningen. Myndigheten 

underlät att diarieföra den, och när ledamöter i justitieutskottet efter en föredragning i 

maj 2014 ville ha del av utredningen sade myndigheten nej. Av uppgifter i media 

framgår att PTS inte ville att utredningen skulle expedieras, eftersom den då skulle bli 

en allmän handling. Detta ansågs ”olämpligt”, eftersom man var rädd att utredningen 

skulle tolkas som myndighetens slutgiltiga ställning i frågan, samt med hänsyn till att 
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 Jfr Ds 2014:23, bilaga 1, s 105. 192



regeringens utredare Sten Heckscher inte var klar med sin utredning (se avsnitt 5.3 

nedan).   193

 PTS avslog även en leverantörs begäran att få tillgång till utredningen, med 

hänvisning till att den inte var en allmän handling. Leverantören överklagade beslutet 

och fick rätt i Kammarätten, som konstaterade att utredningen var att betrakta som 

färdigställd och därmed som upprättad. Därför var den också en allmän handling.  Att 194

PTS försökte hemlighålla rättsutredningen, trots påtryckningar från både politiker och 

enskilda, tyder på att PTS var medveten om problematiken kring myndighetens analys 

av rättsläget och det generella beslutet att inte vidta tillsynsåtgärder.  

!
5.2.3 PTS agerande mot bakgrund av den EU-rättsliga lojalitetsplikten 

Myndigheten agerande måste förstås mot bakgrund av den EU-rättsliga lojalitetsplikten. 

PTS är skyldiga att ge fullt företräde åt EU-rätten, oavsett vad svensk lag säger. Att 

inleda tillsynsärenden mot operatörer som upphört med lagringen efter EU-domstolens 

dom, när myndigheten själv bedömt att den svenska lagstiftningen inte längre håller i 

ljuset av domen, skulle ha varit problematiskt i förhållande till myndighetens 

skyldigheter enligt unionsrätten. Det kan därför sägas att PTS hamnade i kläm mellan 

sina skyldigheter enligt EU-rätten och sitt tillsynsansvar över datalagringen enligt 

svensk rätt. Detta är ett tydligt exempel på det EU-rättsliga särdraget att nationella 

myndigheter har fått dubbla lojaliteter, dels mot EU, dels mot den egna regeringen. PTS 

är just en sådan ”EU-tung” myndighet som kan antas ha denna typ av dubbla lojaliteter. 

EU-rätten har stor betydelse på området för post och elektronisk kommunikation i 

Sverige, och myndigheten deltar aktivt i arbetet inom olika EU-organ och 

kommittéer.  Myndigheten kan därför antas vara väl medveten om och lyhörd på EU-195

rättens betydelse för myndighetens arbete. 
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Att flera operatörer dessutom krävde myndigheten på svar om hur den skulle agera med 

anledning av domen bidrar till förståelsen av myndighetens agerande. I detta 

sammanhang bör erinras om förvaltningsmyndigheternas skyldighet att ge upplysningar, 

vägledningar och råd till enskilda enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223). Myndigheten 

var alltså i viss mån skyldig att ge leverantörerna besked. Att göra detta, utan att 

samtidigt uttala sig generellt om rättsläget på ett sätt som kunde uppfattas som en 

abstrakt normprövning, måste ha varit en mycket svår balansgång.  

 Fallet med datalagringsdirektivet var också på många vis en helt exceptionell 

situation: EU-domstolen hade ogiltigförklarat hela datalagringsdirektivet, utan att 

närmare uttala sig om giltigheten av de nationella lagar som implementerat det. Detta 

skapade ett mycket osäkert rättsläge på nationell nivå. Direktivet berörde i princip hela 

Sveriges befolkning, eller åtminstone alla som kommunicerar via telefon eller internet. 

Det rörde mänskliga rättigheter och personlig integritet, frågor som rört upp en 

opinionsstorm i Sverige. PTS befann sig därför i en både politiskt känslig och juridiskt 

komplicerad situation. Ett tungt ansvar vilar också på PTS och andra nationella 

förvaltningsmyndigheter eftersom EU:s maktutövning till stor del har lämnats åt dessa. 

Normalt sett torde dock det allmänna intresset för EU:s politik inte vara speciellt stort, 

vilket ger myndigheterna utrymme att analysera budskapen från Bryssel och 

Luxemburg i lugn och ro. I detta fall hamnade dock PTS i strålkastarljuset. En 

leverantör hade redan tagit lagen i egna händer och meddelat att de omedelbart skulle 

upphöra med lagringen, och flera andra leverantörer hade kontaktat PTS för att få 

besked om vad som gällde.  Pressen på myndigheten att agera på EU-domstolens 196

ogiltigförklarande måste därför ha varit stor.  

 Oavsett detta står det klart att det inte är en myndighets uppgift att uttala sig om 

giltigheten av svensk lag. PTS agerande, att meddela allmänheten att myndigheten 

bedömde att den svenska lagen inte längre kunde tillämpas, kan därför starkt 

ifrågasättas. PTS borde enligt författarens mening i stället ha avvaktat regeringens 

utredning. Måhända hade dock PTS agerande i efterhand framstått som mindre 

problematiskt om regeringens utredare och de svenska förvaltningsdomstolarna hade 

!46

 Se PTS, beslut ang. begäran om utlämnande av allmän handling, dnr 14-10136, bilaga A i 196

kammarrättens dom i mål nr 7354-14.



delat myndighetens bedömning i fråga om svensk rätts förenlighet med EU-rätten. Så 

var dock inte fallet, vilket kommer att behandlas i det följande avsnittet.  

!
!
5.3 Regeringens datalagringsutredning  

5.3.1 Inledning  

Mot bakgrund av EU-domstolens avgörande tillsatte Justitiedepartementet den 29 april 

2014, tre veckor efter domens offentliggörande, en snabbutredning med uppdraget att 

analysera konsekvenserna av domen för svensk rätt.  Till utredare utsågs Sten 197

Heckscher, f.d. ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.  I juni 2014 presenterade 198

utredningen sin slutsats: den svenska lagstiftningen är förenlig med unionsrätten. Mot 

bakgrund av de inledande reaktionerna på domen i Sverige, från PTS, leverantörer och 

massmedia, var utredningens resultat överraskande. Domen hade av många tagits emot 

som ett slutgiltigt underkännande av datalagringen – nu presenterade utredningen en 

helt annan bild.  

  Hur kunde den svenska lagstiftningen anses godtagbar i ljuset av EU-

domstolens dom, när den svenska regleringen är utformad med det underkända 

direktivet som mall och dessutom på två punkter går länge än vad direktivet 

föreskriver? Centralt för att förstå utredningens slutsats är följande uttalande: ”Det bör 

[…] poängteras att EU- domstolen i sin dom gör en samlad bedömning av alla de 

behandlade frågorna. Domen kan inte tolkas så att domstolen har presenterat en lista 

som i alla delar måste vara uppfylld för att regleringen inte ska anses oproportio-

nerlig.”  Uttalandet syftar till de fyra frågor eller områden där EU-domstolen valt att 199

kritisera direktivet; lagringens omfattning, myndigheternas tillgång till uppgifterna, 

uppgifternas lagringstid, samt uppgifternas säkerhet. Den första punkten, lagringens 

omfattning, hade framstått som mest försvårande för nationell lagstiftnings förenlighet 

med unionsrätten. Det var just denna direktivets ”grundtanke” som nationell lagstiftning 
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vilade på, en grundtanke som många trodde att EU-domstolen nu underkänt. 

Utredningens tolkning är dock en annan.  

!
5.3.2 Utredningens resonemang i korthet  

EU-domstolen hade i sin dom kritiserat lagringens omfattning – att direktivet omfattar 

samtliga personer, samtliga elektroniska kommunikationsmedel och samtliga trafik-

uppgifter, utan att det görs några åtskillnader eller undantag utifrån syftet att bekämpa 

brott.  Utredningen konstaterar att integritetsintrånget visserligen skulle bli betydligt 200

mindre allvarligt om lagringen begränsades till att endast omfatta trafikuppgifter som 

har en konstaterad koppling till brottslig verksamhet.  En sådan begränsning av 201

lagringen skulle dock innebära att själva syftet med lagringen gick förlorat. Metoden 

förutsätter att alla uppgifter lagras eftersom det inte är möjligt att på förhand veta vilka 

uppgifter som de brottsutredande myndigheterna kommer att behöva tillgång till. Det är 

också just detta – att säkerställa att uppgifterna finns tillgängliga – som är direktivets 

syfte.  Detta utgör enligt utredningen ”själva grundtanken med lagringen av 202

trafikuppgifter”.  Enligt utredningen kan domen inte tolkas så att hela direktivets 203

grundtanke i sig har underkänts av EU-domstolen. Vad som gör lagringen 

oproportionerlig är istället den omfattande lagringen i kombination med bristen på 

regler som begränsar tillgången till uppgifterna, samt bristfälliga skyddsregler.   204

 Utredningen konstaterar därför att det ska ske en helhetsbedömning av den 

svenska lagstiftningen, och att frågan om de svenska reglernas proportionalitet beror på 

hur skyddet för och tillgången till de lagrade uppgifterna regleras.  Utredningen går 205

därefter noggrant igenom den svenska regleringen, mot bakgrund av de fyra områden 

som EU-domstolen kritiserat i datalagringsdomen, och finner att de svenska reglerna 

går betydligt längre än direktivet när det gäller att begränsa tillgången till uppgifterna 

och att säkra uppgifternas skydd.  Utredningen konstaterar till exempel att den 206

svenska regleringen av myndigheternas tillgång till trafikuppgifter i RB 27:21, med 
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bland annat krav på förhandsprövning i domstol, utgör sådana tydliga och precisa 

bestämmelser som EU-domstolen efterlyser i datalagringsdomen.  Vid en samlad 207

bedömning anses den svenska regleringen uppfylla EU-rättens krav på proportio-

nalitet.   208 209

 Utredningens analys av domens konsekvenser för svensk rätt sker följaktligen i 

två steg. Det första steget är en tolkning av domen, och tar ställning till frågan om EU-

domstolen underkänner datalagringen som sådan. Det andra steget, efter att frågan i det 

första steget bevarats nekande, består i en analys av det svenska regelverket och 

besvarar frågan om det uppfyller EU-rättens krav på proportionalitet. Dessa två steg 

kommer att diskuteras i de följande avsnitten, i syfte att besvara frågan hur utredningen 

kunde komma fram till en slutsats som till synes går tvärs emot vad EU-domstolen 

uttalat.  

!
5.3.3 Analys av utredningens tolkning av Datalagringsdomen 

Utredningens slutsats i det första steget är alltså att domstolens dom inte kan tolkas så 

att den underkänner datalagringen i sig – utan att det är den omfattande lagrings-

skyldigheten i kombination med bristfälliga regler rörande myndigheternas tillgång och 

uppgifternas säkerhet som innebär ett oproportionerligt ingrepp i enskildas rättigheter. 

Är detta en rimlig tolkning av domen? För att besvara detta är det nödvändigt att 

återvända till själva direktivet och dess utformning. Faktum är att direktivet inte 

innehöll några konkreta garantier rörande säkerheten och tillgången till uppgifterna. 

Detta överlämnades istället till medlemsstaterna att reglera, med en erinran om att 

beakta nödvändighets- och proportionalitetskraven, samt övriga bestämmelser i 

unionsrätten och folkrätten.  Direktivet innebar med andra ord en långtgående 210

inskränkning i rätten till skydd för privatlivet, utan att innehålla några regler som 

begränsade intrånget.  Detta är viktigt att ha i åtanke vid tolkningen av EU-domstolens 211
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dom. En intressant aspekt som berördes i generaladvokat Cruz Villalóns förslag till 

avgörande, är kravet på lagstöd vid inskränkning av grundläggande rättigheter. Detta 

krav följer såväl av EKMR som EU-stadgans artikel 52.1. Generaladvokaten frågar sig 

om det räcker med ett generellt överlåtande till medlemsstaterna att närmare utforma de 

garantier som behövs för att begränsa ingreppet i den personliga integriteten, för att 

kravet på lagstöd ska vara uppfyllt.  Kan unionen avsäga sig ansvaret på det här sättet, 212

med beaktande av att stadgan riktar sig till såväl unionen som medlemsstaterna enligt 

artikel 51.1? 

 Generaladvokatens svar på frågan är nej – inte när begränsningen av de 

grundläggande rättigheterna härrör från själva direktivet, som en skyldighet för 

medlemsstaterna att anta integritetskränkande lagstiftning.  Då bör unionslagstiftaren 213

ta en ledande roll vid utformningen av garantierna. En annan situation är om ett direktiv 

föreskriver ett undantag om att medlemsstaterna tillåts, på frivillig basis, att anta sådan 

lagstiftning.  En lagstiftningsakt i form av ett direktiv är visserligen alltid utformad så 214

att medlemsstaterna ges en uppgift eller ett slutmål att genomföra, medan själva 

genomförandet lämnas åt medlemsstaterna att besluta om.  Unionslagstiftaren har 215

ändå haft möjlighet att på ett mycket tydligare sätt reglera åtminstone de principer som 

ska gälla vid utformningen av villkoren som ska begränsa tillgången och användningen 

av trafikuppgifterna. Generaladvokatens dom mot direktivet är hård: ”för att inte 

bestämmelserna i stadgans artikel 51.1 ska vara meningslösa måste unionslagstiftaren ta 

sin del av ansvaret”.   216

 Slutsatsen som dras av generaladvokatens uttalanden är att datalagrings-

direktivet var en undermålig lagstiftningsprodukt som inte uppfyllde ens de grundläg-

gande krav som måste ställas på rättighetsbegränsande lagstiftning. Unionslagstiftaren 

hade därför inte iakttagit EU-stadgan vid utformningen av direktivet. Generaladvokaten 

är heller inte ensam i sin kritik. EU- kommissionären Cecilia Malmström har i media 

uttalat att direktivet var ett ”hafsverk”.  Kommissionen hade också redan innan EU-217
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domstolens dom uppmärksammat att direktivet hade brister och avsåg att lägga fram 

förslag till en ny, förbättrad, version.  Att EU:s lagstiftningsprodukter ibland brister i 218

kvalitet är inte heller helt ovanligt. EU:s lagstiftningsprocess kantas många gånger av 

politiska strider, och lagstiftningen är ofta ett resultat av kompromisser – med 

oklarheter, luckor och tvetydigheter som följd.  Unionslagstiftaren ska dessutom, 219

förutom att balansera medlemsstaternas olika ställningstaganden, iaktta subsidiaritets-

principen och proportionalitetsprincipen. Att det ibland blir fel är mot denna bakgrund 

inte förvånande.  

 Vad säger då detta om EU-domstolens dom? En rimlig tolkning är att det EU-

domstolen underkänner i Digital Rights Ireland är direktivet – och inte själva idén med 

datalagring. Ogiltigförklaringen sker visserligen med hänvisning till det långtgående 

ingrepp i den personliga integriteten som lagringen innebär. Att intrånget bedömdes 

vara så omfattande torde dock rimligen ha påverkats av utformningen av direktivet och 

avsaknaden av begränsande regler för tillgång och användning av trafikuppgifterna. 

Även denna tolkning bekräftas av generaladvokatens förslag till avgörande. Enligt 

generaladvokaten är regleringen av villkoren för tillgång och användning av 

trafikuppgifterna helt avgörande för att kunna bedöma det intrång som lagrings-

skyldigheten innebär.  Detta är också precis den slutsats som den svenska utredningen 220

kommer fram till.  Direktivet underkändes inte bara på grund av den omfattande 221

lagringsskyldigheten, utan också för att det inte innehöll några garantier som 

begränsade myndigheternas tillgång och användning av de lagrade uppgifterna. Den 

svenska lagstiftningen innehåller däremot sådana garantier, och den bör därför bedömas 

i sin helhet.  

 Slutsatsen av detta är att även om det kan framstå som märkligt att Sverige anses 

kunna behålla den kontroversiella datalagringen, är utredningens tolkning av data-

lagringsdomen rimlig – det bör ske en helhetsbedömning av den svenska regleringen. 

Att denna bedömning sedan utmynnade i slutsatsen att den svenska datalagringen 
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uppfyller kraven på proportionalitet är en annan fråga, och föremål för diskussion i 

nästa avsnitt.  

!
5.3.4 Proportionalitetsjuridiken i praktiken  

Det andra steget i utredningens analys består i en proportionalitetsbedömning av den 

svenska lagstiftningen. Trots att EU-domstolen utdömt datalagringen som ett 

långtgående och synnerligen allvarlig ingrepp i den personliga integriteten, anser 

utredningen att den svenska regleringen uppfyller kraven på proportionalitet. Som 

påpekats i avsnitt 1.4 faller det utanför syftet med denna uppsats att ta ställning till om 

den svenska regeringen kan anses förenlig med EU-rätten. Det är istället proportio-

nalitetsprincipen i sig som är relevant att diskutera.  

 Till att börja med kan det konstateras att fallet med datalagringsdirektivet och 

det svenska efterspelet tydligt illustrerar den avvägningsparadigm som råder i det 

europeiska rättighetsskyddet. Fallet visar hur rättsliga gråzoner uppstår i kölvattnet av 

proportionalitetsjuridiken, när det är oklart vad EU-domstolens proportionalitets-

bedömning har för konsekvenser för svensk rätt. Att detta kan skapa förvirring och 

rättsosäkerhet har beskrivits i avsnitt 5.1 om de inledande reaktionerna på domen i 

Sverige.  Fallet visar också att proportionalitetsprincipen har mycket stor betydelse för 

rättighetsskyddet praktiska genomslag. Detta tar sig uttryck i datalagringsutredningens 

slutsats att Sverige kan behålla datalagringen trots EU-domstolens dom.   

 En fråga är vad som blir kvar av rättigheternas skyddsområde efter utrymmet för 

tillåtna begränsningar. Enligt artikel 52.1 i EU-stadgan måste begränsningar av 

rättigheterna vara förenliga med rättigheternas väsentliga innehåll. Det existerar alltså 

en kärna av rättigheterna, som inte överhuvudtaget får inskränkas.  Vad detta 222

väsentliga innehåll utgörs av är oklart, och i slutändan en fråga för tolkning av EU-

domstolen i varje enskilt fall.  I Digital Rights Ireland antydde domstolen till exempel 223

att en lagring av själva innehållet i kommunikationerna hade kunnat utgöra en 

kränkning av det väsentliga innehållet i rätten till respekt för privatlivet i artikel 7.  224
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Mot bakgrund av hur rättigheterna är utformade kan det nog antas att rättigheternas 

kärna, som är skyddade från alla begränsningar, är relativt liten i förhållande till dess 

skyddsområde. Detta väcker i sin tur en reflektion rörande betydelsen av rättigheter – är 

rättigheter ett okränkbart värde som under alla förhållanden måste skyddas, eller ger 

rättigheter snarare uttryck för politiska målsättningar, som får genomslag i vissa fall 

men måste ge vika i andra fall?  Utan att gå närmare in i denna djuplodande fråga, kan 225

det konstateras att proportionalitetsprincipen innebär en stor makt att besluta vad 

rättigheterna ska få för betydelse i enskilda fall, och att avvägningarna som ska göras i 

grunden kan sägas vara politiska.  En viktig fråga i detta sammanhang är därför vem 226

som genomför proportionalitetsbedömningen, och med vilka utgångspunkter.   227

 En stor makt ligger här hos EU-domstolen, som också har också relativt fria 

tyglar i sin bedömning (jfr avsnitt 3.3.2 ovan). EU-domstolen överlämnar dock i 

förhandsavgöranden ofta den slutgiltiga proportionalitetsbedömningen till den 

nationella domstolen.  Fallet med datalagringsdirektivet kan jämföras med sådana 228

situationer, eftersom EU-domstolen i Digital Rights Ireland inte tog ställning till 

proportionaliteten av nationell rätt som implementerat direktivet. Denna bedömning 

överlämnades alltså istället åt medlemsstaterna.  

 En konsekvens av att proportionalitetsbedömningen överlåts till medlems-

staterna är att skyddet för grundläggande rättigheter kan komma att ta sig olika uttryck i 

olika medlemsstater. Så har också blivit fallet med datalagringen efter EU-domstolens 

avgörande. Nationella domstolar i flera olika medlemsstater har underkänt de nationella 

datalagringsreglerna efter EU-domstolens dom, exempelvis Nederländerna  och 229

Österrike.  Danmark har däremot resonerat i likhet med Sverige, och bedömt att de 230

danska datalagringsreglerna är förenliga med EU-rätten.  Skyddet för den personliga 231
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integriteten kommer därmed framöver vara olika starkt i olika medlemsstater. Detta 

stämmer inte överens med tanken på EU-rättens enhetliga tillämpning i alla medlems-

stater.  Proportionalitetsprincipen kan på detta sätt få en upplösande eller splittrande 232

effekt på medlemsstaternas rättsordningar, i kontrast till unionens strävan efter 

harmonisering och integration.  233

 Proportionalitetsprincipen kan, när bedömningen överlåts till medlemsstaterna, 

jämföras med det konventionsrättliga begreppet ”margin of appreciation”.  Begreppet 234

innebär att Europadomstolen är återhållsam med att överpröva nationella bedömningar, 

och att staterna ges en viss bedömningsmarginal att själva bedöma om ett ingrepp i en 

rättighet är nödvändigt.  Datalagringsutredningen hänvisar till begreppet margin of 235

appreciation vid ett resonemang om vilka krav som ska gälla för att trafikuppgifter ska 

få lämnas ut till myndigheter.  På samma sätt som Europadomstolen gett 236

konventionsstaterna ett visst eget tolkningsutrymme, måste även EU:s medlemsstater ha 

ett visst utrymme att själva bedöma ”vilka slags kontrollsystem som är nödvändiga i 

den egna staten”, resonerar utredningen.  Hänvisningar till margin of appreciation, 237

eller liknande uttryck, förekommer också i bland i EU-domstolens praxis.   238

 Kravet på EU-rättens enhetlighet till trots, kan det finnas skäl att välkomna en 

sådan bedömningsmarginal för medlemsstaterna när det handlar om avvägningar mellan 

grundläggande rättigheter och andra intressen. Eftersom det i grunden handlar om 

politiska avvägningar, är det lämpligt att medlemsstaterna har ett visst inflytande över 

proportionalitetsbedömningen. Detta kan på så vis motverka den maktförskjutning till 

EU-domstolen som annars sker när domstolen har fullt inflytande över de avvägningar 

som ska göras.  

 Artikel 4.2 FEU, enligt vilken unionen ska respektera medlemsstaternas 

nationella identitet, kan också ha betydelse i detta avseende. Frågor om grundläggande 
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rättigheter kan många gånger beröra avvägningar av politiskt känslig natur där 

uppfattningen kan variera mellan olika medlemsstater.  Fallet med datalagrings-239

direktivet handlade om en avvägning mellan rätten till skydd för personlig integritet å 

ena sidan, och intresset av att utreda brott å andra sidan. Om frågan istället hade handlat 

om en avvägning mellan personlig integritet och yttrandefrihet, hade artikel 4.3 FEU 

kunnat aktualiserats i förhållande till Sverige. Offentlighetsprincipen anses nämligen 

vara en grundbult i det svenska statsskicket, som bör kunna omfattas av Sveriges 

nationella identitet.   240

  

!
5.4 En jämförelse med Sveriges reaktion på två avgöranden från Europa-
domstolen 

!
5.4.1 Inledning och rättsliga utgångspunkter  

Oavsett utredningens slutsats – att Sveriges lagstiftning bör kvarstå i princip oförändrad 

efter datalagringsdomen – kan det konstateras att regeringens reaktion var snabb och 

handlingskraftig. Utredningsuppdraget tillsattes skyndsamt, endast tre veckor efter EU-

domstolens avgörande, och regeringens utredare fick en kort deadline: arbetet med att 

analysera domen skulle presenteras inom mindre än två månader. Detta visar att 

regeringen såg allvarligt på den uppkomna situationen. En kort jämförelse med Sveriges 

respons på två avgöranden från Europadomstolen, som kastat tvivel över svensk 

lagstiftnings förenlighet med EKMR, förstärker ytterligare denna bild. Syftet med 

jämförelsen är att visa hur EU-rättens särdrag tar sig uttryck i förhållande till EKMR i 

samspelet med nationell rätt.  

 Några rättsliga utgångspunkter är följande. Europakonventionen gäller som lag i 

Sverige sedan 1995. RF 2:19 stadgar emellertid att lag eller annan föreskrift inte får 

meddelas i strid med EKMR. Bestämmelsen riktar sig framförallt till lagstiftaren, men 

ger också stöd för domstolar och myndigheter att genom normprövning enligt RF 11:14 
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och RF 12:10 åsidosätta en föreskrift som står i strid med EKMR. Konventionen intar 

därför en mellanställning mellan grundlag och vanlig lag. 

!
5.4.2 MC mot Bulgarien  

Ett första exempel är målet MC mot Bulgarien, som rör vilka krav som kan ställas på 

konventionsstaternas sexualbrottslagstiftning i enlighet med staternas positiva förplikt-

elser enligt EKMR artikel 3 och 8.  Avgörandet kan tolkas som att EKMR kräver att 241

nationell lagstiftning ska innehålla ett samtyckesrekvisit, eller åtminstone att alla 

sexuella gärningar som inte bygger på samtycke ska vara straffbara.  Vid tiden för 242

avgörandet pågick ett arbete med att ta fram en ny sexualbrottslagstiftning i Sverige. 

När regeringen skickade sin proposition på remiss till lagrådet nämndes dock MC mot 

Bulgarien endast i förbifarten och ingen närmare analys av domens konsekvenser för 

svensk rätt genomfördes.  Lagrådet uppmärksammade detta i sitt yttrande,  vilket 243 244

föranledde regeringen att kortfattat analysera MC mot Bulgarien i den slutliga prop-

ositionen. Regeringen framhöll bland annat att domen avsåg en prövning i ett specifikt 

fall och handlade om det bulgariska rättssystemet. Enligt regeringen kunde domen inte 

tolkas så att Sverige var skyldigt att utforma de svenska straffbestämmelserna om 

sexualbrott på ett specifikt sätt.   245

 Reaktionen från regeringens håll var här alltså betydligt svalare än i samband 

med Digital Rights Ireland. Det tillsattes till exempel ingen egen utredning med 

anledning av domen. Trots att arbete pågick med den svenska sexualbrottslagstiftningen 

vid tiden för domens offentliggörande – frågan var alltså högaktuell – gjordes ingen 

närmare analys av domen förrän lagrådet tog upp frågan.  

!
!
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5.4.3 Zolotukhin mot Ryssland 

Ett andra exempel rör den svenska regleringen med skattetillägg och principen om ne 

bis in idem (rätten att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott). Frågan 

prövades både av Europadomstolen och av EU-domstolen, vilket gör fallet extra 

intressant i jämförande syfte.  

 Sverige hade sedan 1972 tillämpat en ordning med dubbla förfaranden för 

oriktiga uppgifter i taxeringen. En oriktig uppgift kunde leda till påförande av ett 

skattetillägg; en administrativ sanktion i skatteförfarandet som kunde överklagas till 

förvaltningsdomstol. Samma oriktiga uppgiftslämnande kunde också leda till åtal för 

skattebrott i allmän domstol. Den svenska regleringen hade utretts vid flera tillfällen och 

bedömts vara förenlig med förbudet mot dubbelbestraffning i EKMR (artikel 4 sjunde 

tilläggsprotokollet).  Bedömningen, som fokuserat på utformningen och syftet med de 246

olika förfarandena, fick också stöd av Europadomstolen i målet Rosenquist mot 

Sverige.  Europadomstolen ändrade dock sin tolkning av dubbelbestraffningsförbudet 247

i målet Zolotukhin mot Ryssland, som avgjordes i stor kammare.  Enligt domstolens 248

nya praxis skulle uttrycket ”samma brott” bedömas med utgångspunkt i de faktiska 

omständigheterna och bortse från den rättsliga beteckningen. Avgörandet, som kom att 

bli vägledande för senare avgöranden i Europadomstolen , kastade därför starkt tvivel 249

över den svenska regleringens förenlighet med EKMR.  

 Europadomstolens nya praxis föranledde dock inga åtgärder i Sverige. 

Avgörandet kommenterades i skatteförfarandeutredningen samma år, men någon 

förändring av det svenska systemet föreslogs inte.  När frågan om skattetilläggen 250

hamnade i domstolarnas högsta instanser var reaktionen mycket återhållsam. 

Regeringsrätten drog slutsatsen att Europadomstolens nya avgöranden ”[tydde] på en 

utveckling av domstolens praxis”, men konstaterade att avgörandena ”emellertid inte 

[avsåg] det svenska rättssystemet”.  HD konstaterade i NJA 2010 s 168 visserligen att 251

Europadomstolens tidigare praxis var överspelad och att det svenska dubbla förfarandet 
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därför måste anses avse samma brott i konventionens mening, men ville ändå inte 

underkänna den svenska regleringen.  Detta skulle enligt HD kräva ”klart stöd” i 252

konventionen eller i Europadomstolens praxis. Enligt HD saknades klart stöd för att den 

svenska regleringen var oförenlig med konventionen, bland annat med hänsyn till att 

Europadomstolen i sin praxis lämnat visst utrymme för en reglering med flera 

sanktioner för samma brott. HD:s tolkning av EKMR ifrågasattes dock i underrätterna, 

som i flera fall valde att avvika från HD:s praxis.  Situationen kallade på lagstiftarens 253

uppmärksamhet, men några lagstiftningsåtgärder vidtogs aldrig.  

 Ett par år senare visade det sig att EU-domstolen i målet Åkerberg Fransson, 

gällande EU-stadgans artikel 50, höll med Europadomstolen i tolkningen av vad som 

ska anses utgöra samma brott. Då gjorde HD en helomvändning i frågan om de svenska 

skattetilläggen.  I NJA 2013 s 502 meddelade HD i plenum att den svenska 254

regleringen var oförenlig med såväl EKMR som EU-stadgan. Därefter vaknade även 

regeringen, som föreslog förändringar i reglerna om skattetillägg och skattebrott för att 

uppfylla europarättens krav.  Under tiden hann Sverige fällas i Europadomstolen för 255

kränkning av konventionens förbud mot dubbelbestraffning.  256

!
5.4.4 Slutsatser av jämförelsen 

Jämförelserna visar att regering och domstolar tar avgöranden från EU-domstolen på 

större allvar än avgöranden från Europadomstolen. Trots konventionens relativt starka 

ställning i svensk rätt, har avgöranden från Europadomstolen inte samma auktoritet som 

avgöranden från EU-domstolen. Europadomstolens avgöranden kan lättare avfärdas 

med hänvisning till att de avser ett annat lands rättssystem och därför inte kan 

appliceras på Sverige. HD:s ”klart stöd-doktrin” är ett exempel på att domstolarna är 

återhållsamma när det gäller att underkänna svensk lagstiftning som stridande mot 

EKMR.  
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När det gäller avgöranden från EU-domstolen är förhållandena annorlunda. Både 

regering och domstolar reagerar då betydligt mer lyhört. Detta kan förklaras genom EU-

rättens särställning i förhållande till konventionen. Att medlemsstaterna har lämnat ifrån 

sig delar av sin suveräna makt till EU förklarar varför EU-domstolens avgöranden har 

större auktoritet och legitimitet. Eftersom EU:s rättsordning är överordnad den svenska 

har EU-domstolen också fått karaktären av en federal, överstatlig domstol. 

Europadomstolen agerar däremot på folkrättsligt mandat.  

 Den EU-rättsliga lojalitetsprincipen innebär att Sverige har en skyldighet att 

beakta domar från EU-domstolen. Underlåtenhet kan leda till stora bötesbelopp. När 

Sverige fälldes i EU-domstolen för att inte ha införlivat datalagringsdirektivet i tid 

ålades staten att betala 3 miljoner euro i böter till EU.  Detta kan jämföras med den 257

senaste domen i Europadomstolen, där Sverige fälldes för att ha kränkt förbudet mot 

dubbelbestraffning. Sverige ålades att betala 2 000 euro i skadestånd till klaganden.   258

!
!
5.5 Förvaltningsdomstolarnas svar på datalagringsdomen  

5.5.1 Förvaltningsrätten  

Efter att den svenska lagstiftningen fått grönt ljus i datalagringsutredningen återupptog 

PTS i juni 2014 tillsynen över leverantörernas lagringsskyldighet enligt LEK. Efter att 

en leverantör överklagat PTS:s föreläggande att återuppta datalagringen hamnade fallet 

om den svenska datalagringen hos förvaltningsrätten. Domstolen avslog leverantörens 

överklagande.  Förvaltningsrätten delade utredningens slutsats att datalagrings-259

direktivet underkänts efter en sammantagen bedömning av EU-domstolen, och att en 

sammantagen bedömning skulle göras även av den svenska lagstiftningen. Rätten fann 

att den svenska regleringen på vissa punkter berördes av den kritik som EU-domstolen 

riktat mot datalagringsdirektivet. I likhet med datalagringsutredningen ansåg rätten dock 

att de svenska tillgångs- och säkerhetsbestämmelserna var ”tydliga och precisa samt 

begränsade till vad som är strängt nödvändigt”.  Med beaktande av det ”mycket 260
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angelägna” behovet att tillhandahålla de brottsbekämpande myndigheterna effektiva 

verktyg vid utredning av brott bedömdes svensk lagstiftning uppfylla EU-rättens krav 

på proportionalitet.  261

 Resonemangen gällande tolkningen av EU-domstolens dom samt tillämpningen 

av proportionalitetsprincipen, som presenterats i anslutning till regeringens utredning, 

gör sig gällande även i förhållande till förvaltningsrättens dom. Domstolen gjorde alltså, 

i likhet med datalagringsutredningen, en annan bedömning av rättsläget än förvaltnings-

myndigheten PTS. Mot bakgrund av normprövningens svaga ställning i svenska 

domstolar är det måhända inte särskilt överraskande att en starkt EU-präglad myndighet 

visade sig mer benägen än förvaltningsrätten att ge unionsrätten en generös tolkning och 

åsidosätta svensk lag. Det är möjligt att förvaltningsmyndigheterna, i sina täta kontakter 

med den integrerade EU-förvaltningen, har utvecklat en större lyhördhet inför 

unionsrätten och därför är mer benägen att åsidosätta svensk lag som oförenlig med EU-

rätten. 

!
5.5.2 Kammarrätten  

Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten, som i april 2015 beslutade att 

inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen.  Kammarätten konstaterade att det 262

fanns skäl som talade både för och emot att en sådan omfattande lagring som föreskrivs 

i 6 kap. 16 a § LEK är förenlig med unionsrätten. Rätten fann därför att det var 

nödvändigt att begära förhandsavgörande av EU-domstolen.  

 Frågan till EU-domstolen avser de svenska reglernas förenlighet med artikel 

15.1 i dataskyddsdirektivet, som föreskriver att lagring av trafikuppgifter är tillåten i 

vissa fall. Kammarrätten vill veta om en generell skyldighet att lagra trafikuppgifter 

som omfattar samtliga personer, samtliga elektroniska kommunikationsmedel och 

samtliga trafikuppgifter är tillåten. Domstolen undrar också hur de svenska 

bestämmelserna om myndigheternas tillgång till uppgifterna, kraven på säkerhet, samt 

lagringstid, påverkar denna bedömning.  

 En fråga är varför kammarrätten, men inte förvaltningsrätten, valde att inhämta 

förhandsavgörande? Artikel 267 FEUF innebär att nationella domstolar får inhämta 
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förhandsavgörande om tolkning av EU-rätten, om domstolen anser att ett beslut i frågan 

är nödvändigt för att döma i saken. Endast domstolar som dömer i sista instans, det vill 

säga mot vars avgörande det inte finns något rättsmedel, är skyldiga att inhämta 

förhandsavgörande i sådana frågor. Den svenska modellen med prövningstillstånd till 

HD och HFD utgör ett sådant rättsmedel, vilket klargjordes av EU-domstolen i 

Lyckeskog.  Kammarrätten var med andra ord inte skyldig att inhämta förhands-263

avgörande. Att kammarrätten ändå valde att göra det tyder på att domstolen bedömde 

tolkningsfrågan med större försiktighet. Som framhållits i uppsatsen innebär EU-

domstolens fria och obundna tillämpning av proportionalitetsprincipen att det inte är en 

lätt uppgift att med ledning av datalagringsdomen bedöma proportionaliteten av 

nationell lagstiftning. Utan att gå närmare in på omständigheterna för bedömningen och 

den svenska utformningen av datalagringsreglerna, framstår kammarrättens beslut att 

inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen som välgrundat.  

 Förhållandet illustrerar återigen konsekvenserna av den avvägningsparadigm 

som råder rörande rättigheterna i EU-stadgan. Rättsosäkerheten som följer i spåren av 

proportionalitetsprincipen ökar behovet av domstolskontroll, även i förhållandet mellan 

nationella domstolar och EU-domstolen. Själva institutet förhandsavgörande är i sig 

också ett tydligt uttryck för EU-rättens särdrag och EU-domstolens centrala roll när det 

gäller att tolka EU-rätten.  

 Kammarrättens inhämtande av förhandsavgörande i målet satte punkt för det 

svenska efterspelet till Digital Rights Ireland, åtminstone tills vidare. Svensk lag 

kommer med andra ord att gälla i Sverige, tills dess att EU-domstolen säger något 

annat.  

!
!
!
!
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6. Sammanfattning och avslutande reflektioner !!
!
6.1 Sammanfattning 

6.1.1 EU-rättens särdrag  

EU-rättens särdrag tar sig uttryck i de grundläggande konstitutionella principer som 

beskrivits i kapitel 2. Att medlemsstaterna överlämnat delar av sin suveränitet till EU, 

genom principen om tilldelade befogenheter, innebär att medlemsstaterna skapat en ny 

rättsordning. Denna nya rättsordning strömmar sedan tillbaka, genom lojalitetsprincipen 

och principerna om EU-rättens direkta effekt och företräde, in i de nationella 

rättsordningarna. Här uppstår ett möte mellan nationell rätt och EU-rätt. Fallet med 

datalagringsdirektivet har illustrerat ett sådant möte, när EU-stadgan skulle tolkas och 

tillämpas i Sverige i ljuset av Digital Rights Ireland.  

 Som beskrivits i kapitel 2 har EU-rättens särdrag inneburit att unionen utvecklat 

en egen rättskultur. Principen om tilldelade befogenheter innebär att primärrätten har en 

upphöjd status. Detta förklarar i sin tur den starka normhierarki som råder inom 

unionsrätten och varför EU-domstolen har en stark normprövande funktion. På grund av 

hur EU-rätten är utformad, med generellt utformade fördrag, har EU-domstolen 

utvecklat en i förhållande till Sverige annorlunda juridisk metod. Den innebär en större 

tendens att tänka i rättigheter och principer, som ställs mot varandra i proportionalitets-

avvägningar. Metoden innebär också att EU-domstolen genom en fri och ändamåls-

inriktad tolkning fyller ut den skrivna rätten. 

 Mötet med EU-rätten innebär alltså för Sverige ett möte med en annorlunda 

rättskultur. Detta tar sig särskilt tydligt uttryck på området för grundläggande rättigheter. 

Sverige, präglat av den skandinaviska rättsrealismen, har traditionellt sett haft ett 

mycket svagt rättighetsskydd. Rättighetsskyddet inom unionen är däremot präglat av 

EU:s särskilda rättskultur. Det kan till och med sägas att rättighetsskyddet inom EU har 

uppstått ur EU-rättens särdrag: som en metod för att slå vakt om den makt, som 

medlemsstaterna en gång tilldelat unionen. Genom att skapa rättigheter för enskilda 

införde EU-domstolen ny mekanism för att kontrollera medlemsstaterna. Genom att 

introducera ett skydd för grundläggande rättigheter fylldes den lucka i primärrätten som 
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riskerade att underminera EU:s legitimitet och företräde framför de nationella 

rättsordningarna.  

 EU-stadgan ska förstås i denna konstitutionella och rättspolitiska kontext. I och 

med EU-rättens konstitutionella särdrag är den ett kraftigt verktyg för att kontrollera 

maktutövningen i såväl unionen som medlemsstaterna. Hur väl stadgan får genomslag i 

nationell rätt beror dock på hur den tolkas och tillämpas av nationella myndigheter och 

domstolar, eftersom EU:s maktutövning till stor del är överlämnad åt dessa. 

Proportionalitetsprincipen öppnar upp för medlemsstaterna att, i likhet med EU-

domstolen, göra en fri och flexibel avvägning mellan olika rättigheter och intressen. 

!
6.1.2 Post- och telestyrelsens agerande  

En svensk myndighet beslutade alltså självständigt att den skulle upphöra med att utöva 

sitt lagstadgade tillsynsansvar över svensk lagstiftning. Den gav också besked om detta 

offentligt, och uttalade sig på ett sätt som kunde uppfattas som en generell bedömning 

av svensk lags förenlighet med EU-rätten och ett generellt åsidosättande av svensk lag. 

Den praktiska effekten var också att lagen åsidosattes, eftersom leverantörerna 

obehindrat kunde upphöra med datalagringen.  

 En viktig förklaring till den förvirrade situation som uppstod i samband med 

EU-domstolens avgörande var att domen inte gav någon direkt ledning för hur 

medlemsstaterna skulle applicera den på sina nationella förhållanden. EU-domstolen 

betonade fyra huvudsakliga punkter i sin proportionalitetsbedömning, men lämnade 

öppet för tolkning om dessa fyra punkter utgör en uttömmande lista på kriterier som 

behöver vara uppfyllda för att lagstiftningen ska anses vara proportionerlig. Nationell 

lagstiftning hamnade i en rättslig gråzon. Här stötte PTS på ett första problem: det var 

oklart hur domen skulle tolkas.  

 Nästa problem uppstod efter att myndigheten hade analyserat domen. Som har 

framhållits i uppsatsen har nationella förvaltningsmyndigheter en långtgående 

skyldighet att lojalt tillämpa EU-rätten. Hur skulle myndigheten agera sedan den 

konstaterat att svensk lagstiftning sannolikt var oförenlig med EU-rätten? Som 

redogjorts för i uppsatsen gick PTS för långt i att bejaka sina EU-rättsliga skyldigheter. 

Myndighetens agerande innebar att den åsidosatte sitt tillsynsansvar över LEK. 

Dessutom ruckade myndigheten på en för den svenska rättsordningen grundläggande 
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konstitutionell princip – en myndighet får inte ägna sig åt abstrakt normprövning och 

åsidosätta svensk lagstiftning på ett generellt plan. Förklaringen som presenterats i 

uppsatsen är att myndigheten hamnade i kläm mellan sina dubbla lojaliteter, till EU och 

till den egna regeringen. 

!
6.1.3 Regeringens datalagringsutredning 

Den svenska regeringen agerade snabbt när EU-domstolens avgörande offentlig-

gjordes. Tre veckor efter domen tillsattes en snabbutredning som fick i uppdrag att på 

mindre än två månader utreda domens konsekvenser för svensk rätt. Det har konstateras 

att regeringens reaktion var snabb och handlingskraftig, inte minst mot bakgrund av hur 

Sverige tidigare har bemött avgöranden från Europadomstolen, när dessa kastat tvivel 

över svensk lagstiftnings förenlighet med EKMR. Jämförelsen med fallen MC mot 

Bulgarien och Zolotukhin mot Ryssland visar att Sverige tar avgöranden från EU-

domstolen på större allvar. Här kommer EU-rättens särdrag tydligt till uttryck. Till 

skillnad från EKMR är EU-rätten överordnad svensk rätt. Sverige har givit ifrån sig 

delar av sin suveränitet till EU och måste enligt lojalitetsprincipen ge EU-rätten 

företräde framför nationella regler.  

 Till skillnad från PTS kom utredningen emellertid fram till att den svenska 

regleringen var förenlig med EU-rätten. Trots att EU-domstolen dömt ut datalagringen 

som ett oproportionerligt ingrepp i den personliga integriteten ansågs Sverige kunna 

behålla datalagringen mer eller mindre oförändrad. I uppsatsen har framhållits att denna 

slutsats kan förklaras av två faktorer: tolkningen av domen, samt tillämpningen av 

proportionalitetsprincipen. 

 Slutsatsen berodde alltså för det första på hur utredningen tolkat EU-domstolens 

dom. Enligt utredningen kunde domen inte tolkas så att EU-domstolen underkände 

grundtanken med datalagringen, utan att nationella regler om datalagring i princip kan 

vara tillåtna så länge de innehåller tillräckligt klara och precisa bestämmelser som 

reglerar tillgången och användningen av trafikuppgifterna.  

 Utredningens slutsats berodde för det andra på den proportionalitetsbedömning 

som genomfördes. Bedömningen utmynnade i att det svenska regelverket ansågs 

innehålla sådana klara och precisa bestämmelser som krävs för att vara tillåtet enligt 

EU-rätten.  
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Det har konstaterats att utredningens tolkning av domen i sig var rimlig. Förklaringen 

som presenterats är att datalagringsdirektivet var en undermålig lagstiftningsprodukt 

som saknade tillräckliga garantier för att skydda den personliga integriteten, och att 

unionslagstiftaren inte beaktat EU-stadgan i tillräcklig mån vid utformningen av 

direktivet. Att EU:s lagstiftning ibland uppvisar brister skulle i sig kunna förstås som ett 

EU-rättsligt särdrag, i och med att EU:s lagstiftningsprocess inte har samma förut-

sättningar att ta fram väl genomarbetade lagstiftningsprodukter.  

 EU-rättens särdrag kommer dock framförallt till uttryck i utredningens 

proportionalitetsbedömning. Fallet med datalagringsdirektivet visar att proportio-

nalitetsprincipen har en betydande och direkt inverkan på rättighetsskyddets praktiska 

genomslag. Detta beror inte bara på att principen är utslagsgivande i frågan om en 

åtgärd är tillåten eller inte, utan också på hur principen används av EU-domstolen. 

Domstolen är inte bunden av detaljerade förarbeten utan kan i sin tolkning av 

rättigheterna och avvägning dem emellan vara relativt fri i sin bedömning. Domstolen 

redovisar ofta inte heller exakt hur den gått tillväga eller hur olika faktorer i 

bedömningen ska vägas mot varandra. Så var också fallet i Digital Rights Ireland.  

 Det var med dessa utgångspunkter som regeringens datalagringsutredning skulle 

ta sig an uppgiften att bedöma proportionaliteten av svensk rätt. Detta var med andra 

ord inte någon lätt uppgift. På grund av EU-domstolens vaga tillämpning av 

proportionalitetsprincipen kunde utredningen nå en slutsats som till synes gick tvärs 

emot vad EU-domstolen uttalat. 

!
6.1.4 Prövningen i de nationella domstolarna  

Förvaltningsrätten delade datalagringsutredningens tolkning av domen och fann i likhet 

med utredningen att det svenska regelverket uppfyllde EU-rättens krav på propor-

tionalitet. Förutom de slutsatser som redan presenterats rörande utredningen (som alltså 

gör sig gällande även för förvaltningsrättens reaktion), har det noterats att den svenska 

traditionen med en svag normprövande funktion hos domstolarna kan ge en förklaring 

till varför förvaltningsrätten kom till en annan slutsats än PTS.   

 Kammarrätten ansåg till skillnad från förvaltningsrätten att det var oklart om 

lagringsskyldigheten enligt LEK var förenlig med EU-rätten och beslutade därför att 

inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Att frågan om den svenska 
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datalagringen har skickats tillbaka till EU-domstolen illustrerar återigen konsekvenserna 

av den avvägningsparadigm som råder rörande rättighetsskyddet i EU. 

!
!
6.2 Avslutande reflektioner 

I uppsatsen har studerats betydelsen av EU-rättens särdrag för förståelsen av EU-

stadgans tillämpning och genomslag i Sverige efter EU-domstolens avgörande Digital 

Rights Ireland. Framställningen har visat att EU-rättens grundläggande principer, EU:s 

särskilda rättskultur och EU-domstolens fria tolkningsmetoder och flexibla användning 

av proportionalitetsprincipen på flera olika sätt kan förklara den märkliga situation som 

uppstod i Sverige efter att EU-domstolen underkände datalagringsdirektivet. Slutsats-

erna av uppsatsens fallstudie leder in på två avslutande reflektioner.   

 En första reflektion rör den rättsliga osäkerhet som uppstod i samband med EU-

domstolens dom, dels i förhållande till tillsynsmyndigheten PTS, och dels i förhållande 

till enskilda. Rättsosäkerheten yttrade sig för det första genom den rättsliga oreda som 

uppstod i och med PTS:s agerande. Trots att det handlar om grundläggande värden som 

personlig integritet och frågor om mänskliga rättigheter som kan framstå som mycket 

brådskande – eller kanske i synnerhet då – är det viktigt att de offentliga organen vet sin 

roll och sin plats i systemet. Förvaltningsmyndigheter ska inte ta på sig rollen som 

lagstiftare. Myndigheter och domstolar kan åsidosätta svensk lag i enskilda fall, men när 

det handlar om att ändra eller upphäva svensk lag ligger makten hos lagstiftaren. PTS:s 

agerande ledde i förlängningen till ökad rättsosäkerhet, eftersom enskilda fick olika 

besked om vad som gällde enligt svensk rätt.  

 Rättsosäkerheten yttrade sig för det andra i förhållande till enskilda. Det skydd 

för grundläggande rättigheter som vuxit fram inom EU är mycket komplext. Det torde 

närmast vara så att endast den juridiska expertisen kan förstå sig på vad rättigheterna i 

EU-stadgan egentligen innebär. Det beror delvis på att skyddet grundar sig i olika källor 

som överlappar varandra: EU-stadgan, de allmänna rättsprinciperna, EKMR och 

medlemsstaternas konstitutionella traditioner. Men det beror framförallt på de svåra 

avvägningar som ska göras när rättigheter och intressen kolliderar. Det är först efter 

dessa avvägningar som rättigheternas egentliga innebörd i de enskilda fallen kan 

framträda. Ofta sker avvägningarna dessutom i flera led, först i EU-domstolen, sedan på 
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nationell nivå i olika statliga organ. Ibland är utgångspunkterna för avvägningen så 

oklara att nationella domstolar måste skicka tillbaka frågan till EU-domstolen. 

 Den bild som sannolikt har framträtt för enskilda efter EU-domstolens dom är 

att datalagringen strider mot deras mänskliga rättigheter, men att Sveriges makthavare 

struntar i detta och fortsätter att tvinga leverantörer att lagra trafikdata som om 

ingenting har hänt. Att det i själva verket inte är så enkelt har förklarats i den här 

uppsatsen. Diskrepansen mellan dessa två uppfattningar riskerar dock att skapa misstro 

hos enskilda i förhållande till såväl den dömande, som den styrande och den lagstiftade 

makten.  

 Detta leder in på en andra och avslutande reflektion, som rör betydelsen av prop-

ortionalitetsprincipen, som den används inom EU-rätten. Som framhållits i uppsatsen 

kan rättigheternas egentliga innebörd i de fall när rättigheter eller intressen kolliderar 

framträda endast efter en proportionalitetsbedömning. Stor makt ligger därmed hos EU-

domstolen. Det finns anledning att fundera över om dessa i grunden politiska 

bedömningar lämpligast sker på unionsnivå av ett dömande organ.  

 Att EU-stadgan tolkas dynamiskt och att rättigheternas skyddsområde kan 

förändras i takt med att samhället förändras är i grunden positivt. Det ställer dock ökade 

krav på EU-domstolen att tydligt redovisa hur rättigheterna tolkas, vilka avvägningar 

som gjorts, och varför. Om EU-domstolen ger tydlig vägledning åt medlemsstaterna hur 

de ska tolka och implementera avgöranden som rör EU-stadgan, minskar 

rättsosäkerheten i nationell rätt. Detta är önskvärt för såväl myndigheter och domstolar 

som ska tolka och tillämpa EU-rätten, som för regering och lagstiftare som ska ta 

ställning till om och hur nationell rätt behöver anpassas för att uppfylla EU-rättens krav. 

Tydligare direktiv från EU-domstolen torde även i förlängningen leda till ökad 

rättssäkerhet och förutsebarhet för enskilda, som åtnjuter de rättigheter som det är fråga 

om. 

 Parallellt med behovet av ökad klarhet från EU-domstolen, är det samtidigt 

också önskvärt att medlemsstaterna även i fortsättningen ges ett visst eget 

tolkningsutrymme vid tillämpningen av EU-stadgan. Det återstår att se hur EU-

domstolen kommer att hantera kammarrättens begäran om förhandsavgörande och om 

EU-domstolen kommer att underkänna den tolkning som regeringen och förvaltnings-

rätten har gjort. EU-domstolen brukar ge medlemsstaterna ett relativt stort utrymme att 
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tolka nationell rätt i ljuset av EU-rätten. Det är önskvärt att så sker även gällande de 

avvägningar som ska göras när olika rättigheter eller intressen kolliderar, eftersom detta 

i grund och botten är politiska avvägningar. I förlängningen är det därför en fråga om 

demokrati.  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Övriga källor  
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Bahnhof, pressmeddelande den 8 april 2014, Efter EU-domen: Bahnhof upphör med all 
datalagring omedelbart, tillgänglig via https://www.bahnhof.se/press/press-releases/
2014/04/08/efter-eu-domen-bahnhof-upphor-med-all-datalagring-omedelbart, (hämtad 
26/1/2015).  !
Bahnhof, pressmeddelande den 9 april 2014, Därför slutade Bahnhof med datalagring, 
tillgängligt via https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2014/04/09/darfor-slutade-
bahnhof-med-datalagring, (hämtad 26/1/2015) !
Dagens Nyheter, nyhetsartikel den 11 april 2014, Sverige får tillbaka böter för 
datalagring, tillgänglig via http://www.dn.se/ekonomi/sverige-far-tillbaka-boter-for-
datalagring/ (hämtad 8/5/2015)  !
Danska Justitsministeriet, Notat om betydningen af EU-Domstolens dom af 8. april 
2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12 (om logningsdirektivet) for de danske 
logningsregler, pressmeddelande den 2 juni 2014, tillgängligt via http://
justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2014/Notat%20om
%20logningsdirektivet.pdf (hämtad 8/5/2015)  !
Europaportalen, nyhetsartikel den 11 mars 2015, Nederländerna skrotar 
datalagringslag, tillgänglig via http://www.europaportalen.se/2015/03/nederlanderna-
skrotar-datalagring (hämtad 7/5/2015) !
EU-domstolen, pressmeddelande nr 54/14, Luxemburg den 8 April 2014, tillgängligt via 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf  
(hämtad 27/1/2015) !
Kommissionen, pressmeddelande, Frequently Asked Questions: The Data Retention 
Directive, MEMO/14/269, Bryssel 8 april 2014. Tillgängligt via http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-14-269_en.htm (hämtad 27/1/2015) !
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NyTeknik, nyhetsartikel den 8 april 2014, Malmström: "Datalagringen är ett hafsverk”, 
tillgänglig via http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3819422.ece 
(hämtad 12/4/2015) !
NyTeknik, nyhetsartikel den 24 oktober 2014, PTS hemlighöll pm om datalagring, 
tillgänglig via  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3858829.ece 
 (hämtad 2/4/2015). !
Polisen, pressmeddelande den 11 april 2014, Ny EU-dom hotar utredningar av 
barnporr, tillgängligt via https://polisen.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Gemensam/Ny-EU-dom-
hotar-utredningar-av-barnporr/  (hämtad 8/5/2015)  !
Post- och telestyrelsen, pressmeddelande den 10 april 2014, PTS kommer inte i nuläget 
att vidta åtgärder utifrån datalagringsreglerna, tillgängligt via  
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Telefoni/2014/PTS-kommer-inte-i-nulaget-att-vidta-
atgarder-utifran-datalagringsreglerna/ (hämtad 26/1/2015)   !
Svenska Dagbladet, nyhetsartikel den 8 april 2014, EU:s datalagringsdirektiv ogiltigt, 
Ask: Informationen viktig för brottsbekämpning, tillgänglig via http://www.svd.se/
nyheter/inrikes/svep-eus-datalagringsdirektiv-ogiltigt_3445332.svd?sidan=3 (hämtad 
2/2/2015) !
Svenska Dagbladet, debattartikel av Bengt Svenson och Henrik Malmquist den 9 maj 
2014, Nätleverantörer har förhindrat vårt arbete, tillgänglig via http://www.svd.se/
opinion/brannpunkt/natleverantorer-har-forhindrat-vart-arbete_3538232.svd (hämtad 
2/4/2015) !
Svenska Dagbladet, debattartikel av Elisabeth Massi Fritz den 26 september 2014, 
Varför räcker inte ett nej till sex?, tillgängligt via http://www.svd.se/opinion/
brannpunkt/varfor-racker-inte-ett-nej-till-sex_3944506.svd (hämtad 8/5/2015) !
Svenska Dagbladet, nyhetsartikel den 25 oktober 2014, PTS hemlighöll datalagrings-
PM,  http://www.svd.se/naringsliv/pts-hemligholl-datalagrings-pm_4044491.svd  
(hämtad 2/4/2015) !
Sveriges Radio, nyhetsprogram den 11 april 2014, Sverige får tillbaka datalagrings-
böter, tillgängligt via 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5835065 (hämtad 
10/4/2015) !
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Sveriges Radio, nyhetsprogram den 16 november 2014, Brottsbekämpning eller skydd 
för privatlivet - den infekterade debatten om datalagring lever vidare, tillgänglig i text 
och ljud via http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/460237?programid=1316 (hämtad 
10/4/2015)  !
Österrikes författningsdomstol (Verfassungsgerichtshof Österreich), pressmeddelande 
den 27 juni 2014 ang. dom G 47/2012 m.fl., tillgänglig via http://www.vfgh.gv.at/cms/
vfgh-site/attachments/5/0/0/CH0003/CMS1403853653944/
press_releasedataretention.pdf  (hämtad 26/1/2015) 	
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