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Sammanfattning
Denna uppsats handlar om att kartlägga och belysa
proportionalitetsprincipen utifrån ett svensk och europeiskt perspektiv. 
Proportionalitetsprincipen är en allmän rättsprincip. Allmänna principer kan
användas för att ge en yttre ram för hur ett rättsligt problem skall lösas.
Allmänna rättsprinciper används ofta för att komplettera den befintliga
rätten genom att fylla ut luckor i rätten eller genom att verka som ett
rättesnöre vid tolkning av lagstiftning. Allmänna rättsprinciper verkar ofta
som ett skydd för den enskilde när inskränkningar behöver göras i
grundläggande rättigheter. 
    Proportionalitetsprincipen kan enkelt uttryckas så att en åtgärd för att
uppnå sitt syfte inte får vara mer betungande eller långtgående för den
enskilde än vad som kan anses nödvändigt för att uppnå det eftersträvande
syftet med åtgärden. Utifrån denna definition kan man härledda tre
underprinciper som benämns principen om lämplighet, principen om
nödvändighet och principen om proportionalitet i strikt mening. Principen
om lämpligheten skall ge svar på frågan om åtgärden kan uppnå syftet.
Principen om nödvändigheten skall ge svar på frågan om åtgärden är
nödvändig för att uppnå syftet medan proportionalitet i strikt mening skall
ge svar på huruvida åtgärden är i skälig proportion till syftet med åtgärden.
    Proportionalitetsprincipen används endast om enskilda intressen påverkas
och inte om endast nationella eller statliga intressen påverkas. När ett
intresse identifierats måste man konstatera att detta intresse är skyddsvärt
och vilken grad av skydd som bör tillmätas intresset innan
proportionalitetsbedömningen görs.
    Proportionalitetsprincipen innebär avvägningar av olika slag. Två typer av
avvägningar kan urskiljas nämligen mål/medel-avvägningar och
intresseavvägningar. Proportionalitetsprincipen ställer krav på att det skall
föreligga balans mellan mål och medel. Mål/medel-avvägningar skall avgöra
huruvida en förslagen åtgärd eller en lagstiftningsakt kan uppfylla det
eftersträvade målet. Mål/medel-avvägningar innehåller även bedömning av
huruvida åtgärden eller lagstiftningsakten är lämplig och nödvändig för att
uppnå målet.     
    Intresseavvägningar innebär att man undersöker hur olika intressen
påverkas av medlet. Intresseavvägningen utgår från att olika typer av
intressen står mot varandra. Intressena kan vara materiella såsom skyddet för
miljön, viss säkerhetsstandard eller skyddet för den fria rörligheten.
Intressena kan också vara av rättighetskaraktär såsom skyddet för egendom
och skyddet mot frihetsberövande. Inom EG-rätten är det vanligt att
nationella intressen står emot ett EG-rättsligt intresse. Även här skall det
föreligga balans mellan intressena så att det ena intresset inte påverkas
orimligt negativt i förhållande till vad det andra intresset står att vinna med
en åtgärd. 
    En fullständig proportionalitetsbedömning inrymmer både mål/medel-
avvägning samt avvägning mellan olika intressen. Lämplighetsbedömningen
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samt nödvändighetsaspekterna ingår i mål/medel-resonemanget medan
intresseavvägningen innehåller bedömningen av huruvida proportionalitet i
strikt bemärkelse föreligger. 
    Det är viktigt att påpeka att utslaget av de olika avvägningarna som görs
inom ramen för proportionalitetsprincipen är beroende av graden av
handlingsfrihet som tillkommer beslutsmyndigheten. Detta innebär att
handlingsutrymmet i vart fall kan styra bedömningen av lämplighet och
nödvändighet. 
    Inom EG-rätten innebär proportionalitetsprincipen att en
gemenskapsinstitution eller en medlemsstat vid användning av sina
maktbefogenheter måste ta hänsyn till om vidtagna åtgärder är
proportionella i förhållande till det objektiva målet. Inom EG-rätten skall
proportionalitetstestet påvisa huruvida en restriktion av till exempel de fyra
friheterna samt grundläggande rättigheter och friheter korresponderar mot
nödvändigheten av målet och nödvändigheten av restriktionen. 
    Inom området för Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter
används proportionalitetstestet för att ta reda på huruvida inskränkningar av
en grundläggande rättighet är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle och
om de nationella åtgärderna korresponderar mot ett angeläget socialt behov. 
Inom svensk miljörätt gäller att det skall finnas en rimlig balans mellan vad
det allmänna vinner och vad den enskilde förlorar på grund av en
inskränkning. 
    Proportionalitetsprincipen innebär för tvångsmedelsanvändning inom
svensk rätt att tvångsmedlet inte skall utsätta den enskilde för större
påfrestning än som är sakligt påkallat. Polisingripande får endast ske då det
är nödvändigt och ändamålsenligt. Inom området för myndighetsingripande
avseende tvång och våld hänvisar lagstiftaren till behovsprincipen och
proportionalitetsprincipen. Trots detta skiljer sig inte
proportionalitetsbedömningen som sådan från bedömningen inom andra
rättsområden.
    Hur tillämpas proportionalitetsprincipen i rättspraxis? Inom EG-rätten
och den fria rörligheten för varor har proportionalitetsprincipen spelat en
stor roll vid bedömning av huruvida det föreligger kvantitativa
handelshinder. Mål som redovisas i uppsatsen innehåller nationella intressen
som bland annat innebär skydd för konsumenter, skydd för människors liv
och hälsa, skydd för allmänhetens moral samt skydd för miljön. Även vid
inskränkningar i den fria rörligheten för personer och tjänster används
proportionalitetsprincipen. Mål som redovisas i uppsatsen innehåller
nationella intressen av att bland annat skydda allmän ordning och säkerhet.
Inom området för lagharmonisering har proportionalitetsprincipen använts
för att pröva nationella undantag och avvikelser från rättsakter till följd av
önskan att skydda viktiga nationella intressen. För handeln utanför
gemenskapen har proportionalitetsprincipen används inom området för
utländsk handelsreglering och skyddsåtgärder enligt EG-fördragets artikel
134. 
    För svensk rätt och skyddet för egendom i Europakonventionen används
proportionalitetsprincipen för att fastställa huruvida egendom respekteras
och huruvida villkoren för egendomsberövande samt villkoren för
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inskränkningar i nyttjanderätten är proportionella. Intresseavvägningarna är
då av rättighetskaraktär. Inom svensk miljörätt och skyddet för egendom
finns rättspraxis som tyder på att det enskilda intresset har ett högt
skyddsvärde. Centrala rättsfall som anger hur proportionalitetsbedömningen
genomförs av regeringsrätten refereras i uppsatsen. Regeringsrätten har i en
del mål funnit att inskränkningar i den enskildes rätt att utnyttja sin fastighet
inte står i rimligt förhållande till det staten velat skydda eftersom den
enskilde skulle förlorat mer än vad det allmänna skulle vunnit. 
    Vilka likheter och skillnader finns idag mellan EG-rätten och svensk rätt?
Proportionalitetsprincipen är inom EG-rätten klar till sitt innehåll samt till
sitt förhållande till andra rättsprinciper. Från och med 1996 har principen
fått en klarare innebörd i svensk rätt genom att domstolar uttryckligen gör
proportionalitetsbedömningar när enskilda intressen påverkas av statliga
åtgärder. Oavsett om principen tillämpas inom svensk rätt eller inom
gemenskapsrätten innebär proportionalitetsbedömningen mål/medel-
resonemang och intresseavvägningar som utgår från de tre underprinciperna.
Vad gäller proportionalitetsprincipen inom svensk rätt och EG-rätten är min
slutsats att principens tillämpning och innebörd i stort sett är den samma för
båda rättsområdena. Principen används för att rättfärdiga olika syften med
inskränkningar eller förbud men detta innebär inte en skillnad i vad
principen innebär eller hur den faktiskt tillämpas. Vare sig principen
används inom EG-rätten eller svensk rätt är den en rättsprincip som framför
allt används för att skydda enskilda från nationella och statliga
inskränkningar i olika typer av rättigheter och friheter.
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1 Inledning

1.1  Bakgrund

Allmänna principer kan användas för att ge en yttre ram för hur ett rättsligt
problem skall lösas. Allmänna rättsprinciper används ofta för att
komplettera den befintliga rätten genom att fylla ut luckor i rätten eller
genom att verka som ett rättesnöre vid tolkning av lagstiftning. Allmänna
rättsprinciper verkar ofta som ett skydd för den enskilde när inskränkningar
behöver göras i grundläggande rättigheter. 
    Denna uppsats handlar om en allmän rättsprincip, nämligen
proportionalitetsprincipen. Inledningsvis kan man enkelt uttrycka det så att
proportionalitetsprincipen innebär att en åtgärd för att uppnå sitt syfte inte
får vara mer betungande eller långtgående för den enskilde än vad som kan
anses nödvändigt för att uppnå det eftersträvande syftet med åtgärden. 
    Utifrån denna definition har man i EG-rätten utgått från de tre
underprinciper lämplighet, nödvändighet och proportionalitet i strikt
mening. Principen om lämpligheten skall ge svar på frågan om åtgärden kan
uppnå syftet. Principen om nödvändigheten skall ge svar på frågan om
åtgärden är nödvändig för att uppnå syftet medan proportionalitet i strikt
mening skall ge svar på om huruvida åtgärden är i skälig proportion till
syftet med åtgärden.  
    Proportionalitetsprincipen innebär avvägningar av olika slag. Två typer av
avvägningar kan urskiljas nämligen mål/medel-avvägningar och
intresseavvägningar. Mål/medel-avvägningar skall avgöra huruvida en
förslagen åtgärd eller en lagstiftningsakt kan uppfylla det eftersträvade
målet. Mål/medel-avvägningar innehåller även bedömning av huruvida
åtgärden eller lagstiftningsakten är lämplig och nödvändig för att uppnå
målet. Mål/medel-avvägningar handlar i stora drag om på vilket sätt medlet
förhåller sig till det mål man vill uppnå. Proportionalitetsprincipen ställer
krav på att det skall föreligga balans mellan mål och medel. 
    Intresseavvägningar innebär att man undersöker hur olika intressen
påverkas av medlet. Intresseavvägningen utgår från att olika typer av
intressen står mot varandra. Intressena kan vara materiella såsom skyddet för
miljön, viss säkerhetsstandard eller skyddet för den fria rörligheten.
Intressena kan också vara av rättighetskaraktär såsom skyddet för egendom
och skyddet mot frihetsberövande. Inom EG-rätten är det vanligt att
nationella intressen står emot ett EG-rättsligt intresse. Även här skall det
föreligga balans mellan intressena så att det ena intresset inte påverkas
orimligt negativt i förhållande till vad det andra intresset står att vinna med
en åtgärd. Det skall påpekas att en intresseavvägning, oavsett om den sker
inom EG-rätten eller svensk rätt, först görs när man identifierat de intressen
som berörs av en åtgärd. Vidare måste man dels konstatera att intressena är
skyddsvärda, dels analysera vilken grad av skyddsvärde som bör tillmätas
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varje intresse innan intressena ställs mot varandra. Generellt sett har olika
typer av rättighetsintressen högt skyddsvärde.
    En fullständig proportionalitetsbedömning inrymmer både mål/medel-
avvägning samt avvägning mellan olika intressen. Lämplighetsbedömningen
samt nödvändighetsaspekterna ingår i mål/medel-resonemanget medan
intresseavvägningen innehåller bedömningen av huruvida proportionalitet i
strikt bemärkelse föreligger. 
    Det är viktigt att påpeka att utslaget av de olika avvägningarna som görs
inom ramen för proportionalitetsprincipen är beroende av graden av
handlingsfrihet som tillkommer beslutsmyndigheten. Detta innebär att
handlingsutrymmet i vart fall kan styra bedömningen av lämplighet och
nödvändighet. 
    I svensk rätt har intresseavvägningar fått större utrymme efter inflytande
av EG-rätten och Europadomstolens praxis. I RÅ-fall från 1996 som
redovisas i denna uppsats finns uttryckligen både intresseavvägningar och
mål/medel-resonemang. Mål/medel-avvägningar har sedan länge
förekommit inom svensk rätt och framförallt då inom området för
myndighetsingripande avseende tvång och våld.
Proportionalitetsbedömningen inom detta rättsområde utgår från dels
behovsprincipen, dels proportionalitetsprincipen. Behovsprövningen har då
innehållit mål/medel-resonemang medan proportionalitetsprincipen endast
omfattat intresseavvägningar.    
    Jag vill göra läsaren uppmärksam på att ”proportionalitetsprincipen” och
orden ”proportionalitet” samt ”proportionell” inte nödvändigtvis behöver
ha samma innebörd i allt det material jag studerat. Ibland används det två
sistnämnda orden endast i bemärkelsen ”rimlig” ,”godkänd” eller ”i
överensstämmelse med”. Jag använder dock orden ”proportionalitet” och
”proportionell”  för åtgärder eller lagstiftningsakter som är i
överensstämmelse med hela proportionalitetsprincipens innebörd. En åtgärd
skall då vara förenlig med alla de tre underprinciperna för att anses
proportionell. 

1.2  Uppsatsens syfte och problemformulering

Denna uppsats behandlar proportionalitetsprincipen som en allmän
rättsprincip inom EG-rätten och svensk rätt. Syftet med uppsatsen är att
kartlägga och belysa hur principen används utifrån ett svenskt och
europeiskt perspektiv. 
    Uppsatsens problemformuleringar är följande: 
* Hur definieras proportionalitetsprincipen inom olika rättsområden?
* Hur tillämpas proportionalitetsprincipen i rättspraxis? 
* Vilka likheter och skillnader för tillämpningen av
proportionalitetsprincipen finns inom olika rättsområden och mellan svensk
rätt och EG-rätt? 
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1.3  Uppsatsens disposition

Uppsatsen är i huvudsak uppbyggd av två kapitel som benämns EG-rätten
och Svensk rätt. Det skall här i inledningen påpekas att lag (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen stadgar att EG-
rätten skall gälla i Sverige med de rättsverkningar som tillkommer
gemenskapsrätten enligt de rättsprinciper som EG-domstolen utvecklat.
Detta innebär att det som redovisas under kapitlet EG-rätten även generellt
gäller i förhållande till svensk rätt. EG-rätten och svensk rätt är inte längre
två skilda rättssystem utan fungerar i vissa sammanhang samtidigt eller
parallellt med varandra. Trots detta har jag valt att separerat behandla de två
rättsområdena. Anledning till detta är att en del rättskällor som kommer att
redovisas i uppsatsen utgår från att proportionalitetsprincipen som idag
används i svenska förvaltningsdomstolar och av myndigheter troligen
härstammar eller i vart fall har utvecklats av EG-rätten.
    Kapitlet om EG-rätten inleds med en kortfattad beskrivning av allmänna
rättsprinciper. Därefter diskuteras proportionalitetsprincipens ursprung,
innehåll och definition. Den internationella rätten, nationell rätt samt EG:s
fördragstext diskuteras som tre möjliga källor till principens ursprung.
Proportionalitetsprincipens innehåll och definition utgår från de tre
underprinciperna lämplighet, nödvändighet samt proportionalitet i strikt
mening. 
    Proportionalitetsprincipens förhållande till andra allmänna rättsprinciper
har fått ett separat avsnitt som behandlar principen om rättssäkerhet, icke-
retroaktivitet, jämlikhet samt subsidaritetsprincipen. Det sista avsnittet i EG-
rättsdelen behandlar EG-domstolens tillämpning av
proportionalitetsprincipen inom områden gällande fria varors rörlighet, fri
rörlighet för personer och tjänster, harmoniserade lagområden och handel
utanför gemenskapen. 
    Kapitlet 3 som handlar om svensk rätt inleds med en hänvisning till
proportionalitetsprincipen som en allmän tillämpad rättsprincip inom svensk
förvaltningsrätt. I kapitel 3 behandlas de tre rättsområdena
Europakonventionen för mänskliga rättigheter, miljörätt samt
myndighetsingripande avseende tvång och våld. Vad gäller
Europakonventionen uppmärksammas speciellt proportionalitetsprincipen i
förhållande till skyddet för egendom 
    I avsnittet om miljörätt har framställningen koncentrerats till
proportionalitetsprincipen i miljöbalken samt rättspraxis avseende
intresseavvägning mellan egendomsskyddet och intresset för miljön.
Allmänna hänsynsregler och intresseprövning vid beslut om områdesskydd i
miljöbalken behandlas. Rättspraxis utgörs av tre mål från 1996 samt
Barsebäcksmålet från 1999.
    I sista avsnittet om myndighetsingripande avseende tvång och våld
behandlas tvångsmedelsanvändning, allmänna principer för polisingripande
samt polisiär användning av våld. Proportionalitetsprincipens konstruktion
och definition betonas eftersom den till viss del skiljer sig från den tidigare
framställningen. 
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    Kapitel 4 utgörs av analys av proportionalitetsprincipen utifrån de
problemformuleringar som anges i avsnitt 1.2. 

1.4  Avgränsningar

Framställningen av proportionalitetsprincipen hade kunnat beskrivas utifrån
fler rättsområden än som gjorts i denna uppsats. Av en allmän rättsprincip
följer ju att den skall ha en allmän tillämpning vilket i sin tur innebär att den
kan appliceras på många rättsliga problem. Av denna anledning kommer jag
inte att räkna upp de rättsområden som jag inte valt att behandla utan istället
ge en förklaring till varför jag redovisar just proportionalitetsprincipen inom
de valda rättsområden:
    För kapitlet om EG-rätten och proportionalitetsprincipen som en del av
medlemsstaterna nationell rätt har framställning endast gjorts av principen i
förhållande till tysk rätt, engelsk rätt samt fransk rätt. Detta trots att
principen används inom alla medlemsstater på ett eller annat sätt.
Anledningen till att proportionalitetsprincipen i tysk rätt beskrivs är att tysk
rätt haft stort inflytande på EG-rättens utveckling av principen. Engelsk rätt
och fransk rätt utgör ytterligare två exempel på rättssystem som använder sig
av principen.
    Vad gäller EG-domstolens tillämpning av proportionalitetsprincipen har
fyra rättsområde valts trots att proportionalitetsprincipen är tillämplig i
förhållande till all EG-rätt. Fri rörlighet för varor, personer och tjänster utgör
tre av de fyra friheterna som i sin tur utgör själva kärnan av den inre
gemensamma marknaden. För framställningen av proportionalitetsprincipen
inom området för fri rörlighet för varor har endast artikel 28 och 30
behandlats. Proportionalitetsprincipen har inom lagharmoniserade områden
haft stor betydelse bland annat för nationella undantag från gemensamma
regler. Anledningen till att proportionalitetsprincipen i förhållande till
handel utanför gemenskapen beskrivs är att man inom detta rättsområde
använder principen på ett lite annorlunda sätt. 
    Anledningen till att Europakonventionen och rättspraxis från
Europadomstolen redovisas är att konventionen efter inkorporeringen gäller
som svensk rätt. Tyngdpunkten har lagts på konventionens skydd för
egendom eftersom de redovisade rättsfallen under miljörätten handlar om
egendomsskyddet kontra skyddet för miljön. Dessa rättsfall har valts
eftersom de är centrala för behandlingen av proportionalitetsprincipen. 
    För myndighetsingripande avseende tvång och våld har
proportionalitetsprincipen i vart fall i flera decennier spelat en stor roll.
Framställningen i detta avsnitt utgår från förarbeten, lag samt
lagkommentarer. Här redovisas inte några rättsfall eftersom det vanligen är
JO som prövar huruvida kritik skall riktas mot polisens agerande.
Rättspraxis som redovisas i denna uppsats utgår endast från den praxis som
utbildas i domstolar och därför lämnas JO-fallen utanför denna
framställning. Det viktiga i detta avsnitt är hur principen definieras då
innehållet i proportionalitetsprincipen till viss del skiljer sig från
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definitionen inom EG-rätten, svensk miljörätt samt tillämpning av
Europakonventionen.  

1.5  Litteratur och material

Följande material och litteratur har används inom EG-rättsdelen: 
Emilious The Principle of Proportionality in European Law. A Comparative
Study från 1996 utgör en komparativ undersökning av
proportionalitetsprincipen inom EG-rätten. The Principle of Proportionality.
Limitation and Tool for the European Integration av Gydal 1996 behandlar
också proportionalitetsprincipen i förhållande till EG-rätten. Dessa båda
böcker bygger på bearbetning av ett stort antal rättsfall från EG-domstolen.
van Gervens arbete The Effect of Proportionality on the Actions of Member
States of the European Community: National Viewpoints from Continental
Europe härstammar ursprungligen från ett seminarium där han var en av
många deltagare som debatterade proportionalitetsprincipen inom EG-rätten.
Vissa föredragningar från detta seminarium publicerades sedan i en bok av
Ellis 1999. Bernitz och Kjellgren utkom 1999 med Europarättens grunder
som både är en handbok och ett studiematerial om EG-rätten.
    Inom kapitlet om svensk rätt har följande litteratur används: Strömbergs
Allmän förvaltningsrätt, 20:e upplagan från 2000, är en lärobok i
förvaltningsrätt liksom boken Speciell förvaltningsrätt, 14:e upplagan från
1999. Den sistnämnda boken är Lundell medförfattare till. Från 1955 har
Sundbergs Allmän Förvaltningsrätt använts. Nergelius bok
Förvaltningsprocess, Normprövning och Europarätt från 2000 har också
varit värdefull vid uppsatsskrivandet. 
    Danelius Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna från 1997 beskriver
konventionen på ett genomgripande sätt. I Svensk juristtidning från 1991
och 1995 har han gjort rättsfallsreferat av Europadomstolens domar under
titlarna Europadomstolens domar 1961-1990-en rättsfallsöversikt och
Nyheter från europadomstolen. Fjärde kvartalet 1995. Bernitz har i Juridisk
tidskrift 1995 kommenterat Europakonventionens inkorporering i svensk rätt
i artikeln Europakonventionens införlivande med svensk rätt - en halvmesyr.
    De två sista böckerna som använts i uppsatsen är Larssons Avvägning
mellan allmänna intressen och markägarintressen i bebyggelsesammanhang
från 1998 och Rikspolisstyrelsens 3:e upplagan av Polislag med
kommentarer från 1999.
    Vad gäller material som både behandlar proportionalitetsprincipen inom
svensk rätt och principen inom EG-rätten har endast Gydals artikeln
Proportionalitetsprincipen, en europeisk rättsprincip och dess betydelse för
svensk rätt som publicerats i Förvaltningsrättslig tidskrift 1997 använts.
Någon senare material som behandlar principen inom båda dessa
rättsområden har inte hittats vid materialsökning. 
    Vad gäller offentligt tryck har följande använts: Proposition 1983/84:111
innehåller förslag till bland annat polislagen och utgör själva motiven till
polislagen 1984:387. Proposition 1986/87:112 behandlar anhållande och
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häktning och i proposition 1997/98:104 finns förslag till lagreglering vad
gäller häktade. Proposition 1988/89:124 handlar om vissa
tvångsmedelsfrågor. Denna proposition utgör motiven till ändringar i bland
annat rättegångsbalkens 24 kapitlet 1 §, 25 kapitlet 1 § samt 28 kapitlet 3 a §
som anger att hänsyn skall tas till den enskilde och tredje man vid
tvångsmedelsanvändning.
    SOU 1979:6 Polisen utgör betänkande av 1975-års polisutredning. SOU
1982:63 Polislag är ett betänkande av 1981-års polisberedning. Dessa båda
utredningar ligger till grund för den nuvarande polislagen. Betänkande av
tvångsmedelskommittén benämns SOU 1984:54 Tvångsmedel-Anonymitet-
Integritet. SOU 1993:60 Polisens rättsliga befogenheter utgör ett
delbetänkande från polisrättsutredningen. Utredningen föreslog bland annat
ändringar i polislagen för att anpassa lagstiftningen till svenska
konventionsåtagande samt reglering av polisinsatser vid större evenemang.
    Proposition1993/94:117 utgör motiven till inkorporering av
Europakonventionen och andra fri- och rättigheter. Propositionen
1997/98:45 innehåller motiven till miljöbalken.
    Det övriga materialet består av ett sextiotal rättsfall från EG-domstolen
samt fyra rättsfall från regeringsrätten.  
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2 EG-rätten

2.1  Proportionalitetsprincipens ursprung

2.1.1  Inledning

En oskriven regel som inte utgör sedvänja klassificeras ofta som en allmän
rättsprincip. Allmänna rättsprinciper formar moral och grundar ett
institutionellt ramverk för gemenskapen. EG-fördraget innehåller en mängd
referenser till principen om frihet. Denna princip tillämpas inte bara vid
konkurrens och varors rörlighet utan också vid personers rörlighet, rätt till
etablering och rätten att utföra tjänster. Grundläggande för dessa former av
friheter är att en tanke om hänsyn för privata initiativ och människors fria
utveckling beträffande ekonomisk, social och professionell aktivitet. Dessa
allmänna rättsprinciper utgör en grund för utveckling av skyddet för en
enskild när dennes grundläggande rättigheter är hotade på grund av ett
agerande från en gemenskapsinstitution eller nationell myndighet.1

    Gemenskapens rättsordning är en ganska ung rättsordning och är därför i
behov av att använda allmänna rättsprinciper för att kunna komplettera
rätten. Trots att EG-rätten skapats genom internationella fördrag liknar
gemenskapsrätten nationell rätt både vad gäller struktur och innehåll och
detta gör att det är lättare att extensivt utnyttja allmänna rättsprinciper. De
flesta gemenskapsreglerna skapar rättigheterna för enskilda och
gemenskapens olika institutioner liknar de dömande, lagstiftande och
verkställande instanserna som finns i moderna stater. I Van Gend en Loos-
målet2 uttalades att de fördrag som ligger till grund för gemenskapen
innehåller mer än andra internationella överenskommelser eftersom de
skapar en ny rättslig ordning på bekostnad av medlemsstaternas suveränitet.
I målet Costa mot Enel3 slogs det fast att gemenskapsrätten har företräde
framför nationell rätt när det gäller ett område där gemenskapen har
kompetens.4

    Allmänna rättsprinciper inom EG-rätten tillämpas som ett rättesnöre vid
tolkning av fördragsregleringen och sekundärlagstiftningen. Principerna
tillämpas också som ett rättesnöre vid användningen av den makt som
tilldelats både genom primär- och sekundärrätten. Inom detta område
används de allmänna rättsprinciperna för att skydda grundläggande
rättigheter. Utvecklingen av de allmänna rättsprinciperna inom området för
grundläggande rättigheter är en del av den rättsliga skyldighet som EG-
fördraget ålägger domstolen enligt artikel 220. Allmänna rättsprinciper
                                                
1 N. Emiliou, The Principle of Proportionality in European Law. A Comparative Study,
1996, s. 115-116.
2 Mål 26/62 [1963] ECR 1.
3 Mål 6/64 [1964] ECR 585.
4 N. Emiliou, 1996, s. 17-18. C. Gydal, The Principle of Proportionality. Limitation and
Tool for the European Integration, 1996, s. 3-4.
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används som ett kriterium för att fastställa om EG:s och medlemsstaternas
rättsakter är lagenliga. Dessutom används allmänna rättsprinciper för att
fylla ut luckor inom gemenskapsrätten. Dessa rättsliga principerna får då
samma status som primärrätt. Även i de fall när gemenskapen inte reglerar
en viss situation kan de allmänna rättsprinciperna användas för att
domstolen skall kunna lösa rättsliga konflikter. Slutligen används allmänna
rättsprinciper för att tolka dels EG-fördraget, dels andra rättsakter som
antagits av gemenskapens institutioner på grundval av fördraget.5
    Rättfärdigande av en nationell åtgärd som ålägger restriktioner för
gemenskapens friheter måste tolkas i ljuset av de allmänna rättsprinciperna
och speciellt de grundläggande rättigheterna. I ERT-målet6 uttalade
domstolen att nationell lagstiftning som ålägger restriktioner på
gemenskapens friheter är rättsenliga endast om de uppfyller ett EG-rättsligt
erkänt intresse.7
    De allmänna rättsprinciperna härleds ifrån olika källor men de viktigaste
källorna för EG-rätten är dels EG-fördraget, dels medlemsstaternas rättsliga
system. Det finns en tendens att allmänna rättsprinciper som lånats från
medlemsstaterna utvecklas till domstolsskapade rättsprinciper. Har en
princip tillämpats av domstolen och har domstolen definierat området för
dess tillämpning brukar man hänvisa till dessa tidigare rättsfall istället för
principen i dess originalform eller ursprung.8
    Proportionalitetsprincipen är en allmän rättsprincip som idag uttryckligen
finns inskriven i EG-fördragets artikel 5.3. Principen debuterade inom EG-
rätten i målet Fédéchar9 redan 1955. Fram till 1994 har
proportionalitetsprincipen tillämpats eller åberopats i mer än 500 mål.
Principen har av domstolen definierats som en allmän rättsprincip inom EG-
rätten. I målet Testa mot Bundesanstalt für Arbeit10 uttalade domstolen att
proportionalitetsprincipen är en allmän rättsprincip inom EG-rätten och att
principen måste tillämpas av medlemsstaterna när de agerar inom sin
handlingsfrihet. I de första målen där man använde sig av
proportionalitetsprincipen diskuterades inte dess härkomst som annars är
vanligt vid användning av allmänna rättsprinciper. Kanske ansåg principen
så uppenbar och grundläggande att det inte fanns behov för ytterligare
förklaring eller klargörande.11 
    I mål Internationale Handelsgesellschaft12 ansåg generaladvokaten att det
fanns tre möjliga källor för proportionalitetsprincipen: tysk lagstiftning,
allmän EG-rättslig princip eller en uttrycklig och klar fördragsregel.
Generaladvokaten tillbakavisade att principen härstammade från den tyska
konstitutionen eftersom rättsenlighet av en gemenskapsåtgärd endast kan
bedömas i ljuset av gemenskapsrätten och inte nationell rätt. Denna syn

                                                
5 N. Emiliou, 1996, s. 120-122 och 124.
6 Mål C-260/89 [1991] ECR I-2925.
7 N. Emiliou, 1996, s. 124.
8 N. Emiliou, 1996, s. 126 och 130.
9 Mål 8/55 [1954-1956] ECR 292, p. 299.
10 Förenat mål 41,121 och 769/79 [1980] ECR 1979, p. 21.
11 N. Emiliou, 1996, s. 134-135. C. Gydal, 1996, s. 24.
12 Mål 11/70 [1970] ECR 1125, p. 1147.
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stöddes även av domstolen i Geitling-målet13 där giltigheten av ett
gemenskapsbeslut inte kunde avgöras i ljuset av den tyska lagstiftningen. I
Internationale Handelsgessellscahft-målet var domstolens inställning till
proportionalitetsprincipens härkomst inte klar. Domstolen antydde dock att
det kunde både vara dåvarande artikel 40 i EG-fördraget och en allmän EG-
rättslig princip. Domstolen använde proportionalitetsprincipen för att
konstituera grundläggande rättigheter i den mening att en enskild inte skall
få sin handlingsfrihet begränsad utöver det som är nödvändigt i förhållande
till det allmänna intresset.14

2.1.2  Proportionalitetsprincipen som en del av den
internationella rätten

Principen har använts i internationella mål som handlat om vedergällning
och i fördrag som inte kräver implementering. Proportionalitetsprincipen
används också inom internationell rätt i relationer stater emellan.
Europadomstolen har också använt sig av principen i mål som rört
diskrimineringsförbudet i artikel 14 i Europeiska konventionen för
mänskliga rättigheter.15 
    I mål från Europadomstolen används proportionalitetsprincipen
huvudsakligen när det gäller undantag från de grundläggande rättigheterna
enligt Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter
får endast begränsas genom lag och om det nödvändigt i ett demokratiskt
samhälle för att säkerställa allmänhetens intresse, skydd för
samhällsordningen, hälsa, moral eller för att skydda andras rättigheter eller
friheter. En likhet mellan EG-domstolen och Europadomstolen är att båda
institutionerna använder sig av ett liknande proportionalitetstest för att
fastställa tillämpningen av grundläggande rättigheter och friheter när en
inskränkning finns i nationell lagstiftning. Vad gäller tillämpningen av
Europakonventionen för mänskliga rättigheter så används testet för att ta
reda på huruvida inskränkningen av en grundläggande rättighet är nödvändig
i ett demokratiskt samhälle och om den nationella åtgärden korresponderar
mot ett angeläget socialt behov. Inom EG-rätten skall testet påvisa huruvida
restriktioner av grundläggande rättigheter och friheter korresponderar mot
nödvändigheten av det eftersträvade nationella målet och nödvändigheten av
att uppnå detta mål.16

    EG-domstolen har tolkat och tillämpat Europakonventionen i ett ganska
stort antal fall, inte minst i mål med anknytning till äganderättsskyddet. I
praktiken har EG-domstolen läst in en oskriven rättighetskatalog i
gemenskapsrätten. Gemenskapens skydd för de mänskliga rättigheterna kan
inte sträcka sig till områden som faller inom medlemsstaternas exklusiva

                                                
13 Förenat mål 36-38 och 40/59 [1969] ECR 423.
14 N. Emiliou, 1996, s. 135-136.
15 C. Gydal 1996, s. 26
16 W. van Gerven, The Effect of Proportionality on the Actions of Member States of the
European Community: National Viewpoints from Continental Europe, 1999, s. 43-44.
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jurisdiktion. EU:s institutioner är inte heller direkt bundna av
Europakonventionen eftersom endast stater kan ratificera den.17

2.1.3  Proportionalitetsprincipen som en del av
medlemsstaternas nationella rätt

Proportionalitetsprincipen har till största delen hämtats från
medlemsstaternas rätt. Domstolen har uttalat att proportionalitetsprincipen
är en av de grundläggande rättigheterna som tillhör de allmänna
rättsprinciperna och som bygger på medlemsstaternas allmänna
rättstradition.18 
    Proportionalitetsprincipen är inneboende i alla medlemsstaters rättsliga
system. Principen används inom bland annat straffrätten, familjerätten och
inom förvaltningsrätten. Förvaltningsrättsliga åtgärder får inte innebära en
allt för stor börda för den enskilde. Stater som inte använder sig av
proportionalitetsprincipen som en förvaltningsrättslig princip kan inte anses
vara demokratier om de beslutande organen bortser från medborgarnas
rättigheter och intresse när de vidtar åtgärder.19

    Tysk rätt har haft ett starkt inflytande på EG-rätten allt sedan 1970.
Många viktiga rättsprinciper så som proportionalitetsprincipen, principen
om rättssäkerhet och skydd för legitima förväntningar har domstolen lånat
från tysk rätt. Tysklands starka inflytande beror främst på att många mål om
förhandsbesked kom från tyska domstolar men också på den tyska rättens
struktur, logik och starka medborgarskydd.20

    Proportionalitetsprincipen har varit erkänd som del av tysk
förvaltningsrätt sedan slutet av 1800-talet. Idag är den inte bara en allmän
förvaltningsrättslig princip utan principen har också konstitutionell rang.
Principen är relaterad till myndigheters maktbefogenheter och grundas på ett
kausalt resonemang om mål och medel eller relationen mellan orsak och
verkan. Principen består av tre underprinciper: lämplighet, nödvändighet och
proportionalitet i strikt mening. Efter andra världskriget lade man till den
tredje underprincipen, proportionalitet i strikt mening, för att inskränkningar
i den enskildes rätt inte skall vara oproportionella i förhållande till det mål
man vill uppnå.21

   Idag täcker principen både legislativa och administrativa åtgärder. Detta är
en följd av legalitetsprincipen och till följd av grundläggande rättigheters
status som i sin tur ger uttryck för att enskildas anspråk på frihet i
förhållande till statsmakten endast kan begränsas om det är nödvändigt för
att skydda ett allmänt intresse. Principen är en övergripande rättsprincip som
täcker alla rättsområde och som skall vägleda den tyska staten i dess

                                                
17 U. Bernitz/A. Kjellgren, Europarättens grunder, 1999, s. 116-117.
18 C. Gydal, 1996, s. 27.
19 C. Gydal, 1996, s. 24.
20 N. Emiliou, 1996, s. 129-130.
21 C. Gydal, 1996, s. 27-28.
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aktiviteter. Proportionalitetsprincipen måste alltid beaktas vid tolkning och
tillämpning av rätten.22

    I Storbritannien och inom ”Common Law”-systemet finns en princip som
liknar den tyska proportionalitetsprincipen. Principen kallas principen om
rimlighet och härstammar från  slutet av 1500-talet. Principen är en
administrativ princip som endast tillämpas när myndigheter använder sina
maktbefogenheter. Sedan slutet av 1960-talet har principen blivit allt
viktigare och används nu för att kontrollera administrativa åtgärder. I
Storbritannien finns det ett starkt antagande för att de förvaltningsrättsliga
beslutsmyndigheterna fattar rätta och rimliga beslut. Detta beror på att
brittisk rätt kräver att domaren rättfärdigar sin inblandning i ett mål.
Principen om rimlighet och proportionalitetsprincipen har en gemensam
grund även om de brittiska domstolarna verkar fördra att använda den
förstnämnda principen.23

    I Frankrike har principen inte utvecklats till en allmän rättsprincip men
den tillämpas på administrativa åtgärder inom vissa områden. Ett
proportionalitetstest används i förhållande till motiven för åtgärder och när
myndigheter utnyttjar sina maktbefogenheter. Vid polisåtgärder används
principen för rättfärdigande. En sådan åtgärd är bara rättsenlig om den
vidtagits för att skydda den allmänna ordningen eller varit nödvändig för
allmänhetens säkerhet och om åtgärden är proportionell. Proportionalitet kan
ses som en allmän restriktion av åtgärder som begränsar den enskildes frihet.
Dessutom är det nödvändigt med ett lämpligt förhållande mellan individens
frihet och risken för att den allmänna ordningen störs.24

2.1.4  Proportionalitetsprincipen som inneboende i EG:s
fördragstext

Ett tredje alternativ till proportionalitetsprincipens ursprung är EG:s
fördragstext. EG-fördragets artikel 220 stadgas att ”Domstolen skall
säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av detta
fördrag.” Artikel 230 i EG-fördraget utgör grunden för domstolens rätt att
granska lagenlighet av rättsakter antagna av EG:s institutioner. Grunden för
granskning är huruvida fördraget eller någon annan rättsregel åsidosatts.
Fördraget definierar inte vad man menar med ”rättsregel” men det är
uppenbart att det omfattar fördragsreglerna samt sekundärlagstiftning som
antagits av EG:s institutioner i enlighet med fördraget.25

    Användningen av orden ”rätt” i EG-fördragets artikel 220 och ”någon
rättsregel” i artikel 230 indikerar klart att fördraget redan från början skulle
användas tillsammans med vissa principer som erkänts av alla
medlemsstater. I målet Merlini26 uttalade domstolen att endast det faktum att

                                                
22 C. Gydal, 1996, s. 28.
23 C. Gydal, 1996, s. 28-29.
24 C. Gydal, 1996, s. 29.
25 N. Emiliou, 1996, s.117-118.
26 Mål 108/63[1965]ECR 1, p.10.
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en regel som åberopats av en part inte nämns i skriven rätt utgör inte
tillräckligt bevis för att en regel inte existerar.27

2.1.5  Sammanfattande kommentarer

Proportionalitetsprincipen behandlades redan 1955 i EG-domstolen. 1986
uttalade domstolen att proportionalitetsprincipen är en allmän rättsprincip
som skall tillämpas av medlemsstaterna när de agerar inom sin
handlingsfrihet. Proportionalitetsprincipen kan ha tre möjliga källor. Dessa
källor är medlemsstaternas nationella rättssystem, utveckling av den
internationella rätten samt EG-fördraget. Vad gäller medlemsstaternas
nationella rättssystem kan poängteras att proportionalitetsprincipen är
inneboende i alla medlemsstaters nationella rätt även om dess tillämpning av
principen varierar. Man bör dock framhäva att tysk rätt har haft ett stort
inflytande på EG-rätten och utbildandet av många allmänna rättsprinciper.
Anledningen till detta starka inflytande är bland annat att tysk rätt har ett
starkt medborgarskydd och en logisk struktur. Men den största anledningen
till den tyska rättens inflytande är att många av de första målen om
förhandsbesked kom från de tyska domstolarna. Det var då naturligt för
domstolen att använda sig av termer och principer som var kända för de
tyska domarna. 
    Vad gäller internationell rätt kan påpekas att den också i mångt och
mycket utvecklats från de nationella rättssystemen. För att lösa konflikter
stater emellan har man utgått från gemensamma nämnare i staters nationella
rättssystem. Allmänna rättsprinciper har sedan utvecklats för att kunna
tillämpas på relationer stater emellan. 
    Slutligen kan proportionalitetsprincipen ha sitt ursprung i EG:s
fördragstext. Nuvarande artikel 220 och 230 indikerar klart att fördraget
redan från början skulle användas tillsammans med vissa principer som
erkänts av alla medlemsstater. 
    Min slutsats är att proportionalitetsprincipens ursprung förmodligen är
medlemsstaternas nationella rättssystem. Jag är tveksam till teorin om att
ursprunget för principen skulle vara EG:s fördragstext. Anledningen till
detta är att ingen av artiklarna 220 eller 230 nämner
proportionalitetsprincipen vid namn eller definierar dess innehåll. Artiklarna
ger endast vid handen att  fördraget skall användas tillsammans med vissa
principer som erkänts av alla medlemsstater. Däremot är jag av den
uppfattning att proportionalitetsprincipens nuvarande status som allmän
rättsprincip, innebörd samt tolkning förmodligen har sitt ursprung i
utvecklingen av EG-rätten samt den internationella rätten. 

                                                
27 N. Emiliou, 1996, s. 118.
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2.2  Proportionalitetsprincipens innehåll och
definition inom EG-rätten

2.2.1  Inledning

Enligt proportionalitetsprincipen får ett beslutsorgan när den utnyttjar sin
bestämmanderätt inte ålägga restriktioner eller skyldigheter för en
medborgare utan i de fall det är strikt nödvändigt i förhållande till ett
allmänt intresse. Om den ålagda bördan är klart oproportionerlig i
förhållande till det mål man vill uppnå kommer åtgärden att annuleras eller
förklaras ogiltig. Det måste alltså finnas en balans mellan mål och medel.
Medlet skall vara lämpligt för att uppnå målet och de negativa effekterna av
dessa åtgärder som kan fastställas efter en intresseavvägning måste vara
proportionella i förhållande till vad allmänheten tjänar på dessa åtgärder.28

      Till sitt innehåll liknar gemenskapens proportionalitetsprincipen den
tyska principen. Detta innebär att en gemenskapsinstitution eller en
medlemsstat vid användning av sina maktbefogenheter måste ta hänsyn till
om vidtagna åtgärder är proportionella i förhållande till det objektiva målet.     

Proportionalitetsprincipen används inom praktiskt taget alla områden av
gemenskapsrätten som ett sätt för att kontrollera om rättsakter som skapats
av institutioner eller nationella myndigheter är lagenliga. Tillsammans med
legalitetsprincipen och gemenskapens tilldelade legislativa och administrativ
makt utgör proportionalitetsprincipen ett medel som kan begränsa
medlemsstaternas och gemenskapens handlingsfrihet.29

    Det är inte alltid lätt att förstå skälen till varför domstolen använder
principen eller när den gör det. Problemet är att veta när olika normativa och
förvaltningsrättsliga åtgärder skall undersökas i förhållande till principen.
Grundförutsättningen för att tillämpa proportionalitetsprincipen är att det
finns individuella intressen som står i konflikt med varandra eller står mot
ett allmänt intresse samt att den aktuella beslutsinstansen innehar
maktbefogenheter. Den beslutande instansen måste ha en vid handlingsfrihet
och de vidtagna åtgärderna måste få effekt för enskilda intressen.
Proportionalitetsprincipen används endast om enskilda intressen påverkas
och inte om åtgärden inskränker en medlemsstats rätt.
Proportionalitetsprincipen används inte bara när en enda individ berörs utan
också om ett kollektivs rättigheter inskränks. Detta framgick av
Skummjölkspulver-målet30.31

    Proportionalitetsprincipen består av tre stycken test eller underprinciper,
nämligen lämplighet, nödvändighet och proportionalitet i strikt mening. För
att ett beslut eller en lagstiftningsakt skall anses proportionell krävs att alla
underprinciperna uppfylls. Innan man utför proportionalitetstestet krävs att

                                                
28 C. Gydal, 1996, s. 17.
29 C. Gydal, 1996, s. 30.
30 Mål 114/76 [1977] ECR 1211.
31 C. Gydal, 1996, s. 30.
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domstolen undersöker åtgärdens syfte. Detta beror på att endast ändamål
eller intressen som erkänts av gemenskapsrätten är möjliga att rättfärdiga
med proportionalitetsprincipen. Ett intresse erkänns mot bakgrund av
fördraget och rättspraxis. Domstolen har dock erkänt vissa intressen som till
exempel skydd för mänskliga rättigheter som i sig själva inte är en
förutsättning för att upprätta den inre marknaden. Om ett syfte eller ett
intresse inte erkänts kan en åtgärden inte rättfärdigas eftersom det föreligger
brist i kompetens.32

    Domstolen har uttryckt detta resonemang i målet Fromancais33.
Domstolen menade i detta mål att för att en regel skall anses överensstämma
med proportionalitetsprincipen krävs att medlet som används för att uppnå
målet korresponderar mot ett viktigt syfte och att detta syfte är nödvändigt
att uppnå. I Fedesa-målet34 uttalade domstolen att proportionalitetsprincipen
kräver att den åtgärd som gemenskapsinstitutionen vidtagit inte går utöver
vad som är lämpligt och nödvändigt i förhållande till syftet med
lagstiftningen. Om det finns en valmöjlighet mellan flera lämpliga åtgärder
skall den åtgärd väljas som är minst betungande. Nackdelarna med åtgärden
får inte vara oproportionella i förhållande till det ändamål man vill uppnå.

2.2.2  Lämplighet

Det första som måste undersökas är lämpligheten, det vill säga möjligheten
för åtgärden att uppfylla sitt syfte. Syftet måste vara ett erkänt intresse för
gemenskapen och endast medel som är lämpliga för att uppnå syftet
accepteras. De överväganden man gör måste vara objektiva. En åtgärd som
inte kan uppfylla lagens ändamål är klart olämplig och godkänns inte. Lika
olämplig är en åtgärd som är rättslig eller faktisk omöjlig att genomföra.35

    Endast klart olämpliga åtgärder döms ut. En viss skillnad kan hur som
helst finnas mellan nationell rätt och EG-rätt eftersom gemenskapen har en
större handlingsfrihet än medlemsstaterna vad gäller lämpliga åtgärder för
att uppnå ett mål. Ofta anses gemenskapsåtgärder olämpliga endast när
kommissionen gjort sig skyldig till ett uppenbart fel vid värdering av fakta
eller när den missbrukat sin makt. Gemenskapsinstitutionerna har en tyngre
börda i relation till den gemensamma marknaden. Gemenskapen skall
lagstifta och fatta beslut medan medlemsstaterna endast skall implementera
gemenskapsregleringen och agera i överensstämmelse med
gemenskapsrätten inom de reglerade områdena. Domstolen har därför ansett
att gemenskapen har en större handlingsfrihet än medlemsstaterna vid
uppfyllelse av skyldigheter enligt gemenskapsrätten. Åtgärder som kan anses
olämpliga men som uppfyller målet brukar dock tillåtas.36

                                                
32 Förenat mål 279-280 och 285-286/84 [1987] ECR 1069 p. 1125-1126. Jmf C. Gydal,
1996, s. 30-31.
33 Mål 66/82 [1983] ECR 395, p. 404.
34 Mål 331/88 [1990] ECR I-4023, p. 4063.
35 Mål 125/83 [1985] ECR 3039 och mål 266/84 [1986] ECR 149. Jmf C. Gydal, 1996, s.
32.
36 C. Gydal, 1996, s. 32-33.
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    Att endast klart olämpliga åtgärder döms ut kan illustreras med hjälp av
Julsmör-målet37 där medlet ansågs dels innebära stora kostnader för
gemenskapen, dels inte lämpligt för att uppnå målet. Men själva effekten av
åtgärden gjorde medlet lämplig eftersom gemenskapen kunde göra sig av
med en stor mängd smör. I Cassis de Dijon-målet38 ansåg domstolen att den
tyska lagen som försökte bekämpa alkoholism genom att förbjuda drycker
med lägre alkoholhalt än drycker med en högre alkoholandel var olämplig. 
    Kontrollen av en åtgärds lämplighet faller under den allmänrättsliga
undersökningen när en myndighet har utnyttjat sin handlingsfrihet. I
Schroeder-målet39 slog domstolen fast att när en gemenskapsinstitution har
skyldighet att förutse effekten av en gemenskapslagstiftning men då man
inte lyckats uppfylla denna skyldighet är värderingar som gjorts öppna för
kritik endast om de anses icke korrekta i ljuset av den information som var
tillgänglig vid tiden för antagandet av regleringen.40

    Förvaltningsorgan skall ha en rimlig handlingsfrihet vid politiska beslut
och administrativa val. Det är inte ovanligt att myndigheter måste agera
snabbt och på grund av detta kan det uppstå oväntade ekonomiska
omständigheter som är svåra att uppskatta. Det kan därför inte vara riktigt
att domstolen skall åsidosätta sådana beslut endast på grund av att
domstolen istället skulle valt att annat tillvägagångssätt. I målet
Hoogovens41 uttalade domstolen att Höga myndighetens bestämmanderätt
inte innebär att domstolen förnekas att undersöka huruvida myndighetens
beslut vilar på en korrekt tillämpning av fördraget och huruvida beslutet är
objektivt lagenligt. På grund av maktfördelningen inom den europeiska
institutionella strukturen är domstolen mycket återhållsam vid värderingar
av ekonomiska fakta och omständigheter som ligger till grund för en
lagstiftningsakt. Domstolen skiljer på granskning av exaktheten av
materiella fakta och konsekvenserna av de materiella omständigheterna.42

    Domstolen bedömer huruvida sekundärlagstiftningen är fördragsenlig.
Den kan avgöra lagligheten av olika agerande men den kan inte göra det
avgörande valet mellan konkurrerande lösningar. Finner domstolen att en
lösning är oacceptabel kan den inte fylla tomrummet med en egen lösning.
Domstolens tillvägagångssätt är att först undersöka om administrationen
begått ett materiellt faktafel och därefter undersöker domstolen slutsatserna
och huruvida administrationens val av lösning är i överensstämmelse med
lagen.43

                                                
37 Förenat mål 279-280, 285 och 186/84 [1987] ECR 1069.
38 Mål 120/78 [1979] ECR 649.
39 Mål 40/72 [1973] ECR 125.
40 N. Emiliou, 1996, s. 191-192.
41 Mål 14/61 [1962] ECR 253.
42 N. Emiliou, 1996, s. 174 och 176. Kommissionen benämndes tidigare Höga myndigheten.
43 N. Emiliou, 1996, s. 177.
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2.2.3  Nödvändighet eller principen om det minst restriktiva
medlet

Orden ”nödvändighet” eller ”adekvat” används när man skall avgöra
huruvida ett medel är det minst restriktiva. Termerna ”obefogat
betungande” och ”oproportionell”  pekar ut själva kärnan i principen
nämligen att målet skall helga medlet. Nödvändighetsrekvisitet är själva
kärnan i proportionalitetsprincipen. Eftersom nationella åtgärder ofta är
lämpliga för det tänkta ändamålet och rättfärdigat på grund av ett allmänt
intresse är domstolens största kontrollmöjlighet att undersöka åtgärdens
nödvändighet.44 
    För att en åtgärd skall anses överensstämma med
proportionalitetsprincipen har domstolen beslutat att det krävs att man
använder det minst restriktiva medlet för att uppfylla det eftersträvande
målet. Man skall välja den åtgärd i fråga om regleringsåtgärder som orsakar
minst skada för den enskilde och i förhållande till åtgärder som är till fördel
för vissa skall den åtgärd väljas som orsakar minst förlust för resten av
gemenskapen.45

    Nödvändighetstestet ger domstolen en möjlighet att bestämma på vilken
nivå förvaltningsinstitutionerna skall agera. Nödvändighetstestet kan också
avgöra vilken skyddsnivå en nationell lagstiftning får befinna sig på.
Domstolen kan då bestämma vilken skyddsnivå som är tillräckligt för det
rättsliga intresset. Detta ger domstolen en stor möjlighet att inte bara
kontrollerna rättsenligheten av medlemsstaternas rättsakter utan också att
kunna påverka utformningen av medlemsstaternas politik inom specifika
områden. Normalt brukar dock domstolen avstå från sådan agerande men
undantag sker när medlemsstaterna vill göra avsteg från EG-rätten. Inom
icke-reglerade områden ställs inte lika höga krav på nödvändighet som inom
harmoniserade områden och detta beror på att medlemsstaterna åtnjuter en
vidare handlingsfrihet inom icke-reglerade områden.46

    Nödvändighetsrekvisitet får betydelse om det finns flera lämpliga medel
för att uppnå målet. Vid flera alternativa åtgärder skall ett substitutionstest
utföras. Om det inte finns mindre restriktiva åtgärder som kan garantera
samma effekt är åtgärden nödvändig eftersom det i avsaknad av
valmöjligheter inte existerar något mindre ingripande alternativ.
Nödvändighetsvillkoret är uppfyllt om en åtgärd är väsentlig för att uppnå
det resultat gemenskapen önskar.47  
    Proportionalitetsprincipen är en viktig princip eftersom
nödvändighetstestet  kan avgöra huruvida åtgärder som vidtagits av
kommissionen och rådet kan leda till oproportionerlig störning av
marknaden i jämförelse med andra lösningar.48

                                                
44 C. Gydal, 1996, s. 31-32 och 40-41
45 C. Gydal, 1996, s. 34.
46 C. Gydal, 1996, s. 34 och 40-41.
47 C. Gydal, 1996, s. 34.
48 N. Emiliou, 1996, s. 178.
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    Det är svårt att veta vad som anses nödvändigt. Nödvändighetskravet har
primärt utvecklats i relation till åtgärder vidtagna av medlemsstater som
innebär undantag från fördragsregler för att kunna skydda ett allmänt
politiskt intresse. Den minst restriktiva åtgärden måste alltid användas även
om den inte har så hög skyddsnivå som en diskriminerande åtgärd.
Medlemsstaterna måste alltid så långt så möjligt säkerställa den inre
marknaden och den fria rörligheten.49 
    I Cassis de Dijon-målet50 ansågs förbudet att saluföra drycker med låg
alkoholhalt inte nödvändigt eftersom märkning var ett mindre inskränkande
medel som istället skulle kunna användas. I målet Kommissionen mot
Danmark51 ansågs möjligheten för danska myndigheter att stoppa utländska
dryckesproducenter från att få tillgång till den danska marknaden inte
nödvändig om producenterna var villiga att försäkra att dryckesbehållarna
återanvändes. Däremot ansåg EG-domstolen i Oosthoek-målet52 att åtgärden
att förbjuda gratisgåvor i samband med försäljning av encyklopedier var
nödvändig för att skydda konsumenterna. I Alpine Investments-målet53

godtog EG-domstolen också åtgärden att förbjuda försäljning av finansiella
tjänster via telefon till personer i annat medlemsland som nödvändig för att
uppnå det eftersträvade målet att skydda den finansiella sektorn.  
 

2.2.4  Proportionalitet i strikt mening

Det sista steget i proportionalitetstestet är att domstolen måste kontrollera
balansen mellan åtgärden och de restriktioner som begränsar de rättigheter
som skyddas av gemenskapen. Undersökning sker mellan fördelen för
allmänheten och restriktioner av rättigheter för enskilda intressen. Det sker
alltså en bedömning av balansen mellan åtgärdens fördelar och nackdelar för
olika intressen.54

    Proportionalitetsprincipen täcker flera allmänna intressen. För att avgöra
proportionalitet i strikt mening är det viktigt att fastställa på vilken nivå
gemenskapen agerar. Generellt har kommissionen och rådet en större
handlingsfrihet vid lagstiftning eftersom lagstiftning har en mer allmän
karaktär än beslut som riktas mot en enskild eller en medlemsstat.55

      Domstolen skall också undersöka huruvida åtgärden är proportionell i
den meningen att den inte är mer tvingande än vad som verkligen är
behövlig för att uppnå det önskade målet. Utgör åtgärden ett hot mot
grundläggande rättigheter och friheter krävs en mer noggrann undersökning
och utvärdering. I Watson-målet56 ansåg domstolen att restriktioner av de
grundläggande rättigheterna får ske om de faktiskt korresponderar mot ett

                                                
49 C. Gydal, 1996, s. 34.
50 Mål 120/78 [1979] ECR 649.
51 Mål 302/86 [1988] ECR 4607.
52 Mål 286/81 [1982] ECR 4574.
53 Mål C-384/93 [1995] ECR I-1141.
54 C. Gydal, 1996, s. 34-35.
55 C. Gydal, 1996, s. 35.
56 Mål 118/75 [1976] ECR 1185.
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objektivt allmänt intresse och inte är oproportionerligt i förhållande till det
man vill uppnå eller utgör en oacceptabel inskränkning i själva rättigheten.57

    Proportionalitet i strikt mening används mest uttalat i mål där en åtgärd
kan inkräkta på en rättighet som garanterats genom fördraget eller en
grundläggande mänsklig rättighet. Proportionalitet i strikt mening används
också vid fall där en enskild hävdar att ett straff eller annan påföljd som
ålagts honom är oproportionell i förhållande till de överträdelser han gjort
sig skyldig till. När en stat vill göra undantag från en allmän
gemenskapsfrihet kan sådana undantag godkännas endast när det föreligger
ett genuint och allvarligt hot mot ett nationellt intresse och endast om man
använt sig av den minst restriktiva åtgärd. Domstolen erkänner också
grundläggande rättigheter utifrån allmänna EG-rättsliga principer.
Inskränkningar av dessa får ske om inskränkningarna korresponderar mot ett
objektivt intresse som erkänts av gemenskapen.58 
    Tillämpligheten av proportionalitetsprincipen avgörs också på grund av
andra faktorer. Till exempel graden av skydd, restriktionens omfattning och
vikten av det allmänna intresse att uppnå det eftersträvade målet. Denna
aspekt av proportionalitetsprincipen utrycktes först i Hauer-målet59 som
handlade om egendomsskyddet. Sökanden ville plantera vinstockar på mark
som hon ägde men enligt en rådsförordning förbjöds hon att göra detta.
Domstolen konstaterade att frågan om inskränkning av en grundläggande
rättighet till följd av en åtgärd som vidtagits av en gemenskapsinstitution
endast kan bedömas i ljuset av EG-rätten. Egendomsskyddet ansågs skyddas
av EG-rätten i överensstämmelse med medlemsstaternas gemensamma
konstitutionella idéer samt Europakonventionen för mänskliga rättigheter.
Domstolen inspirerades av Europakonventionen för mänskliga rättigheter
och fann att egendomsskyddet var gemensamt för alla medlemsstaterna men
att medlemsstaterna erkände undantag från denna rättighet om det gagnade
ett allmänt intresse. Domstolen menade att det fanns ett rimligt förhållande
mellan de två syftena att etablera en balanserad vinmarknad och att förbättra
kvaliteten på de viner som marknadsfördes. I förhållande till dessa syften
ansågs åtgärden både lämplig och nödvändig. I ljuset av nödvändigheten att
uppfylla dessa syften ansågs restriktionerna av egendomsskyddet inte utgöra
en obefogad begränsning i utnyttjandet av denna rättighet. Åtgärden fråntog
inte sökanden rätten till egendom utan endast valfriheten att under en
begränsad period avgöra hur egendomen skulle nyttjas. Det förelåg med
andra ord balans mellan mål och medel och de olika intressena.
    I Skummjölkspulver-målet60 ansåg domstolen att ändamålet med
regleringen var i enlighet med gemenskapens jordbrukspolitik men att
åtgärdens effekt på producenterna inom andra jordbruksområde var
oproportionella eftersom åtgärden gav upphov till diskriminerande
kostnadseffekter mellan olika jordbrukssektorer. Den ålagda skyldigheten att
endast använda skummjölkspulver i produkter var inte proportionell i
förhållande till syftet med åtgärden. Det enskilda producentintresset vägde
                                                
57 N. Emiliou, 1996, s. 172-173.
58 N. Emiliou, 1996, s. 192-193.
59 Mål 44/79 [1979] ECR 3272.
60 Mål 114/76 [1977] ECR 1211.
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därmed tyngre än EG-intresset av att bli av med skummjölkspulvret inom
gemenskapen.

2.2.5  Sammanfattande kommentarer

Myndigheter får inte ålägga restriktioner eller skyldigheter för en
medborgare utan i de fall det är strikt nödvändigt i förhållande till ett
allmänt intresse. Till sitt innehåll liknar gemenskapens
proportionalitetsprincip den tyska motsvarigheten. Detta innebär att åtgärder
skall vara proportionella i förhållande till det objektiva målet.
Proportionalitetsprincipen används bland annat för att kontrollera om
rättsakter är lagenliga. Grundförutsättningen för att tillämpa
proportionalitetsprincipen är att den beslutande instansen har en viss
handlingsfrihet och att dess vidtagna åtgärder får effekt för ett eller flera
enskilda intressen. Proportionalitetsprincipen består av tre underprinciper:
Lämplighet, nödvändighet och proportionalitet i strikt mening. Alla dessa
underprinciper skall vara uppfyllda för att en åtgärd skall anses
proportionell. Vid valmöjlighet mellan flera lämpliga åtgärder skall den
åtgärd väljas som är minst betungande.
    Med lämplighet menas att den tänkta åtgärden objektivt sett kan uppfylla
sitt syfte. Endast klart olämpliga åtgärder döms ut. Ofta anses
gemenskapsåtgärder olämpliga endast när kommissionen gjort sig skyldig
till uppenbart fel vid värdering av fakta eller när den missbrukat sin makt.
Åtgärder som kan anses olämpliga men som uppfyller målet brukar dock
tillåtas. Av rättspraxis framgår att en åtgärd kan anses lämplig om själva
åtgärden kan ha den effekt man vill uppnå trots att medlet anses olämpligt
för att uppnå målet.
    Nödvändighet innebär att man skall välja det minst restriktiva medlet.
Man skall välja den åtgärd i fråga om regleringsåtgärder som orsakar minst
skada för den enskilde och i förhållande till åtgärder som är till fördel för
vissa, den åtgärd som orsakar minst förlust för resten av gemenskapen.
Nödvändighetstestet ger domstolen en möjlighet att bestämma på vilken
nivå förvaltningsorganen skall agera. Nödvändighetsrekvisitet kan anses
vara ett substitutionstest eftersom nödvändighetsprincipen är som mest
viktig om det finns flera lämpliga medel för att uppnå målet. Finns inga
mindre restriktiva åtgärder är medlet nödvändigt i avsaknad av alternativt
lämpliga åtgärder. 
    Proportionalitetsprincipen går ut på att kontrollera balansen mellan en
åtgärd och de restriktioner som begränsar rättigheter som skyddas av
gemenskapen. Proportionalitet i strikt bemärkelse handlar om
intresseavvägningar. Proportionalitet i strikt mening får stor betydelse i mål
där åtgärder kan inskränka en rättighet som garanteras genom fördraget eller
en grundläggande mänsklig rättighet. Enligt rättspraxis kan till exempel en
intresseavvägning få som resultat att det enskilda intresset får stå tillbaka för
det EG- rättsliga intresset om en enskild inte fråntas en rättighet utan endast
inskränks i sin valfrihet att under en begränsad period avgöra hur man vill
agera. Vidare framgår det av rättspraxis att regleringar inom
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jordbruksområdet är oproportionella om åtgärderna ger upphov till
diskriminerande kostnadseffekter mellan olika jordbrukssektorer. De
negativa effekterna är för stora för det enskilda intresset som därmed står
över det EG-rättsliga intresset. 
    Proportionalitetstestet ställer utan tvekan höga krav på beslutsfattarna.
Lämplighetsbedömningen borde dock vara ganska enkelt att genomföra
eftersom endast klart olämpliga åtgärder döms ut enligt rättspraxis.
Nödvändighetsrekvisitet är svårare att uppfylla eftersom det innebär en
skyldighet att undersöka alternativa åtgärder för att kunna fastställa vilken
åtgärd som är det minst restriktiva. Undersökningen av en åtgärds
proportionalitet i strikt mening är inte heller lätt att genomföra eftersom det
handlar om intresseavvägningar. För att kunna göra denna värdering korrekt
krävs att man sätter sig in i den förslagna åtgärden och skaffar sig kunskap
och information om de intressen som påverkas och som stå emot varandra. 

2.3  Proportionalitetsprincipens förhållande till
andra allmänna rättsprinciper

2.3.1  Inledning

Proportionalitetsprincipen används i många sammanhang tillsammans med
andra rättsprinciper. Genom att undersöka proportionalitetsprincipens
förhållande till andra rättsprinciper kan man få en djupare kunskap om
principens omfattning och innehåll. Ibland används
proportionalitetsprincipen för att testa huruvida brott föreligger mot andra
rättsprinciper och ibland för att komplettera andra rättsprinciper. Omvänt
kan brott mot andra rättsprinciper indikera på att en åtgärd inte är förenlig
med proportionalitetsprincipen.

2.3.2  Proportionalitetsprincipen och principen om
rättssäkerhet

Rättssäkerhetsprincipen finns i de allra flesta rättsliga system och är en av de
viktigaste allmänna rättsprinciperna inom EG-rätten. Tillämpligheten av lag
i specifika situationer måste kunna förutses och kräver att tvetydiga rättsliga
situationer undviks. Rättssubjekt skall alltid vara medvetna om vilka
rättigheter som tillkommer dem och vilka skyldigheter som åligger dem.
Rättssäkerhetsprincipen är naturligtvis erkänd i alla medlemsstater men
inom gemenskapsrätten spelar principen en större roll i andra underprinciper
som principen om skydd mot retroaktiv lagstiftning, skydd för välförvärvade
rättigheter och skyddet för berättigade förväntningar.61  
    Trots att rättssäkerhetsprincipen är mycket viktig kan principen inte
tillämpas på ett absolut sätt utan måste stämma överrens med både
legalitetsprincipen och proportionalitetsprincipen som i sin tur måste
                                                
61 N. Emiliou, 1996, s. 142-143.
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tillämpas med hänsyn till rättssäkerheten. Detta kräver att det finns en balans
mellan enskilda intressen som i god tro har dragit fördelar av en
gemenskapsåtgärd som senare visat sig olaglig och det allmänna intresset
som gemenskapen skall tillgodose genom att pröva lagligheten av de
åtgärder som gemenskapen vidtar.62

2.3.3  Proportionalitetsprincipen och retroaktivitetsförbudet

Retroaktivitetsförbudet utgör en vidare aspekt av rättssäkerhetsprincipen och
förbudet har även en koppling till proportionalitetsprincipen. Tillämpad i
förhållande till gemenskapens sekundära lagstiftning innebär
retroaktivitetsförbudet att åtgärder som får effekt före lagstiftningens
ikraftträdande underkänts. Från principen om icke-retroaktivitet kan man
härleda två regler. För det första innebär principen en tolkningsregel där
lagstiftning inte får tolkas så att den anses ha retroaktiv effekt om det inte
klart framgår att lagstiftningen har en retroaktiv innebörd. För det andra
innebär principen ett generellt förbud för retroaktivitet men där undantag
tillåts om det inte på något annat sätt kan gå att uppnå målet med en
åtgärd.63 
    En aspekt på länken mellan proportionalitetsprincipen och
retroaktivitetsprincipen är att domstolen med hjälp av
proportionalitetsprincipen i vissa fall kan ogiltigförklara ett bemyndigande
från kommissionen till medlemsstaterna som innebär att ett land får vidta
retroaktiva skyddsåtgärder. Men bara det faktum att skyddsåtgärden kan ha
retroaktiv effekt gör inte att den automatiskt ogiltigförklaras. Vissa åtgärder
kan inte uppnå sitt syfte om inte den kan tillämpas retroaktivt. I målet
Racke64 uttalade domstolen att principen om rättssäkerhet generellt utesluter
gemenskapsåtgärder som får effekt innan de träder i kraft. Undantag från
denna regel får ske om målet som skall uppnås så kräver det och om
principen om legitima förväntningar i vederbörlig ordning respekteras.65

    Domstolen har i en rad fall fått uttala sig om de begränsningar som följer
av proportionalitetsprincipen vad gäller bemyndigande som kommissionen
kan ge om godkännande av retroaktiva skyddsåtgärder. Stöd för sådana
bemyndiganden finns i fördragets artikel 134. För att säkerställa
genomförandet av handelspolitiska åtgärder som vidtagits i enlighet med
EG-fördraget kan kommissionen bemyndiga medlemsstater att vidta
nödvändiga skyddsåtgärder. Kommissionen skall fastställa villkor och
skyddsåtgärdernas närmare utformning. Enligt artikeln skall åtgärder väljas
som medför minsta möjliga störning i den gemensamma marknadens
funktion. Detta innebär att man måste utföra ett proportionalitetstest av de
åtgärder som vidtas under denna artikeln.66

                                                
62 N. Emiliou, 1996, s. 143.
63 N. Emiliou, 1996, s. 144.
64 Mål 98/78 [1979] ECR 69.
65 N. Emiliou, 1996, s. 145.
66 N. Emiliou, 1996, s. 146.
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    En åtgärd som har retroaktiv effekt på grund av att man inte på annat sätt
kan uppnå det legitima målet får sin begränsning av
proportionalitetsprincipen. Det måste med andra ord var nödvändigt att
åtgärden har retroaktiv effekt för att man skall kunna uppnå det eftersträvade
målet med åtgärden. Domstolen har underkänt skyddsåtgärder med
retroaktiv effekt när kommissionen underlåtit att göra proportionalitetstestet
som krävs enligt EG-fördragets artikel 134. När kommissionen bemyndigar
en medlemsstat att vidta skyddsåtgärder måste kommissionen undersöka de
skäl som medlemsstaterna använder för att rättfärdiga ett agerande och
undersöka om åtgärderna är nödvändiga och i enlighet med fördraget.67

2.3.4  Proportionalitetsprincipen och principen om jämlikhet,
likabehandling och icke-diskriminering

Jämlikhet eller icke-diskriminering är en annan allmän EG-rättslig princip.
En enskilds ekonomiska och rättsliga position inom gemenskapen bestäms
med hjälp av principen om jämlikhet. Likabehandlingsprincipen innebär att
varje form av diskriminering grundat på nationalitetsskäl är förbjuden inom
EG-fördragets tillämpningsområde enligt EG-fördragets artikel 12. Detta
innebär att fysiska och juridiska personer från någon annan medlemsstat
skall behandlas på samma sätt som det egna landets medborgare och företag.
EG-fördraget förbjuder inte bara öppen diskriminering utan även
diskriminering som är dold. Indirekt diskriminering utgörs av regler som
skenbart ställer upp andra kriterier än nationalitet för särbehandling men
som i praktiken medför samma resultat som direkt diskriminering. Omvänd
diskriminering tillåts däremot vilket innebär att medlemsstaterna får
behandla de egna medborgarna sämre än andra EU-medborgare.68 
    Diskriminering innebär särbehandling av jämförbara situationer.
Diskriminering är en följd av godtycklig behandling av lagregler i likvärdiga
situationer. Likvärdiga situationer skall behandlas lika såvida inte
differentieringen objektivt kan rättfärdigas.69     
    I Skummjölkspulver-målet70 härledde domstolen diskriminering från
proportionalitetsprincipen och ansåg att diskriminering var ett resultat av ett
brott mot denna princip. Doktrin har dock kritiserat domstolens resonemang
utifrån tre grunder. För det första finns det inget rättssystem i någon
medlemsstat som anser att oproportionalitet leder till olaglig diskriminering.
Vidare har de två olika principerna olika räckvidd och omfattning. I stora
drag utgör proportionalitetsprincipen en aspekt av frihet medan principen
om likhet handlar om medbestämmanderätt och delaktighet. Slutligen ger
proportionalitetsprincipen som sådan inte upphov till ett krav på rättigheter
och förmåner som givits andra. Diskriminering är inte nödvändigtvis en
följd av en oproportionell åtgärd.71

                                                
67 N. Emiliou, 1996, s. 147-148.
68 U. Bernitz/A. Kjellgren, 1999, s. 103-105. N. Emiliou, 1996, s. 148-149 och 161.
69 Mål 14/59 [1959] ECR 215. Förenat mål 117/76 och 16/77 [1977] ECR 1753.
70 Mål 114/76 [1977] ECR 1211.
71 C. Gydal, 1996, s. 91-92.
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    Det är svårt att kombinera proportionalitetsprincipen och principen om
jämlikhet till ett klart och sammanhängande koncept. Proportionalitetstestet
är mer generellt medan diskrimineringstestet är mer specifikt. Gemensamt
för båda principerna är att de ålägger lagstiftaren en skyldighet att grunda
varje restriktion och differentiering på rimliga kriterier. I vissa fall kan en
åtgärd som inskränker en enskild eller ett företags ekonomiska sfär vara ett
brott mot båda principerna. En för hög avgift som förvränger konkurrensen
mellan olika grupper anses ofta som ett uttryck för olaga diskriminering.
Eftersom denna aspekt av diskriminering ofta kräver en ekonomisk
jämförelse kan det vara lättare att ta hjälp av proportionalitetsprincipen för
att förklara en åtgärd olaglig.72

    I Isoglukos-målet73 ansågs avgiften som ålades isoglukosproducenterna
uppenbar diskriminerande i förhållande till hur sockerproducenterna
behandlades. Detta antydde ett förhållande mellan proportionalitetsprincipen
och principen om jämlikhet. Domstolen kopplade inte direkt samman dessa
principerna utan använde istället diskriminering som ett test vid jämförelsen
av olika gruppers fördelar och nackdelar. Domstolen kunde ha kommit fram
till att avgiften var oproportionell men genom att istället använda sig av ett
komparativt test mellan de två olika grupperna testade man gränserna för
proportionalitet. Man fann ett element av diskriminering genom det faktum
att en grupp bidrog till en annan grupps fördelar mer än vad de själv fick
igen. Detta faktum används sedan för att bedöma proportionalitet i strikt
mening.74  
    Principen om icke-diskriminering omfattar även krav på likabehandling
mellan könen. Artikel 141 i EG-fördraget stadgar att varje medlemsstat skall
säkerställa att principen om lika lön för män och kvinnor för lika arbete eller
likvärdigt arbete tillämpas. Artikeln förbjuder inte löneskillnader som kan
objektivt rättfärdigas utan hänvisning till kön enligt Jenkins-målet75. En
arbetsgivare som vill tillämpa undantag från lika-lön-principen har
bevisbördan för att man tagit hänsyn till proportionalitetsprincipen. Detta
framgår av Bilka-Kaufhaus-målet76 där domstolen slog fast att ett företag har
bevisbördan för att en diskriminerande åtgärd korresponderar mot ett
genuint behov för företaget och att åtgärden är lämplig och nödvändig för
det eftersträvade målet. Om syftet med särbehandlingen kan uppnås utan
diskriminering är agerandet oproportionerligt och ett utgör ett brott mot
artikel 141. Det är uppenbart att diskriminerande åtgärder skall vara föremål
för ett proportionalitetstest.

2.3.5  Proportionalitetsprincipen och subsidaritetsprincipen

Subsidaritetsprincipen innebär att åtgärder inte skall vidtas på högre
beslutsnivå än vad som är behövligt. Grundtanken är att där det finns

                                                
72 N. Emiliou, 1996, s. 155 och 161.
73 Förenat mål 103 och 145/77 [1978] ECR 2037.
74 C. Gydal, 1996, s. 93.
75 Mål 96/80 [1981] ECR 911.
76 Mål 170/84 [1986] ECR 1607.
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möjlighet till olika beslutsnivåer skall beslut fattas på så låg nivå som
sakfrågan tillåter. Subsidaritetsprincipen handlar om ansvarsfördelning
mellan gemenskapen och medlemsstaterna utanför områden där EG har
exklusiv kompetens. Principen är därmed endast tillämplig när både EG och
medlemsstaterna har lagstiftningskompetens. Gemenskapen skall endast
vidta åtgärder om och i den utsträckning målet med en föreslagen åtgärd inte
i tillräcklig hög grad kan uppnås av medlemsstaterna.77  
    Subsidaritetsprincipen är införd i EG-fördragets artikel 5 och i andra
stycket anges två grundläggande rekvisit som skall vara uppfyllda för att
gemenskapen skall kunna vidta legislativa åtgärder. För det första skall
målet för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kunna uppnås
av medlemsstaterna och för det andra skall målet för den planerade åtgärden
på grund av dess omfattning eller verkningar bättre kunna uppnås på
gemenskapsnivå. I tredje paragrafen finns ett nödvändighetskrav som går ut
på att gemenskapen inte skall vidta någon åtgärd som går utöver det som är
nödvändigt för att uppnå målen i fördraget. Detta nödvändighetskrav har
tolkats så att det innebär att gemenskapen skall följa
proportionalitetsprincipen i sin helhet. Nödvändighetsrekvisitet skall
tillämpas oavsett om det aktuella området utgörs av gemenskapens
exklusiva kompetens eller inte och i förhållande till alla legislativa förslag.
Tredje paragrafens tillkomst grundas på domstolens utveckling av
proportionalitetsprincipen.78

    Proportionalitetsprincipen och subsidaritetsprincipen är nära relaterade
men inte identiska. Subsidaritetsprincipen kan begränsa gemenskapens
kompetens i förhållande till medlemsstaterna medan
proportionalitetsprincipen utgör ett kriterium för hur en gemenskapsåtgärd
skall bedömas. Subsidaritet handlar om frågan huruvida
gemenskapsagerande krävs medan proportionalitetsprincipen tillämpas när
man redan fastställt att en gemenskapsåtgärd krävs.
Proportionalitetsprincipen går därmed ett steg längre. Subsidaritetsprincipen
skall avgöra vem som skall agera och från detta perspektiv kompletterar
proportionalitetsprincipen subsidaritetsprincipen.79

2.3.6  Sammanfattande kommentarer

Undersökning av proportionalitetsprincipen i förhållande till andra
rättsprinciper ger en djupare kunskap om principens omfattning och
innehåll. Många allmänna rättsprinciper är nära relaterad och kan därför
kompletterar varandra. Exempel på detta är rättssäkerhetsprincipen som
måste överensstämma med proportionalitetsprincipen som i sin tur måste
tillämpas med hänsyn till rättssäkerheten. Retroaktivitetsförbudet utgör en
vidare aspekt av rättssäkerhetsprincipen samtidigt som den har koppling till
proportionalitetsprincipen. Med hjälp av proportionalitetsprincipen kan ett

                                                
77 U. Bernitz/A. Kjellgren, 1999, s. 106
78 U. Bernitz/A. Kjellgren, 1999, s. 106-107. N. Emiliou, 1996, s. 141. C. Gydal, 1996, s.
95.
79 N. Emiliou, 1996, s. 140.
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bemyndigande från kommissionen till medlemsstaterna som innebär att ett
land får vidta retroaktiva skyddsåtgärder ogiltigförklaras. För att en åtgärd
som har retroaktiv effekt skall godkännas krävs att den är proportionell. När
kommissionen enligt EG-fördragets artikel 134 bemyndigar en medlemsstat
att vidta skyddsåtgärder med retroaktiv verkan måste kommissionen
undersöka de skäl som medlemsstaten anfört och undersöka om åtgärden är
nödvändig samt förenlig med fördraget. 
    Det finns en nära koppling mellan diskriminering och
proportionalitetsprincipen. Vad gäller jämlikhet kan konstateras att
gemensamt för proportionalitetsprincipen och principen om jämlikhet är att
de båda principerna ålägger lagstiftaren en skyldighet att grunda varje
restriktion och differentiering på rimliga kriterier. I rättspraxis har man
använt sig av diskriminering som ett test vid jämförelse av olika gruppers
fördelar och nackdelar. Genom ett komparativt test mellan olika grupper
prövas gränser för proportionalitet. Diskriminering föreligger om en av
grupperna bidrar till att en annan grupps fördelar mer än vad de själv får
igen. Utslaget av detta test kan sedan användas för att bedöma
proportionalitet i strikt bemärkelse. Av rättspraxis framgår också att en
arbetsgivare som tillämpar undantag från lika-lön-principen har att bevisa att
man tagit hänsyn till proportionalitetsprincipen. Bevisbördan omfattar krav
på att åtgärden korresponderar mot ett genuint behov för företaget, att
åtgärden är lämplig för ett mål som företaget vill uppnå och att åtgärden är
nödvändig för att uppnå detta mål. Om syftet med särskillnaden kan uppnås
utan diskriminering är agerandet oproportionerligt och ett brott mot lika-lön-
principen. 
    Subsidaritetsprincipen kan begränsa gemenskapens kompetens i
förhållande till medlemsstaterna. Proportionalitetsprincipen utgör ett verktyg
för hur en gemenskapsåtgärd skall bedömas. Subsidaritetsprincipen skall ge
svar på frågan om huruvida ett gemenskapsagerande krävs medan
proportionalitetsprincipen tillämpas först när man fastställt att en
gemenskapsåtgärd krävs. Proportionalitetsprincipen kompletterar med andra
ord subsidaritetsprincipen. 
     Rättsprinciper kan ofta ligga till grund för ett intresse som får betydelse
vid intresseavvägning och vid bedömning av huruvida proportionalitet i
strikt mening föreligger. Många legitima rättsintressen bygger i grunden på
en eller flera rättsprinciper. I till exempel EG-intresset av fri rörlighet för
varor ligger principen om icke-diskriminering. Detta innebär att allmänna
rättsprinciper indirekt kan ha betydelse vid intresseavvägningar.
Rättsprinciper kan också användas vid mål/medel-avvägningar. Till exempel
är restriktioner och förbud med diskriminerade effekt generellt inte lämpliga
och nödvändiga för att skydda ett nationellt intresse. 



32

2.4  EG-domstolens tillämpning av
proportionalitetsprincipen inom olika
rättsområde

2.4.1  Inledning

När gemenskapen har lagstiftningskompetens inom ett visst område måste
medlemsstaterna avstå från att vidta självständiga åtgärder eftersom de inte
längre har någon lagstiftningsbefogenhet inom detta område. Varje nationell
åtgärd som inte uttryckligen är godkänd av gemenskapen eller går utöver
vad som krävs för implementering av gemenskapens rättsakter är inte i
enlighet med maktfördelningen mellan gemenskapen och medlemsstaterna.
Medlemsstaterna har dock ansetts ha en viss grad av handlingsfrihet vid
implementeringsåtgärder och inom gemenskapsområden som inte till fullo
harmoniserats som till exempel områdena för fri rörlighet för varor och
personer. Inskränkningar inom dessa områden måste dock göras inom snäva
gränser eftersom de hindrar den gemensamma marknaden. Den största
begränsningen av medlemsstaternas handlingsfrihet är
proportionalitetsprincipen eftersom den begränsar möjligheterna för
medlemsstaterna att göra inskränkningar såvida inte åtgärden är
proportionell i förhållande till det mål man vill uppnå. Genom att tillämpa
proportionalitetsprincipen på medlemsstaternas administrativa åtgärder kan
domstolen kontrollera om åtgärderna är nödvändiga för att skydda ett erkänt
intresse och avgöra huruvida ett gemenskapsintresse skall bestå. Syftet med
att kontrollera medlemsstaternas åtgärder är att skydda allmänna rättigheter
inom EG-rätten.80

    I vissa fall kan medlemsstaterna överge gemenskapspolitiken för att
skydda ett visst nationellt intresse. Medlemsstaterna måste dock alltid välja
förvaltningsåtgärder eller lagstiftning som är proportionell till det mål man
vill uppnå och som är minst restriktivt i förhållande till de grundläggande
friheterna. Gemenskapen måste godkänna det nationella intresset som ett
befogat intresse. Administrativa eller straffrättsliga åtgärder som inskränker
dessa rättigheter får inte gå utöver vad som är strikt nödvändigt. Etablering
av den gemensamma marknaden kräver harmonisering och
överensstämmelse med fördraget. Proportionalitetsprincipen skall
respekteras både av gemenskapen och av de nationella myndigheterna som
tillämpar gemenskapsregleringen.81    
    Om en situation är reglerad genom fördraget får medlemsstaterna inte
inskränka denna reglering när man tillämpar eller formar nationell lag. En
viss handlingsfrihet råder dock om en stat vill skydda ett nationellt intresse.
Domstolen har dock i en rad mål uttalat att medlemsstaterna är bundna av
proportionalitetsprincipen och detta gäller även när en stat tillämpar
nationell lag mot personer som utnyttjar sina gemenskapsrättigheter.82 
                                                
80 C. Gydal, 1996, s. 38-39.
81 C. Gydal, 1996, s. 39.
82 C. Gydal, 1996, s. 40.
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    I Casati-målet83 uttalade domstolen generellt att straffrättsreglering och
processrättslig reglering är något som medlemsstaterna fortfarande har
ansvar för. Rättspraxis ger dock vid handen att gemenskapsrätten också
sätter vissa gränser inom dessa områden eftersom dessa kan påverka den fria
rörligheten för varor. Förvaltningsrättsliga och straffrättsliga åtgärder får
inte gå utöver vad som är strikt nödvändigt. Medlemsstater får inte skapa
kontrollprocedurer som ålägger restriktioner på friheter som garanteras
genom fördraget. Straff får inte åläggas som är oproportionerliga i
förhållande till styrkan av överträdelsen så att straffet utgör ett hot mot
utövandet av gemenskapens friheter.84

    Proportionalitet handlar om balans mellan intressen som står i konflikt
med varandra och dessutom utgör proportionalitetsprincipen en säkerhet för
grundläggande rättigheter. Proportionalitetsprincipen skall inte ses som en
invit till politiska ställningstagande. Principen tillåter och kräver att
domstolen slår ned på regler och beslut som har effekt för enskilda och som
innebär orättfärdig behandling av den enskilde. Domstolen avgör inte i
första hand vad proportionalitetsprincipen kräver utan huruvida ett
administrativ beslut är oproportionellt och ger upphov till orättvisa.85

 

2.4.2  Proportionalitetsprincipen inom området för varors
fria rörlighet

2.4.2.1  Inledning

Målet med regleringen av den fria rörligheten är att skapa en enda marknad
inom gemenskapen som är fri från interna handelsrestriktioner och att skapa
en gemensam kommersiell gräns mot resten av världen. På grund av vikten
av den fria rörligheten för varor har EG-fördraget inom detta område
tillämpats strikt och möjligheterna för undantag har också tolkats strikt.
Effekterna av nationella åtgärder skall bedömas i ljuset av EG-fördragets
mål.86 
    Proportionalitetsprincipen utgör en effektiv garanti för att man inte
missbrukar EG-fördraget. Den fria rörligheten för varor är en av de mest
centrala punkterna för gemenskapen och begränsningar av denna frihet
måste vara mycket speciella.87

    Inom EG-rätten har proportionalitetsprincipen fått den betydelsen att
nationella och överstatliga myndigheter inte får ålägga restriktioner eller
krav på rättssubjekt i den omfattning att de blir oproportionella i ljuset av
det resultat man vill uppnå. En enskild har som utgångspunkt rätt till
ekonomisk aktivitet. Denna rättighet innehåller rätt att bedriva handel, rätt
att inneha ett arbete, frihet från otillbörlig konkurrens samt den generella

                                                
83 Mål 203/80 [1981] ECR 2618.
84 C. Gydal, 1996, s. 40.
85 N. Emiliou, 1996, s. 173.
86 N. Emiliou, 1996, s. 227.
87 N. Emiliou, 1996, s. 228.
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rättigheten att agera så som man själv önskar så länge man inte handlar i
strid mot någon lag. En skada som oundvikligen skett för ett privat intresse
på grund av reglering av ekonomisk aktivitet utifrån ett allmänt intresse
utgör inte ett EG-fördragsbrott så länge som den aktuella institutionen
handlat med omsorg och tagit hänsyn till proportionalitetsprincipen.88

2.4.2.2  EG-fördragets artikel 28

Proportionalitetsprincipen har betydelse för huruvida bedömningen av
nationella handelshinder. Enligt EG-fördragets artikel 28 är kvantitativa
importrestriktionen samt åtgärder med motsvarande verkan förbjudna
mellan medlemsstaterna. Detta innebär att förbudet mot kvantitativa
restriktioner är tvåfaldigt. Dels omfattar det kvantitativa restriktioner, dels
åtgärder som har samma effekt som kvantitativa restriktioner, dvs åtgärder
med motsvarande verkan.89

    I Geddo-målet90 definierade domstolen kvantitativa handelshinder som
åtgärder som leder till fullständiga eller delvisa inskränkningar av import,
export eller varor i transit. Direktiv 70/50 innehåller en lista med cirka 20
olika typer av restriktioner som sannolikt klassificeras som åtgärder med
motsvarande verkan. Detta direktiv var endast tillämpligt under en
övergångsperiod med det kan dock fortfarande användas som icke-bindande
tolkningsråd vid tillämpning av artikel 28. I Dassonville-målet91 definierade
domstolen åtgärder med motsvarande verkan som alla handelshinder
antagna av medlemsstaterna som kan utgöra ett hinder, direkt eller indirekt,
faktiskt eller potentiellt, för handeln inom gemenskapen. Detta innebär att
det inte är nödvändigt att visa en faktisk effekt för handeln mellan stater
utan det räcker att åtgärden kan ha en sådan effekt.92

    Allt sedan Cassis de Dijon-målet93 har proportionalitetsprincipen spelat
en viktig roll när man jämför olika intressen och nödvändigheten av en
fungerande inre marknad. I detta målet fastslogs det att även icke-
diskriminerande åtgärder kan verka som ett hinder för handeln och därmed
utgöra åtgärder med motsvarande verkan. Förutom att medlemsstaterna har
möjlighet att rättfärdiga restriktioner för import, export och transiteringar
med hjälp av undantagsbestämmelserna i EG-fördragets artikel 30 utvidgade
domstolen i detta mål artikel 28 till att omfatta även icke-diskriminerande
nationella bestämmelser så att det genom praxis infördes ytterligare
möjligheter att åberopa viktiga intresse som stöd för annars otillåtna
bestämmelser. Denna nyhet kom att betecknas som doktrinen om de
tvingande hänsynen. Denna doktrin används för att fastställa om ett intresse
är värt att skydda. Proportionalitetsprincipen kommer sedan att tillämpas när
olika intressen skall vägas mot varandra. Intressen som kan åberopas under
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artikel 28 kan därmed bli fler i takt med utvecklingen av EG-rätten och de
rättigheter som tillkommer enskilda i enlighet med EG-fördraget.94

    Trots att domstolen upprepande gånger uttalat att undantagen i artikel 30
är uttömmande lade man till ytterligare grunder för undantag enligt artikel
28 i Cassis-målet. Denna inkonsekvens beror på att målet inte i så stor
utsträckning skapar nya grunder för undantag enligt artikel 28 utan mer
definierar omständigheter som gör att nationella åtgärder redan från början
faller in under artikel 30. Hänsyn som kan åberopas under artikel 28 är
enligt doktrin och rättspraxis bland annat hänsyn till effektiv skattekontroll,
goda handelsseder, konsumentskydd, skydd för skapande och kulturell
verksamhet, skydd för sparande av offentliga resurser, förbättrande av
arbetsförhållanden, värnande om medias mångfald, skydd för miljön och
biologisk mångfald samt skydd för den ekonomiska balansen i sociala
trygghets- och socialförsäkringssystem.95

    I Cassis-målet ansåg domstolen att förbudet att sälja drycker med en lägre
alkoholhalt än vad regleringen tillät inte var ett tillräckligt effektivt medel
för att bekämpa alkoholism. Åtgärden var inte nödvändig eftersom till
exempel märkning med angivandet av alkoholinnehållet skulle få samma
effekt. Åtgärden tjänade inte ett allmänt intresse och skulle inte stå över
kraven för den fria rörligheten av varor. Åtgärden ansågs utan tvekan
oproportionerlig i förhållande till alla aspekter som anfördes.
    I avsaknad av gemenskapsreglering kan man acceptera hinder för
gemenskapshandeln som grundas på olikheter mellan nationella lagar så
länge som reglerna tillämpas lika på både inhemska och importerade
produkter. Dessutom skall reglerna anses nödvändiga för att uppfylla
principen om tvingande hänsyn och vara proportionella i förhållande till det
syfte som man vill uppnå. Hinder mot gemenskapshandeln är alltid
förbjuden om den uppstått utifrån skillnaden mellan nationell lag som direkt
är diskriminerande. En åtgärd som förbjuder försäljning av en produkt från
en annan medlemsstat är inte tillåten om medlemsstaten tillåter försäljning
av en liknande inhemsk produkt. Om en regel har en diskriminerande effekt
men tillämpas utan hänsyn till produktens härkomst kan åtgärden
rättfärdigas om det skapats på grund av tvingande hänsyn. Detta innebär att
man måste skilja på direkt och indirekt diskriminering eftersom endast
indirekt diskriminering kan objektivt rättfärdigas om den är proportionell.96 
    Proportionalitetsprincipen har primärt använts i förhållande till
konsumentskydd. Åtgärder för att skydda konsumenter utgörs primärt av
kvalitetskrav, försäljningsregleringar och sanktioner för vissa överträdelser.
I mål där artikel 28 eller 30 är tillämpliga anses märkning ofta som det mest
lämpliga medlet för att informera konsumenterna om produktens
egenskaper. I Rau-målet97 ansågs det belgiska kravet på att margarin endast
fick saluföras i en viss form som oproportionellt. Domstolen godtog
visserligen skälet för åtgärden, skyddet för konsumenter, men åtgärden i sig
ansågs inte nödvändig eftersom domstolen menade att man kunde tillvarata
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konsumentskyddet genom lämplig märkning. Eftersom åtgärden bedömdes
onödig ansågs den fria rörligheten var ett starkare intresse att skydda än
konsumentintresset. I målet Kommissionen mot Tyskland98 ansågs en tysk
reglering om vilka drycker som fick saluföras under namnet ”Bier”
oproportionellt eftersom samma konsumentskydd kunde uppnås genom
märkning. Tyskland hade förbjudit alla tillsatser i öl inklusive de tillsatser
som var tillåtna i öl i andra medlemsstater eftersom man ville skydda
allmänhetens hälsa. Uteslutning av vissa tillsatser skulle kunnat rättfärdigats
men ett generellt förbud för tillsatser ansågs oproportionellt. Även här fick
konsumentintresset ge vika för det EG-rättsliga intresset. Exempel på mål
där konsumentintresset ansetts starkare än principen om fri rörlighet är bland
annat Oosthoek-målet99 där domstolen godkände holländska bestämmelser
som begränsade möjligheter för marknadsföring genom att ge köpare av
encyklopedier gratisgåvor. Domstolen menade att sådana erbjudande kunde
försvåra för konsumenterna när de skulle bedöma varans verkliga pris och
även leda till en snedvriden konkurrens. Buet-målet100 handlade om
huruvida ett konsumentskyddsintresse kunde rättfärdiga en nationell regel
som förbjöd dörrförsäljning av studiekurser. Domstolen använde sig av
proportionalitetsprincipen för att undersöka förbudet. Tiden för att häva ett
hemförsäljningsköp ansågs i och för som ett tillräckligt skydd men
domstolen menade att risken för ogenomtänkta köp var större när det
handlade om utbildningsmaterial och kurser. Lagstiftningen hade tillkommit
som en reaktion på klagomål som framförts på försäljning av kurser som
inte längre var aktuella. Domstolen ansåg att olämpligt material kunde
äventyra köparens möjligheter att uppnå vidare träning och dennes
möjligheter att stärka sin position på arbetsmarknaden. Beslutet att förbjuda
hemförsäljning var inte för långtgående och godkändes. 
    I det danska flaskmålet, Kommissionen mot Danmark101, kom domstolen
fram till att listan över tvingande hänsyn inte var komplett utan man lade till
miljöskyddet. När man fastslagit att miljöintresset var ett skyddsvärt intresse
återstod frågan om den danska staten respekterat proportionalitetsprincipen.
EG-domstolen kom fram till att åtgärden inte var proportionell i förhållande
till det mål man ville uppnå. Skyldigheten för tillverkare och importörer att
endast använda godkända dryckesbehållare ansågs inte proportionellt
eftersom det begränsade kvantiteten av produkter som kunde marknadsföras
av producenter. Regleringen innebar att danska myndigheterna kunde neka
utländska producenter tillgång till marknaden om de inte använde sig av
godkända behållare trots att de var villiga att försäkra att behållarna
återanvändes. Det fanns ingen balans mellan vad miljön skulle vinna på
regleringen och de negativa effekter som skulle uppkomma för varors fria
rörligheten.  Miljöintresset fick ge vika för den fria rörligheten för varor. 
    I målet Cinéthèque102 förbjöd fransk lagstiftning försäljning och uthyrning
av videofilmer under en period av ett år från det datum tillstånd givits för att
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visa en film. Trots att åtgärden vidtagits för att uppmuntra till fler biobesök
och trots att lagen tillämpades lika i förhållande till både inhemska och
utländska filmer så var domstolen ovillig att utesluta sådana nationella
regler från artikel 28 tillämpning. Anledningen till detta var att sådan
lagstiftning kan skapa hinder för den interna gemenskapshandeln av
videokassetter eftersom det uppstår olikheter mellan de nationella systemen
i de olika medlemsstaterna och mellan villkoren för att släppa film på
biografer i de olika staterna. För att en sådan åtgärd skall anses godkänd
krävs att restriktionen av gemenskapshandeln inte går utöver vad som är
nödvändigt för att uppnå målet och att målet som sådant rättfärdigas i
förhållande till gemenskapsrätten. Domstolen ansåg att främjande av
biobesök kan utgöra ett sådant rättfärdigande. Domstolen fann alltså i detta
mål att ytterligare ett intresse, främjandet av biobesök, var värt att skydda.
    Torfaen-målet103 handlade om brittiskt förbud att sälja vissa produkter på
söndagar. Förbudet tillämpades lika på både inhemska och utländska
produkter och dessutom var syftet med regleringen inte att ändra
försäljningsmönster. Domstolen ansåg att icke-diskriminerande lag som
uppfyller ett mål som rättfärdigats genom EG-rätten är i överensstämmelse
med principen för den fria rörligheten. Reglering av söndagsöppet ansågs
vara ett rättfärdigat intresse eftersom medlemsstaterna ansågs ha
bestämmanderätt i denna fråga. Domstolen kom fram till att artikel 28 inte
är tillämplig när nationella regler förbjuder försäljning på söndagar.
Anledningen till denna slutsats var att regleringen inte gav upphov till
diskriminerande effekter mellan inhemska och utländska produkter
    Torfaen-målet gav upphov till en rad brittiska domar som kom att stå i
konflikt med varandra eftersom EG-domstolen inte gav riktlinjer till de
nationella domstolarna för hur bedömning av lagars effekt skulle göras.
Olikheterna i de brittiska domstolsutslagen berodde framför allt på vilket
syfte man ansåg lagstiftningen hade, om målet var att skydda arbetstagarna
eller skydda söndagars karaktär.104

    Problemställningarna i Torfaen-målet behövde klargöras. I Stoke-on-
Trent-målet105 sa domstolen att man måste ta hänsyn till huruvida nationella
åtgärders restriktiva effekt på intra-gemenskaplig handel är direkt, indirekt
eller rent spekulativ. Dessutom måste en nationell åtgärd vara proportionell
och i överensstämmelse med artikel 28. Prövning av proportionalitet var
tidigare en fråga för de nationella domstolarna men i detta målet övergav
man denna ordning. Domstolen menade att den hade all information som var
nödvändig för att kunna ta ställning till frågan om sådana regler är
proportionella. Dessutom ansåg den sig tvingad att själv avgöra fråga om
proportionalitet för att möjliggöra för de nationella domstolarna att på ett
uniformt sätt besluta i frågor med gemenskapsrättslig karaktär. Beslut får
inte variera endast på grund av vilka fakta som en individuell domstol anser
föreligga. Eftersom nationella domstolar kommit fram till inkonsekventa
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domar gick EG-domstolen in och avgjorde själv frågan genom att fastlägga
att förbudet för söndagsöppet är proportionellt. 
    I målet Keck och Mithouard106 handlade det om ett straffrättsligt
förfarande. En fransk domstol anklagade Keck och Mithourd för försäljning
av produkter till ett underpris vilket var ett brott enligt fransk lag. Ett sådant
straffrättsligt förfarande ansåg de anklagade vara ett brott mot EG-fördragets
artikel 28. EG-domstolen begränsade dock genom detta rättsfall artikel 28
omfattning genom att undanta vissa typer av nationella åtgärder från
artikelns tillämpningsområde. Begränsningen innebar att nationella
regleringar av olika typer av icke-diskriminerande marknadsföringsåtgärder
som inte påverkar varornas utseende eller sammansättning i sig helt skall
anses falla utanför artikel 28. Försäljningsåtgärder som faktiskt eller rättsligt
inte gör åtskillnad mellan inhemska eller utländska varor och som inte anses
påverka samhandeln faller utanför artikel 28. Frågan om marknadstillträde
är väsentlig för att avgöra om artikel 28 är tillämplig. Nationella regler som i
mer väsentlig mån faktiskt försvårar eller gör det omöjligt för handlare från
andra medlemsländer att få tillträde till den nationella marknaden skall vara
föremål för artikel 28. Av Keck-doktrinen följer att domstolen presumerar
att bestämmelser som rör själva varans utformning och sammansättning har
en samhandelsbegränsande effekt medan man presumerar att bestämmelser
om varors distribution inte utgör ett brott mot artikel 28. Enligt Grogan-
målet107 skall dessa åtgärder som faller utanför artikel 28
tillämpningsområde inte utsättas för ett proportionalitetstest. Det faktum att
handlare i olika medlemsstater är föremål för olika lagstiftning är i sig inte
tillräckligt för att det skall föreligga diskriminering. Keck-målet fick som
följd att man kunde undvika en rad mål för processandets skull eller som en
förhalningstaktik. Dessutom kan skydd för nationella och regionala socio-
ekonomiska intresse utan svårigheter avgöras med hjälp av Cassis-
doktrinen.108

    Proportionalitetsprincipen blev alltså inte tillämplig i Keck-målet
eftersom artikel 28 tillämpningsområde inskränktes och straff till följd av
försäljning till underpris inte ansågs utgöra en åtgärd som försvårar tillträdet
till en nationell marknad. Eftersom den nationella åtgärden inte var att
bedöma enligt artikel 28 eller enligt proportionalitetsprincipen gjordes inga
mål/medel-avvägningar eller intresseavvägningar.

2.4.2.3  EG-fördragets artikel 30

Undantag från EG-fördragets artiklar 28-29 finns i artikel 30. Enligt artikel
30 utesluter inte artiklarna 28-29 förbud mot eller restriktioner för import,
export eller transitering på grund av allmän moral, allmän ordning, allmän
säkerhet, intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, bevarandet
av växter, intresset av att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt
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eller arkeologiskt värde eller intresset att skydda industriell och kommersiell
äganderätt. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel
för godtycklig diskriminering eller omfatta en förtäckt handelsbegränsning
medlemsstater emellan. 
    Detta innebär att nationella åtgärder endast kan rättfärdigas utifrån de
uppräknade intressena. Artikel 30 är uttömmande vilket innebär att nya
intressen inte kan läggas till den uppräknade listan. Kan man inte få in en
åtgärd under något av de uppräknade intressena i artikel 30 får man gå
tillbaka till artikel 28 och undersöka om det specifika intresset är värt att
skydda enligt doktrinen om tvingande hänsyn. Om artikel 30 anses
tillämplig är det nationella intresset automatiskt skyddsvärt och man kan gå
direkt till proportionalitetsbedömningen. 
    Artikel 30 framstår som omfattande men den har konstruerats snävt.
Domstolen har upprepade gånger insisterat på att artikel 30 endast täcker
rättfärdigande av icke-ekonomisk natur. Detta innebär dock inte att
rättfärdigande åtgärder inte kan ha ekonomiska effekter i vissa avseende.
Syftet med artikel 30 är inte att reservera vissa område för medlemsstaternas
exklusiva kompetens utan att tillåta nationell lagstiftning som innebär
undantag från principen om fri rörlighet för varor i den utsträckning som
undantagen kan rättfärdigas.109

    Frågan om huruvida en åtgärd kan rättfärdigas är separerad från frågan
huruvida det föreligger godtycklig diskriminering. Nationella åtgärder som
medlemsstaterna vill rättfärdiga under artikel 30 måste vara proportionella i
förhållande till åtgärdens syfte. Artikel 30 innebär att en stat först måste visa
att det existerar ett hot mot något intresse som anges i artikeln. Därefter
måste man visa att den vidtagna åtgärden är i proportion till den risk som
föreligger för importen eller exporten. Proportionalitetstestet har utformats
som ett test av den minst restriktiva åtgärden. Det måste vara omöjligt att
uppnå det önskade skyddet genom mindre restriktiva åtgärder. Om intresset
kan skyddas genom mindre restriktiva åtgärder, kan åtgärden godkännas
endast om det kan visas att frånvaron av dessa regler ålägger
administrationen en börda eller utgifter som skulle gå utöver vad som kan
anses rimligt. Artikel 30 skall tolkas snävt och kan endast användas om det
inte existerar några harmoniserade regler.110 
    Om en åtgärd är rättfärdigad med hjälp av artikel 30 så kan rättfärdigandet
underkännas om åtgärden är en följd av godtycklig diskriminering eller
uttryck för ett förtäckt handelshinder enligt sista meningen i artikel 30.
Proportionalitetsprincipen ligger till grund för denna sista mening eftersom
denna mening skall garantera att rättfärdiganden av förbud och restriktioner
enligt första meningen inte missbrukas. Sista meningen skall förhindra att
restriktioner grundade på första meningen skall gå utöver deras mål och
antingen användas för att skapa diskriminering utifrån varors härkomst eller
att indirekt skydda nationella produkter. Sista meningen skall försäkra att
uppenbara rättfärdigande åtgärder inte tillämpas så att de delar den interna
europeiska marknaden. Sista meningen har också klassats som en nödbroms
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inom EG-rätten genom domstolens ståndpunkt att åtgärder som rättfärdigats
med hjälp av artikel 30 inte får frångå sitt rätta syfte att tillförsäkra en jämlik
behandling grundat på principerna om ömsesidigt erkännande och en
enhetlig marknad. Hela artikel 30 skall ha som effekt att uppnå en balans
mellan nationella intressen och gemenskapsintresse. Genom att använda
proportionalitetsprincipen hindrar man medlemsstater och marknadsaktörer
från att kringgå principen om varors fria rörlighet och från att skapa hinder
inom den enhetliga marknaden.111

    Bevisbördan för att en åtgärd är i överensstämmelse med
proportionalitetsprincipen vilar på den som vill rättfärdiga den. Normalt är
det en nationell myndighet men för en industriell eller kommersiell
äganderätt kan det vara ett företag eller en enskild.112   
    Eftersom oklara åtgärder som ålägger restriktioner för import blir föremål
för principen om tvingande hänsyn under Cassis-formulan används normalt
artikel 30 på åtgärder som klart utgör ett brott mot artiklarna 28-29. Om en
oklar åtgärd är klart diskriminerande genom dess importeffekter kan
domstolen fortfarande kräva rättfärdigande med hjälp av artikel 30. Klart
tillämpliga åtgärder kan aldrig rättfärdigas med hjälp av principen om
tvingande hänsyn. Både artikel 30 och principen om tvingande hänsyn kan
ses som provisoriska undantag i väntan på att gemenskapen skall
harmonisera och dirigera nationell rätt.113

    Domstolen gav sina första riktlinjer för hur man skall tolka artikel 30 i
målet Kommissionen mot Italien114. Kommissionen vände sig mot en
italiensk progressiv skatt för exporterade värdeföremål. Denna skatt var ett
sätt att införa restriktioner på antikviteter som exporterades från Italien.
Italien ansåg att skatten skulle falla under artikel 30 eftersom man med hjälp
av denna artikel kunde skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt
eller arkeologiskt värde. Dessutom menade Italien att skatten inte gav så stor
effekt för den gemensamma marknaden som ett förbud eller
exportrestriktioner skulle göra. Domstolen menade dock att medlemsstater
måste beakta begränsningar som följer av skatter dels i förhållande till det
syfte man vill uppnå, dels i förhållande till åtgärdens natur och mål. Även
om en åtgärd kan rättfärdigas utifrån ett sådant perspektiv kan den inte
godkännas om den inte står i överensstämmelse med
proportionalitetsprincipen. Restriktioner av den fria rörligheten för varor
måste vara rimliga i förhållande till det mål man vill uppnå. 
    I målet Wurmser115 tog man upp principen om tvingande hänsyn och
artikel 30 och visade på dels paralleller och skillnader, dels på
proportionalitetsprincipen. Fransk lag krävde att importörer skulle visa att
de importerade produkterna var i överensstämmelse med de franska reglerna
med hänvisning till intresset att skydda människors liv och hälsa. Brist på
uppfyllelse av detta krav gav upphov till ett straffrättsligt ansvar. Domstolen
menade att dessa regler kunde medföra att handlare som distribuerade både
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importerade och inhemska produkter hellre skulle välja inhemska produkter
på grund av skyldigheten att se till att produkterna var i enlighet med fransk
lag. Skyddet för hälsa och säkerhet täcktes av artikel 30 medan skyddet för
handel och konsumenter endast kan åberopas om åtgärden tillämpades lika i
förhållande till inhemska och importerade produkter. Domstolen ansåg att
skyldigheten kunde rättfärdigas både med hjälp av artikel 30 och med hjälp
av principen om tvingande hänsyn. Eftersom det inte fanns några
gemenskapsregler inom detta område skulle skyldigheten enligt den franska
lagen bedömas utifrån artiklarna 28-30. Domstolen slutsats var att det
straffrättsliga ansvaret inte var acceptabelt eftersom det fanns mindre
ingripande åtgärder för att uppnå syftet med lagstiftningen. En importör kan
inte åläggas att analysera en produkt så att denne kan bekräfta att produkten
står i överensstämmelse med fransk rätt. En sådan skyldighet innebar att
importörer ålades en större börda än den som ålades de inhemska
producenterna som i sin tur hade lättare att kontrollera sammansättningen av
produkter. Sådana krav som fransk lag ställde upp är ofta oproportionella i
förhållande till det ändamål man vill uppnå. Onödig upprepning av teknisk
eller kemisk analys som redan utförts i en medlemsstat och vars resultat är
tillgängligt för myndigheterna i importlandet är oacceptabla. Detta följer av
principen om ömsesidigt erkännande. Proportionalitetsprincipen innebär i
detta fall att myndigheter i importlandet måste ta med i beräkningen
likvärdiga kontroller och inspektioner som utförts i exportlandet. I frånvaron
av rättfärdigande under artikel 30 eller enligt principen om tvingande
hänsyn, kan en åtskillnad i nationell lagstiftning inte användas som grund
för att vägran att tillåta importerade varor från en annan medlemsstat.
    I målet Kommissionen mot Storbritannien116 krävde Storbritannien att
importerad mjölk skulle upphettas genom ytterligare en upphettningsprocess
i Storbritannien med hänsyn till skyddet för människors liv och hälsa. Detta
medförde i praktiken ett totalt importförbud eftersom import av mjölk blev
helt oekonomisk. Domstolen menade att det fanns vissa skillnader mellan
olika länder vad gällde upphettning men att dessa olikheter inte var så stora.
Tekniska fakta gav vid handen att mjölkproduktionen i de olika
medlemsstaterna var lika säkra. De krav som ställdes på importerad mjölk
fick endast förekomma om det var absolut nödvändigt. Domstolen slutsats
var att den ansåg att certifikat från den exporterande medlemsstaten skulle
utgöra ett tillräckligt skydd. Detta mål fick tillföljd att det blev svårare att
rättfärdiga dubbelkontroller.
    I målet Kommissionen mot Frankrike117 handlade det om huruvida
franska gränstester av italienskt vin var i enlighet  med
proportionalitetsprincipen. Omständigheter som domstolen beaktade var att
liknande tester utfördes av de italienska myndigheterna samt att frekvensen
av de franska kontrollerna av italienskt vin var mycket högre än de tillfälliga
testerna som utfördes i Frankrike på franska viner. De franska
myndigheterna hade infört dessa kontroller med hänsyn till människors liv
och hälsa. EG-domstolens bedömning var att de franska tullformaliteterna
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var alltför oproportionerliga i förhållande till sitt syfte och därmed otillåtna.
Medlet var inte i överensstämmelse med målet för åtgärden. Granskningen
skulle ha inskränkt sig till stickprovskontroller. En systematisk kontroll som
utfördes i Frankrike kan vara proportionell om medlemsstaten kan visa på en
faktisk hälsorisk.
    I Henn och Darby-målet118 handlade det om ett brittiskt förbud att
importera pornografiskt material. Lagen godkändes eftersom importförbudet
var ett acceptabelt sättet för att skydda allmänhetens moral. Med hänsyn till
samma skyddsintresse förbjöd Storbritannien import av uppblåsbara
sexdockor i Conegate-målet119. EG-domstolen underkände dock detta
importförbud med motivering att det enligt brittisk lag var fullt lagligt att
tillverka och sälja dessa dockor i Storbritannien. Importförbudet hade
diskriminerande effekt. Det är inte förenligt med proportionalitetsprincipen
att en medlemsstat förbjuder import av en viss produkt som lagligen
tillverkas inom landet. Medlet att förbjuda importen  kunde inte uppfylla
målet att skydda allmänhetens moral.

2.4.3  Fri rörlighet för personer – frihet för personer att
tillhandahålla tjänster och att etablera sig inom unionen

Artikel 3.1 c i EG-fördraget stadgar att den inre marknaden skall
kännetecknas av att hinder för fri rörlighet för varor, personer, tjänster och
kapital avskaffas mellan medlemsstaterna. Den fria rörligheten är en
fundamental rättighet som innebär att domstolen tolkar undantag och
begränsningar snävt medan friheterna ofta tolkas extensivt. Från början
tillkom den fria rörligheten för personer bara de som utövade ekonomisk
aktivitet, det vill säga arbetstagare och personer som utnyttjade den fria
rörligheten för att etablera sig och för att tillhandahålla tjänster. Genom
domstolspraxis har dock den fria rörligheten utvidgats till att även omfatta
mottagare av tjänster.120

    Artikel 12 i EG-fördraget förbjuder diskriminering på grund av
nationalitet, artikel 14 garanterar den fria rörligheten och artiklarna 39-55
preciserar den fria rörligheten för arbetstagare och tjänster. EG-fördragets
artikel 39.3 ger vid handen att det kan finnas möjlighet att begränsa den fria
rörligheten för personer med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa.
Medlemsstaterna tillåts därmed göra undantag från den fria rörligheten för
personer med hänvisning till dessa skyddsintresse. Direktiv 64/221 går mer
in i detalj hur dessa undantag får se ut. Begränsningar får inte användas för
ekonomiska ändamål och åtgärder skall baseras utifrån de som kommer att
beröras. Artikel 39.4 anger att artikeln och dess definition av vad den fria
rörligheten innebär inte skall tillämpas på anställning i offentlig tjänst.
Rätten till etablering och rätten att utföra tjänster kan innebära att särskild
behandling av utländska medborgare godkänns om denna särbehandling
grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa enligt fördragets
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artiklar 46 och 55. Proportionalitetsprincipen har haft en stor betydelse för
möjligheten att godkänna diskriminerande nationella regler som antagits för
att skydda ett rättsligt intresse. De rättsliga intressena som anses skyddsvärd
måste falla in under det nationella intresset av att skydda allmän ordning,
säkerhet och hälsa.121

    Det måste finnas en balans mellan nationella krav som åläggs personer
som etablerat sig inom ett territorium eller som tillhandahåller tjänster och
mellan fördragets regler för den fria rörligheten för personer, tjänster och
rätten till etablering. Nationella krav reglerar normalt yrkesmässigt
uppförande, utbildning, praktik och träning som krävs för ett kvalificerat
yrke. Krav på yrkesmässig standard är numera etablerad och ett intresse som
är värt att skydda. Enligt praxis är krav vid erbjudande av tjänster inte
proportionella om det finns mindre ingripande åtgärder att vidta.122

    En rad mål handlar om nationella krav som åläggs jurister och advokater
som vill tillhanda hålla sina tjänster eller etablera sig i en annan stat.
Medlemsstater får med anledning av tillämpning av en lämplig
rättsadministration och allmän säkerhet ålägga vissa skyldigheter för
advokater. Skyldigheterna skall vara proportionella och i allmänhet utgöra
samma krav som åläggs de egna medborgarna. I målet Kommissionen mot
Tyskland123 ansågs vissa krav på advokater onödiga om staten inte ålade
liknande krav på sina egna advokater. 
    I Webb-målet124 åtalades företagsledaren för ett engelskt företag av de
holländska myndigheterna för att ha använt sig av arbetare som anställts för
en begränsad tid utan att inneha licens som krävdes enligt holländsk lag.
Domstolen menade att arbetskraftsreglering är en känslig fråga men slog fast
att det är tillåtet för medlemsstaterna att reglera arbetskraften om kraven inte
är för långtgående i förhållande till det mål man vill uppnå. När man ska ta
ställning till ansökningar får man inte göra någon skillnad på grund av
nationalitet. Domstolen slog också fast att värdlandet måste ta hänsyn till
säkerhetsåtgärder som redan vidtagits av sökanden när man skall avgöra
huruvida nationella regler kan rättfärdigas.
    I målet Chouquet125 ansåg domstolen att det i princip är upp till
medlemsstaterna att kräva ett inhemskt körkort med hänvisning till
säkerheten vid motorvägskörning. Detta krav får även ställas när bilisten
innehar körkort som är utfärdat i dennes hemland. Reglerna måste dock vara
proportionella och domstolen menade att det är för långtgående att kräva
körkortstest som är identiskt med det som en gång genomförts i en annan
medlemsstat. Detta innebär att viss säkerhetsstandard vid motorvägskörning
ryms inom intresset att skydda allmän säkerhet.126  
    Alpine Investments-målet127 handlade om artikel 49 i EG-fördraget som
förbjuder inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom
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gemenskapen. Ett holländskt beslut med innebörden att man förbjöd
marknadsföring av finansiella tjänster via telefon till både inhemska
personer och personer i andra medlemsstater var föremål för domstolens
granskning. Domstolen slog fast att skyddande av den nationella finansiella
sektorn faller in under det allmänna intresse-undantaget. I detta målet gick
domstolen igenom alla tre stegen i proportionalitetstestet. Alpine
Investments menade att förbudet inte var lämpligt eftersom de ansåg att den
stat till vilken telefonsamtalen gick till skulle kontrollera
marknadsföringsmetoderna. Domstolen accepterade inte detta argument och
ansåg inte att förbudet var olämpligt för att skydda investerarna eftersom
den stat var ifrån telefonsamtalen kom bäst kunde kontrollera samtalen. Vad
gällde nödvändigheten ansåg företaget att förbudet var för långtgående för
att uppnå det eftersträvade målet. Enligt dess synsätt var det tillräckligt att
företaget spelade in alla samtal, en metod som använts i Storbritannien.
Domstolen accepterade inte heller detta argument utan påpekade att det
faktum att andra medlemsstater har ett lägre skydd utgör inte ett bra
argument vid ställningstagande till frågan om en åtgärds nödvändighet.
Alpine Investments argumenterade vidare att förbudet inte var proportionellt
i strikt mening eftersom det var ett allmänt förbud som ålade för stor börda
på företag som aldrig fått några klagomål från konsumenter. Domstolen
accepterade inte heller detta argument eftersom ett begränsat förbud för
vissa försäljare baserat på tidigare uppförande kan vara en otillräcklig åtgärd
för att uppnå målet, att upprätta och behålla tilltron till den nationella
värdepappersmarknaden. Förbudet hade en begränsad verkan eftersom det
endast förbjöd kontakt med potentiella kunder via telefon eller personligt
besök utan att kunden på förhand givit sitt godkännande till att bli
kontaktad. Domstolen lade stor vikt vid att skydda individer från orättvisa
marknadsvillkor och vid skydd av nationella värden. Om en medlemsstat
kan bevisa att åtgärder inte är skapade för att begränsa den fria rörligheten
mellan medlemsstaterna utan för att skydda ett högre intresse så anses
åtgärderna proportionella. Intresset av att skydda enskilda som utnyttjade
dessa finansiella tjänster samt intresset att skydda den nationella
värdepappersmarknaden inrymdes i skyddet för allmän ordning och
säkerhet. Dessa intressen var starkare än intresset att skydda den fria
rörligheten.
    Van Duyn-målet128 handlade om personligt uppförande. Fru Van Duyn
förbjöds av Storbritannien att arbeta som sekreterare hos Scientologikyrkan i
Sussex. Domstolen ståndpunkt var att begränsningar skall tolkas strikt och
omfattningen av begränsningar inte kan bestämmas ensidigt av varje
medlemsstat. Begränsningar kan motiveras om en medlemsstat klart har
uttalat sin inställning till en organisation och dessutom vidtagit
administrativa åtgärder till följd av sin inställning. Medlemskap i
Scientologikyrkan ansågs medföra tillåtna inskränkning i den fria
rörligheten. Åtgärder för att förhindra personer tillträde till vissa
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organisationer eller sammanslutningar kan alltså anses proportionella om
syftet med åtgärden är att skydda den allmänna ordningen och säkerheten.129

    Medlemsstaterna får åberopa allmän ordning när det föreligger ett
allvarligt hot mot ordningen i värdlandet. Det är oproportionellt att förbjuda
eller inskränka en persons rättigheter endast på grund av att han eller hon
tidigare blivit dömd tillföljd av brottsligt handlande. Tidigare fällande
domar behöver inte nödvändigtvis utgöra ett hot och därmed kan endast
verkligt existerande hot rättfärdiga åtgärder. Det är oproportionellt för en
medlemsstat att förbjuda någon att utnyttja sin fria rörlighet om den
personen vill företa sig något som inhemska medborgare är fri att göra.130 
    Vid övervakning av utlänningar har proportionalitetsprincipen varit
avgörande. Speciellt i förhållande till formaliteter och sanktioner som
medlemsstater är berättigade att använda i förhållande till personer från
andra medlemsstater som misslyckats att rätta sig efter krav som reglerar
rörelse inom landet eller på vistelseorten.131

   Exempel på detta är Watson & Belmann-målet132 där en italiensk
medborgare åtalades för att ha underlåtit att meddela de italienska
myndigheterna att han hade en brittisk medborgare anställd. Domstolen
konstaterade att stater får ålägga straff på grund av att man inte följt
administrativa formaliteter men dessa straff får inte vara oproportionella och
inte begränsa den fria rörligheten på ett oproportionellt sätt. I Peck-målet133

framhöll domstolen att trots att nationella myndigheter får straffbelägga
underlåtelse att inhämta uppehållstillstånd så kan en medlemsstat inte
rättfärdiga ett straff som är oproportionellt i förhållande till det brott man
gjort sig skyldig till och som utgör ett hinder mot den fria rörligheten. 

2.4.4  Proportionalitetsprincipens tillämpning inom
harmoniserade lagområden

Skapande av EG-rätten inom sådana områden som behöver harmoniseras är
ett verktyg för att färdigställa den inre marknaden. Direktiv är normalt inte
rättsligt bindande i sig själv utan kräver att de implementeras i de nationella
rättssystemen. Medlemsstaterna har en skyldighet att göra detta annars
bryter de mot fördraget. En harmoniserande rättsakt skall förutom att ge
allmänna regler i förhållande till de fyra friheterna också skydda
gemenskapens intresse och personer på ett lämpligt sätt. När ett område
harmoniserats måste medlemsstaterna avstå från att vidta lagstiftande
åtgärder inom detta område. Harmoniserande rättsakter kan inte alltid
skydda alla nationella intressen och därför finns ofta skyddsklausuler som
tillåter medlemsstaterna att avvika från reglerna under vissa förutsättningar.
Proportionalitetsprincipen används först och främst när medlemsstaterna
faller tillbaka på en säkerhetsklausul, när de tillåter undantag eller avvikelser
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från reglerna och när de rättfärdigar sådana avvikelser. Nationella rättsakter
kan komma i strid med gemenskapsrätten men sådana rättsakter kan trots
allt rättfärdigas under vissa omständigheter. Eftersom sådana rättsakter står i
strid mot gemenskapsrätten, ofta i strid mot den fria rörligheten, måste
rättfärdiganden tolkas snävt och bli föremål för ett proportionalitetstest.134

    I målet Kommissionen mot Italien135ansågs Italien ha misslyckats att
uppfylla nuvarande artikel 28 i EG-fördraget och direktiv 77/93 genom att
förbjuda import av grapefrukt. Grapefrukt fick endast importeras genom fem
kusthamnar eftersom dessa hamnar bäst ansågs kunna kontrollera skadliga
organismer. Syftet med den italienska regleringen var att skydda
allmänhetens hälsa. Domstolen ansåg att Italien inte lyckats bevisa att det
var omöjligt att fullgöra hälsokontroller av grapefrukt vid andra inhemska
hamnar. Innan tillkomsten av den nya regleringen hade kontroller skett vid
andra hamnar än de fem som nu tilläts vara importhamnar för grapefrukt.
Eftersom andra specifika faktorer som till exempel smuggling av infekterad
frukt inte förelåg kunde sådana faktorer inte åberopas för att rättfärdiga den
nationella lagstiftningen. Lagen ansågs med andra ord inte vara förenlig med
proportionalitetsprincipen. 
    I Clinique-målet136 förbjöd Tyskland kosmetikamärket Clinique att
marknadsföras sig under detta namn eftersom det ansågs vilseleda
konsumenterna. Namnet liknade det tyska ordet ”klinik” som har en
medicinsk betydelse. Gemenskapsreglering fanns inom detta område men
direktivet hade en säkerhetsklausul som innebar att man bland annat kunde
skydda konsumenters intresse. Produkterna marknadsfördes som kosmetika
och fanns inte tillgänglig på apotek utan endast på kosmetikavdelningar.
Produkterna marknadsfördes dessutom i andra medlemsstater under samma
namn. Utifrån marknadsföringen ansågs inte lagstiftningen rättfärdigad och
domstolen ansåg inte att den tyska regleringen var nödvändig för att skydda
konsumenter eller den allmänna hälsan. Domstolen betonade också att
nationell lagstiftning som skapats som en följd av ett EG-direktiv måste vid
sin tillämpning och så som den tolkas utifrån domstolspraxis
överensstämma med fördragets nuvarande artiklar 28-30. Nationell lag som
skapats genom implementering av ett EG-direktiv måste vara proportionell
eftersom nationell lagstiftning faktisk är kapabel att påverka
gemenskapshandeln. Domstolen menade att Clinique-produkterna
marknadsfördes på sådant sätt att det inte ansågs nödvändigt att förbjuda
användningen av namnet ”Clinique”. De nationella åtgärderna ansågs
därmed vara oproportionella.
    EG-fördragets artikel 95.4 anger att om en medlemsstat efter det att rådet
eller kommissionen beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser det
nödvändigt att behålla nationella bestämmelser som grundar sig på
väsentliga behov enligt artikel 30 eller som avser miljö- eller
arbetsmiljöskydd skall den till kommissionen anmäla dessa bestämmelser
samt skälen för att behålla dem. Det har antagits att
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proportionalitetsprincipen också täcker denna bestämmelse och att det
därmed krävs att proportionalitetsprincipen respekteras när en medlemsstat
fortsätter att tillämpa nationella regler och lagar. Det ställs höga krav vid
tillämpning av artikel 95.4 eftersom man måste ta hänsyn till den graden av
skydd som redan finns i den harmoniserande EG-regleringen. I framtiden
kommer det förmodligen ställas större krav på nationella åtgärder vad gäller
proportionalitetsprincipen. Förmodligen kommer det att göras en strikt
tolkning av proportionalitetsprincipen i förhållande till nationella åtgärder
under artikel 95.4.137

    Sammanfattningsvis kan man konstatera att en medlemsstat måste kunna
visa varför det krävs att ett nationellt intresse skyddas i högre utsträckning
än i andra medlemsstater. Detta beror på att direktiv anses ge ett allmänt
skydd. Vidare måste medlemsstaten visa att åtgärden är proportionell i
förhållande till syftet man vill uppnå med regleringen.138

    I förhållande till andra rättsområden inom gemenskapen ställs därför stora
krav på medlemsstaten när den skall visa att man respekterat
proportionalitetsprincipen vid undantag från regler som är gemensamma för
unionen. Mål/medel-resonemangen blir förmodligen mer ingående och vid
intresseavvägningen har EG-intresset som utgångspunkt ett högt
skyddsvärde. 

2.4.5  Handel utanför gemenskapen

Proportionalitetsprincipen är en av de grundläggande konstitutionella
principerna inom internationell handel samt europeisk handel utanför
gemenskapens gränser. Importavgifter och importrestriktioner utfärdade av
gemenskapen måste alltid vara proportionella i förhållande till det uttalade
syftet. Domstolen har använt proportionalitetsprincipen inom området för
utländsk handelsreglering och när EG-fördragets artikel 134 är tillämplig.
Artikel 134 reglera vilka medel och skyddsåtgärder som skall användas för
att säkerställa att genomförandet av de handelspolitiska åtgärderna som
vidtagits inte hindras. Skyddsåtgärder enligt artikel 134 är undantag från den
normala gemensamma marknadens funktion och skall tolkas och tillämpas
restriktivt. Domstolen tillämpar proportionalitetstestet och tar ställning till
huruvida åtgärden är nödvändig i förhållande till innebörden av artikel
134.139

    Vad gäller anti-dumping140 brukar domstolen undvika att tillämpa
proportionalitetsprincipen i sådana mål. Även när parter åberopat
proportionalitetsprincipen  har man undvikit att pröva principen. 
Anti-dumping-åtgärder syftar till att upprätthålla konkurrensen och kan
därmed inte ses som en administrativ åtgärd. Åtgärder vidtas mot handlare i
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huvudsak utanför gemenskapen och dessa skyddas inte av
gemenskapsrätten. Detta medför att åtgärderna inte behöver vara
proportionella eftersom gemenskapen endast har i uppgift att skydda
gemenskapens rättssubjekt. Domstolen kommer troligen endast att döma ut
åtgärder som är klart oproportionella. Nödvändighetsrekvisitet verkar mer
vara relaterad till när gemenskapen skall agera än hur den skall agera.141

2.4.6  Sammanfattande kommentarer

Den fria rörligheten för varor är en av de mest centrala punkterna för
gemenskapen och begränsningar av de fyra friheterna måste vara mycket
specifika. Artikel 28 skall förhindra kvantitativa importrestriktioner och
åtgärder med motsvarande verkan. Proportionalitetsprincipen används ofta i
mål som handlar om konsumentskydd. Av rättspraxis framgår att ett förbud
av gratisgåvor i samband med marknadsföring kan godkännas som
proportionellt med motivering att konsumenter annars kan ha svårt att
bedöma varans verkliga pris. Vidare har förbud av dörrförsäljning av
studiekurser ansetts proportionellt med motivering att det är större risk för
ogenomtänkta köp vid dörrförsäljning. Domstolen ansåg också att det
föreligger risk för att olämpligt eller inaktuellt studiematerial skulle kunna
komma ut på marknaden. I dessa fall har tillämpningen av
proportionalitetsprincipen lett till att konsumentintresset varit viktigare att
skydda än den fria rörligheten. Medlet för att skydda detta intresse har var i
överensstämmelse med målet. 
    I andra mål om konsumentskydd har domstolen funnit att förbud är
oproportionella eftersom man ansett att mindre restriktiva medel som
märkning istället skulle vara en mer adekvat åtgärd efter en mål/medel-
avvägning. Exempel på ett sådant mål är Cassis-målet där åtgärden att
förbjuda drycker med lägre alkoholhalt än vad den befintliga regleringen
tillät inte ansågs proportionerlig. Åtgärden var inte lämplig eftersom den
inte var ett effektivt medel för att bekämpa alkoholism. Åtgärden var inte
heller nödvändig eftersom det fanns alternativa medel så som varumärkning
för att uppnå samma mål. Vid prövning av proportionalitet i strikt mening
kom domstolen fram till att förbudet inte skulle vara till fördel för
konsumenterna. Nackdelarna för konsumenterna var inte i proportion till
eventuella fördelar. Det fanns inte balans mellan mål och medel eftersom
medlet inte effektivt kunde uppfylla målet att bekämpa alkoholism. Utifrån
detta mål/medel-resonemang vägde EG-intresset av att skydda den fria
rörligheten tyngre än det nationella intresset av att skydda konsumenternas
hälsa. 
    I Cassis-domen utökade domstolen omfattningen av EG-fördragets artikel
28 genom att fastslå att även icke-diskriminerande nationella åtgärder kan
verka som ett handelshinder. I Keck-målet från 1993 begränsade domstolen
artikel 28 omfattning. Detta gjordes genom att undanta från artikel 28
tillämpning, försäljningsåtgärder som faktiskt eller rättsligt inte gör
åtskillnad mellan inhemska eller utländska varor och som inte anses påverka
                                                
141 C. Gydal, 1996, s. 85.
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samhandeln. Detta innebär att sådana försäljningsåtgärder inte blir föremål
för ett proportionalitetstest. Proportionalitetsprincipen blir tillämplig vid
faktiska handelshinder med diskriminerande effekt.
    Undantag från EG-fördragets artikel 28-29 finns i artikel 30. Enligt artikel
30 är förbud eller restriktioner för bland annat import tillåtna om de
tillkommit för att skydda ett av de uppräknade intressena. Förbud eller
restriktioner måste dock vara proportionella i förhållande till åtgärdens syfte.
Proportionalitetstestet har utformats som ett test av den minst restriktiva
åtgärden. Detta innebär att det skall vara omöjligt att uppnå det önskade
skyddet genom mindre ingripande åtgärder. De uppräknade intressena i
artikel 30 är uttömmande vilket innebär att man får gå tillbaka till artikel 28
och principen om de tvingande hänsynen för att bedöma om ett intresse är
skyddsvärt om man inte kan få in ett intresse under artikel 30. Principen om
tvingande hänsyn har till exempel använts för att konstatera att miljöhänsyn
samt önskan att öka antalet biobesök är skyddsvärda intressen. 
    I rättspraxis av tillämpning av artikel 30 framgår att onödiga krav på
upprepningar av tekniska eller kemiska analyser som redan utförts i
producentlandet och vars resultat är tillgängligt för importlandet är
oacceptabla. Proportionalitetsprincipen ställer krav på att importlandet
beaktar likvärdiga kontroller och inspektioner som utförts i exportlandet.
Vanligen får intresset att skydda människors liv och hälsa ge vika för den
fria rörligheten om inte ett faktisk hälsorisk kan konstateras. Regler som
anger att importörer under straffrättsligt ansvar har att visa att de
importerade produkterna är i överensstämmelse med inhemsk reglering är
inte förenliga med proportionalitetsprincipen eftersom det finns mindre
ingripande åtgärder för att uppnå syftet med lagstiftningen. Domstolen har
därmed ansett att medlet, det straffrättsliga ansvaret, inte är i balans med
målet att skydda människors liv och hälsa. Detta har i sin tur lett till att man
ansett att intresset att skydda den fria rörligheten och icke-diskriminerande
åtgärder är starkare än intresset att skydda människors liv och hälsa. 
    Vidare framgår det av rättspraxis att produktcertifiering bör vara ett
tillräckligt skydd för konsumenterna när det av tekniska fakta framgår att
livsmedelsproduktionen i olika medlemsstater är lika säkra. Omfattande och
mycket frekventa tullkontroller av importerade varor är ofta inte förenligt
med proportionalitetsprincipen. Detta innebär att intresset att skydda den fria
rörligheten går före skyddet för människors liv och hälsa i dessa fall. 
    Slutligen framgår det av rättspraxis att pornografiskt material kan
förbjudas så länge som förbudet inte har en diskriminerande effekt. Detta
innebär att medlet, att förbjuda pornografiskt material, är i balans med målet
endast om medlet inte har diskriminerande effekt mellan inhemska varor
och varor från annan medlemsstat. Proportionalitetsprincipen innebär att det
nationella intresset att skydda allmänhetens moral står över EG-intresset om
åtgärden saknar diskriminerande effekt. 
    Vad gäller området för den fria rörligheten för personer kan krav på
yrkesmässig standard ofta godkännas. För jurister och advokater finns ofta
vissa skyldigheter som skapats för att få en lämplig rättsadministration och
för att säkra den allmänna ordningen. Dessa skyldigheter skall dock vara
proportionella  och i stort sett utgöra samma krav som läggs på de egna
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inhemska juristerna. Under förutsättning att det föreligger balans mellan mål
och medel innebär detta att det nationella intresset att skydda den rättsliga
administrationen och den allmänna ordningen är starkare än skyddet för den
fria rörligheten. 
    Krav på att alla personer skall ha inhemska körkort är godtagbart med
hänvisning till säkerheten men dessa krav skall vara proportionella. Det är
för långtgående att kräva att körkortstest som är identiska med det som en
gång genomförts i en annan medlemsstat. Intresset av att skapa en viss grad
av trafiksäkerhet är starkare än den fria rörligheten för personer. Medlet får
dock inte vara för långtgående och målet skall vara möjligt att kunna uppnå
utan alldeles för inskränkande åtgärder.
    Av rättspraxis framgår att ett förbud som kan ha inskränkande verkan i
kombination med att en medlemsstat vill skydda nationella värden och
individer från orättvisa marknadsvillkor kan anses proportionella. Kravet på
medlemsstaten är att den måste visa att åtgärden inte skapats för att begränsa
den fria rörligheten utan för att skydda ett högre intresse. Inskränkningar i
den fria rörligheten kan godkännas om de tillkommit som en följd av en
medlemsstat klart uttalat sin inställning till en organisationen eller
sammanslutning. Medlemsstaten skall dock ha vidtagit administrativa
åtgärder tillföljd av denna inställning.   
    Tidigare brottsliga handlingar får enligt proportionalitetsprincipen inte
vara det enda skälet för förbud eller inskränkningar av den fria rörligheten.
Intresset av att skydda till exempel allmänhetens säkerhet har inte så högt
skyddsvärde om vidtagna åtgärder endast grundas på tidigare brottsligt
agerande. Medlemsstaten måste först konstatera att det föreligger ett konkret
existerande hot mot den allmänna ordningen. Enligt rättspraxis får staten
inte ålägga personer straff till följd av att man inte följt administrativa
formaliteter eller införskaffat uppehållstillstånd om dessa straff inte är i
proportion till överträdelsen. Detta innebär att man måste vidta en
mål/medel-avvägning för att kunna avgöra denna bedömning. 
    Proportionalitetsprincipen skall användas på undantag eller avvikelser
från regler på grund av en säkerhetsklausul i en harmoniserande rättsakt. Av
rättspraxis framgår att nationell lag som skapats som en följd av ett EG-
direktiv måste vid sin tillämpning och som den tolkas överensstämma med
fördragets artiklar 28-30. Nationell lag som skapats genom implementering
av ett EG-direktiv måste vara proportionell eftersom nationell lagstiftning
faktisk är kapabel att påverka gemenskapshandeln. Kraven på
medlemsstaterna är att de skall visa varför det krävs ett starkare skydd än i
andra medlemsstater och att åtgärden är proportionell i förhållande till det
syfte man vill uppnå genom regleringen. Vid antagande av harmoniserande
rättsakter har den relevanta beslutsinstansen redan vidtagit vissa
intresseavvägningar och mål/medel-avvägningar. Detta innebär generellt att
de nationella intressena måste ha högt skyddsvärde för att godkännas och för
att kunna stå över de EG-rättsliga överväganden som ligger till grund för en
harmoniserande rättsakt. 
    Vad gäller handel utanför gemenskapen skall importavgifter och
importrestriktioner vara proportionella. För anti-dumping kan man
konstatera att åtgärder som syftar till att upprätthålla konkurrensen inte
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behöver vara proportionella. Anledningen till detta är att åtgärderna riktar
sig mot rättssubjekt utanför gemenskapen och som därmed inte skyddas av
EG-rätten. Om anti-dumping-åtgärder inte behöver vara proportionella
innebär detta att inga intresseavvägningar eller mål/medel-avvägningar
behöver göras.
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3 Svensk rätt

3.1  Proportionalitetsprincipen som en allmän
tillämplig rättsprincip inom förvaltningsrätten

Proportionalitetsprincipen är idag en del av svensk rätt genom Sveriges
medlemskap i EU och genom Sveriges inkorporering av
Europakonventionen för mänskliga rättigheter. I svensk rätt uttrycks
principen inte lika klart som i Europarätten. Strömberg beskriver
uttryckligen proportionalitetsprincipen först i sin 18:e upplaga av Allmän
Förvaltningsrätt från 1997. Det är dock värt att påpeka att redan 1955 fanns
doktrin inom svensk förvaltningsrätt som beskriver
proportionalitetsprincipen som en allmängiltig rättsprincip inom svensk
förvaltningsrätt. Sundberg omnämner principen i samband med bland annat
polisingripanden, vitesföreläggande, direkta personella tvångsmedel samt i
utlänningsprocessen. Sundberg skriver att principen innebär att större våld
inte får användas än vad nöden kräver och att starkare ingripande aldrig får
ske än vad som är nödvändigt. Åtgärder skall bestämmas med hänsyn till det
mål man vill uppnå och det statsintresse som skall tillgodoses.
Maktutövningen får inte vara oproportionell – man skall inte skjuta sparvar
med kanon!142 
    Proportionalitetsprincipen skall användas av svenska myndigheter när de
skall göra en skönsmässig bedömning och begränsa en individs eller en
grupps intresse men då det saknas klara riktlinjer för hur bedömningen skall
gå till. Viss handlingsfrihet tillkommer myndigheter om lagrum är oklara
eller ofullständiga, om lagar är av ramlagskaraktär eller om ett undantag i
lagstiftningen skall tillämpas.143

    Ett exempel på lagrum med undantagsbestämmelser är 2 kapitlet 12 §
regeringsformen där det stadgas att relativa rättigheter kan begränsas om det
är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranleder inskränkningen.
Lagstiftaren måste därmed utan tvekan iaktta proportionalitetsprincipen vid
rättighetsbegränsningar. I jämförelse med EG-rätten saknar
proportionalitetsbedömningen enligt det angivna lagrummets andra stycke
en uttrycklig intresseavvägning mellan inskränkningen av individens
rättigheter och begränsningens syfte. Detta innebär att intresseavvägningen
mellan inskränkningen av individens rättighet och det statliga intresset inte
kommer till lika klart uttryck i detta lagrum som inom EG-rätten eller i
tvångsmedelskapitlen i Brottsbalken. Bedömningen av proportionalitet i
strikt mening är dock svårt att göra för generella akter och har framför allt
betydelse i enskilda fall eller när klara intressegrupper kan urskiljas.144

                                                
142 H. Sundberg, Allmän förvaltningsrätt, 1955, s. 120, 429-430, 681, 699 och 712. C.
Gydal, Proportionalitetsprincipen, en europeisk rättsprincip och dess betydelse för svensk
rätt, 1997, s. 224 och 228.
143 C. Gydal, 1997, s. 229.
144 C. Gydal, 1997, s. 229. 
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    Proportionalitetsprincipens har idag definitivt vunnit erkännande som en
svensk allmängiltig rättsprincip. EG-domstolens och Europadomstolens
rättstillämpning har starkt bidragit till principens ställning i svensk rätt.
Regeringsrätten började 1996 i ett par mål rörande fastighetsrätt och
miljörätt att uttryckligen hänvisa till principen och i Barsebäcksmålet från
1999 förklarade regeringsrätten att principen vunnit erkännande i svensk
nationell rätt.145

    Framställningen av proportionalitetsprincipen som en allmän rättsprincip
inom svensk rätt kommer att koncentreras till de tre nedanstående
rättsområdena Europakonventionen för mänskliga rättigheter, miljörätt samt
myndigheters ingripande avseende tvång och våld.

3.2  Europakonventionen för mänskliga
rättigheter 

3.2.1  Inledning

1994 inkorporerades Europakonventionen för mänskliga rättigheter i svensk
rätt. I propositionen gjorde man den bedömningen att svensk lagstiftning i
allmänhet borde uppfylla konventionens krav. Man påpekade också att
inkorporeringen av konventionen inte skulle tolkas så att medborgarnas
rättigheter uttömmande hade reglerats. Rättsläget för allmänna rättsprinciper
som vunnit hävd i svensk rätt som till exempel den allmänna
proportionalitetsprincipen skulle inte påverkas av inkorporeringen.146

    Detta uttalandet om proportionalitetsprincipens ställning innebär att
utgångspunkten är att en grundläggande handlingsfrihet tillkommer alla
medborgare. Proportionalitetsprincipen har sedan länge ansetts gälla i
svensk rätt trots att man till viss del inte klart definierat principen och dess
tillämpning. Eftersom proportionalitetsprincipen haft så stor betydelse dels
för EG-rätten, dels för konventionen för mänskliga rättigheter, har doktrin
tolkat uttalanden i propositionen så att svensk rätt närmar sig
europarätten.147

3.2.2  Proportionalitetsprincipen i Europakonventionen för
mänskliga rättigheter 

Många åtgärder som till sin typ är konventionsenliga kan endast godtas om
de är proportionerliga, det vill säga om de står i rimlig relation till det

                                                
145 U. Bernitz/A. Kjellgren, 1999, s. 109. H. Strömberg, Allmän förvaltningsrätt 2000, s. 68.
146 Prop. 1993/94:117, s. 39-40.
147 U. Bernitz, Europakonventionens införlivande med svensk rätt -  en halvmesyr, 1995, s.
264.
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intresse de är avsedda att tillgodose. Åtgärder som är oproportionerliga kan
därmed innefatta brott mot konventionen.148

    I konventionens artiklar 8-10 tillåts ingrepp i de skyddade rättigheterna
när det är nödvändigt för att skydda vissa viktiga intressen. För att kunna
fastställa nödvändigheten används proportionalitetsprincipen. En avvägning
görs av hur stort ingreppet i den enskildes rätt är och hur stort behovet är
som skall tillgodoses genom ingreppet. Föreligger ett rimligt förhållande
mellan dessa intressen är ingreppet proportionerligt och därmed är ingreppet
nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. För artikel 10 finns ett speciellt
undantag då radio- och TV-sändningar kan göras beroende av koncession.
Detta innebär dock inte att staten efter eget gottfinnande får inskränka rätten
att utnyttja dessa medier eftersom proportionalitetsprincipen måste
respekteras.149

    Artikel 8 i konventionen skyddar rätten till privat- och familjeliv. Ingrepp
från staten i dessa rättigheter kan vara konventionsenliga enligt artikelns
punkt 2 om ingreppet är lagligt, ägnat att tillgodose något av de uppräknade
allmänna eller enskilda intressena samt om ingreppet är nödvändigt i ett
demokratiskt samhälle. Europa domstolen har framhållit att ”nödvändigt”
inte är synonymt med ”oundgänglig”. Det skall dock föreligga ett angeläget
samhälleligt behov och inskränkningen skall stå i rimlig relation till syftet
som skall tillgodoses genom inskränkningen.150

    I artikel 9, konventionen skyddas rätten till tankefrihet, samvetsfrihet
samt religionsfrihet. För inskränkningar i dessa friheter gäller samma krav
som för inskränkningar i rättigheter enligt artikel 8. Inskränkningen skall
därmed värderas utifrån proportionalitetsprincipen. Med hänsyn till den
centrala betydelsen som en religiös eller ideologisk övertygelse har för den
enskilde är dock en viss återhållsamhet angeläget att inta vad gäller
godkännande av inskränkningar i dessa friheter.151

    Inskränkningar i konventionens artikel 10 som reglerar yttrandefriheten
skall också bedömas utifrån om de är nödvändiga utifrån ett demokratiskt
intresse. De uppräknade ändamålen för inskränkningar är allmänna och
vittomfattande varför det i allmänhet är lätt att konstatera om ingrepp tjänar
något av de angivna ändamålen. Nödvändigheten av en inskränkning görs
med tillämpning av proportionalitetsprincipen.152

    I artikel 16 anges att ingenting i artiklarna 10,11 och 14 som handlar om
yttrandefrihet, församlingsfrihet, föreningsfrihet samt diskrimineringsförbud
skall hindra att utlänningars politiska verksamhet inskränks.
Inskränkningarna får dock inte vara så långtgående att de framstår som
oproportionerliga.153

    I konventionens artikel 2 anges att dödande inte skall anses stå i strid mot
konventionen om det är absolut nödvändigt för att försvara någon mot

                                                
148 H. Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 1997, s. 61.
149 H. Danelius, 1997, s. 61.
150 H. Danelius, 1997, s. 223.
151 H. Danelius, 1997, s. 257. 
152 H. Danelius, 1997, s. 267.
153 H. Danelius, 1997, s. 54.
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olaglig våldsgärning, för att verkställa en laglig arrestering, för att hindra
någon som lagligen är frihetsberövad från att undkomma eller för att i laga
ordning stävja upplopp eller uppror. För att uppsåtligt dödande i dessa fall
skall vara konventionsenliga uppställs ett strängt krav på proportionalitet
genom angivande att våldet skall vara absolut nödvändigt. Dödande kan
endast anses proportionerligt när det skett för att tillgodose ett mycket
viktigt intresse som inte kan skyddas på ett annat mindre ingripande sätt.154

    Enligt artikel 6 föreligger det enligt konventionen rätt att få tillträde till
domstol. Rätten är dock inte absolut eller undantagslös varför vissa fall av
icke tillträde till domstol inte nödvändigtvis behöver innebära ett brott mot
artikel 6 och proportionalitetsprincipen. Rätten till domstolsprövning får
begränsas på olika sätt under förutsättning att begränsningarna tjänar ett
legitimt ändamål och står i rimlig proportion till detta ändamål.155

3.2.3  Särskilt om proportionalitetsprincipen i förhållande till
skyddet för egendom i Europakonventionen

Artikel 1 i första tilläggsprotokollet skyddar redan existerande rättigheter
och inte rätten att förvärva egendom. Denna artikel har tjänstgjort som
förebild vid utformandet av egendomsskyddet i 2 kapitlet 18 §
regeringsformen. Europadomstolen har framhållit att artikel 1 innehåller tre
olika regler. För det första skall egendom respekteras, för det andra skall
villkor för berövande av egendom uppställas och för det tredje skall det
finnas regler som behandlar inskränkning i rätten att utnyttja egendom.156

    Brist på respekt för egendom förelåg i Sporrong och Lönnroth-målet.
Detta målet handlade om expropriationstillstånd och byggnadsförbud som
under en lång följd av år hade gällt för klagandens fastigheter i centrala
Stockholm. Expropriationen kom aldrig tillstånd och klagande berövades
därför inte sin fastighet. Europadomstolen konstaterade att
byggnadsförbudet var att anses som inskränkning i rätten att utnyttja sin
egendom. Vad gällde expropriationstillstånd menade domstolen att ett sådan
långvarigt tillstånd i kombination med byggnadsförbudet hade skapat en
situation som inte innebar en rimlig balans mellan det enskilda och det
allmänna intresset. En alltför tung börda hade lagts på de enskilda
fastighetsägarna. Brist på respekt för klagandens egendom förelåg då de inte
kunde begära omprövning av expropriationstillstånd under den tid som det
utfärdats för och då de inte kunde erhålla skadestånd för att gottgöra de
olägenheter de utsatts för.157

    Enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet får egendom fråntas ägaren
under förutsättning att ingreppet är lagligt och sker i de allmännas intresse.
Dessutom skall folkrättens allmänna principer respekteras. De nationella
myndigheterna åtnjuter en betydande frihet att själva bedöma vad som ligger

                                                
154 H. Danelius, 1997, s. 65.
155 H. Danelius, 1997, s. 140-141.
156 H. Danelius, Europadomstolens domar 1961-1990 – en rättsfallsöversikt, 1991, s. 330.
U. Bernitz/A. Kjellgren, 1999, s. 119.
157 H. Danelius, 1991, s. 332. 
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i det allmännas intresse. Det gäller framförallt i fråga om åtgärder som
nationalisering eller expropriation eftersom dessa åtgärder vidtas som ett led
i en mera generell social eller ekonomisk politik. Hänsyn måste dock tas till
den enskilde ägaren och dennes intresse. Det måste föreligga en rimlig
balans eller proportionalitet mellan dessa intressen och det allmänna
intresset. Det är av stor vikt att ersättning utgår vid egendomsberövandet.
Dock uppställs inte några krav på att ersättning skall utgå till ägaren mer än
indirekt vad gäller utlandsägda tillgångar. Europadomstolen har emellertid
med hänvisning till proportionalitetsprincipen fastslagit att
egendomsberövande utan ersättning endast undantagsvis kan anses
konventionsenliga. Att ta egendom utan att utge ersättning som står i rimlig
relation till värdet är i allmänhet en oproportionerlig åtgärd som är oförenlig
med artikel 1. Proportionalitetsprincipen uppställer inte krav på att
ersättning skall motsvara fulla värdet av egendom. Staten har en viss
handlingsfrihet vid värdering av skadan och fastställande av
ersättningsbelopp.158

    I fallet Håkansson och Sturesson hade klaganden berövats sin egendom
genom att de inte erhållit förvärvstillstånd för den aktuella
jordbruksfastigheten som de köpt. Detta ledde till att klaganden tvingades
sälja fastigheten på exekutiv auktion. Vad gällde krav på balans mellan det
enskilda och det allmänna intresset fann Europadomstolen att det pris som
klagande erhållit vid den exekutiva försäljningen stod i rimlig relation till
fastighetens värde. Klaganden själv hade tagit en stor risk genom att köpa
fastigheten till ett avsevärt högre pris än vad de sålde fastigheten för.
Myndigheternas agerande utgjorde inte brott mot artikel 1 eller
proportionalitetsprincipen. Det nationella intresset vägde tyngre än den
enskildes rätt till egendomen.159 
    I fallet Pressos Compania Naviera S.A mfl mot Belgien hade det belgiska
parlamentet genomfört en lagändring med retroaktiv verkan för en period av
30 år. Denna lagändring medförde att skadeståndskrav inte längre kunde
riktas mot belgiska staten som huvudman för en stor del av
lotsverksamheten i Belgien. Tillföljd av lagändringen hade klaganden inte
längre möjligheter att nå framgång med sina skadeståndskrav på grund av
den kollision mellan olika fartyg som inträffat innan lagändringen trädde i
kraft. Europadomstolen påpekade att ett skadeståndskrav uppstår i det
ögonblick då skadan inträffar. Oavsett detta hade klaganden redan före
lagändringen en legitim förväntan på att erhålla ersättning enligt då gällande
rätt. Detta anspråk ansåg domstolen omfattas av äganderättsskyddet i 
artikel 1 i första tilläggsprotokollet. Vad gäller proportionalitetsprincipen
konstaterade domstolen att lagändringens retroaktiva verkan utsläckte krav
på mycket höga ersättningsnivåer mot staten och privata företag. De
ekonomiska överväganden som låg bakom lagändringen kunde motivera ny
lagstiftning avseende framtida förhållanden men inte att utsläcka klagandens
redan existerande krav på ersättning. Lagändringens retroaktiva verkan

                                                
158 H. Danelius, 1991, s. 330. H. Danelius, 1997, s. 61.
159 H. Danelius, 1991, s. 331.



57

ansågs inte vara proportionerlig. I detta målet var det alltså det nationella
intresset som fick ge vika för det enskilda intresset.160

    Vad gäller utnyttjande av egendom har Europadomstolen framhållit att
rätten att disponera över sin egendom är en traditionell och grundläggande
aspekt av äganderätten men att begränsningar av rätten att överföra egendom
till annan genom testamente eller gåva kan tillåtas om det bedöms
nödvändigt utifrån ett allmänt intresse. Nödvändigheten av en inskränkning i
nyttjanderätten avgörs av den enskilda staten som också erkänns stor
handlingsfrihet vid bedömning av en åtgärds proportionalitet.161

    I Allan Jacobsson-fallet handlade det om vägran från statens sida att ge
byggnadstillstånd. Europadomstolen ansåg att det var fråga om ett ingrepp i
klagandens rätt att utnyttja sin egendom men att ingreppet var tillåtet enligt
artikel 1, andra stycket i första tilläggsprotokollet.  Domstolen konstaterade
att Jacobsson inte tidigare haft en ovillkorlig rätt att bygga på sin mark och
att han måste insett att det fanns begränsningar i byggnadsrätten när han
köpte fastigheten. Domstolen påpekade även att behovet av fortsatt
byggnadsförbud omprövas med jämna mellanrum samt att dispenser från
byggnadsförbudet kunde ges i vissa fall. Vägran att ge byggnadstillstånd
utgjorde inte ett brott mot artikel 1 eller proportionalitetsprincipen. Det
nationella intresset var starkare än den enskildes intresse att bygga på sin
mark.162

    I fallet Fredin mot Sverige hade klagandens rätt att exploatera en grustäkt
återkallats i enlighet med naturvårdslagen för att kontrollera användningen
av egendomen. Europadomstolen påpekade att Sverige har en
handlingsfrihet vid ställningstagandet till vad som krävs för att det skall
föreligga balans mellan det enskilda och det allmänna intresset. Domstolen
kom fram till att klaganden varit medveten om risken för att
exploateringstillståndet kunde komma att upphöra när investeringar gjordes
i grustäkten. Klaganden hade därmed inte några legitima förväntningar på att
få fortsätta utvinningen under en obestämd tid. Sverige hade därmed inte
brutit mot artikel 1 i första tilläggsprotokollet eller
proportionalitetsprincipen och därmed fick den enskildes intresse ge vika för
det nationella intresset.163

3.2.4  Sammanfattande kommentarer

Inkorporeringen av Europakonventionen innebär att denna fått status som
svensk lag. Många åtgärder som till sin typ är konventionsenliga kan endast
godtas om de är proportionerliga. Detta innebär att ingrepp i de skyddade
rättigheterna får ske när det är nödvändigt  för att skydda vissa viktiga
intressen. Föreligger ett rimligt förhållande mellan dessa intressen är
ingreppen proportionerliga och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle.
Graden av inskränkningar kan variera utifrån vilken rättighet som inskränks

                                                
160 H. Danelius, Nyheter från Europadomstolen. Fjärde kvartalet 1995, 1996, s. 75.
161 H. Danelius, 1991, s. 331.
162 H. Danelius, 1991, s. 332.
163 H. Danelius, Europadomstolens domar 1991-1993, 1994, s. 381. 
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och vad som i varje enskilt fall anses nödvändigt i ett demokratiskt
samhälle. I jämförelse med EG-rätten görs även en
proportionalitetsbedömning utifrån de tre underprinciperna lämplighet,
nödvändighet och proportionalitet i strikt mening. Lämplighetsbedömningen
tycks göras i samband med diskussionen om huruvida en inskränkning är
nödvändig. 
    De redovisade rättsfallen från Europadomstolen innehåller avvägning
mellan det enskilda intresset att förfoga över sin egendom och det nationella
intresset. Det enskilda intresset är av rättighetskaraktär. I vissa fall kan det
nationella intresset vara starkare än det enskilda intresset. Trots detta kan det
nationella intresset få ge vika om det nationella målet inte är i
överensstämmelse med den nationella åtgärden. 
    Vad gäller proportionalitetsprincipen i förhållande till inskränkningar i
egendomsskyddet enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet kan man utifrån
de redovisade målen från Europadomstolen konstatera följande:
Proportionalitetsprincipen har inte beaktats om omprövning av
expropriationstillstånd inte kan omprövas samtidigt som skadestånd inte kan
erhållas för de olägenheter en enskild utsätts för på grund av
expropriationstillståndet. Vidare gäller att egendomsberövande utan
ersättning endast i undantagsfall kan anses konventionsenliga. Att ta
egendom utan ersättning som står i rimlig relation till värdet är i allmänhet
en oproportionerlig åtgärd som är oförenlig med artikel 1 i första
tilläggsprotokollet. 
    Man kan också konstatera att ett förfarande då en enskild som förvärvar
egendom utan förvärvstillstånd och som på grund av detta måste sälja
egendomen är förenlig med proportionalitetsprincipen om den enskilde får
ersättning av egendomen som står i relation till dess värde. Lagändringar
som utsläcker krav på höga ersättningar mot stat och privata företag med
retroaktiv verkan är oförenligt med proportionalitetsprincipen. Anledning
till denna slutsats är att ett skadeståndskrav uppstår i det ögonblick då
skadan inträffar samt att en skadedrabbade redan före en lagändring kan ha
en legitim förväntan på att erhålla ersättning enligt då gällande rätt. 
    Slutligen kan man dra slutsatsen att vägran att ge byggnadstillstånd inte
utgör brott mot proportionalitetsprincipen om förbudet kan omprövas.
Indragning av exploateringstillstånd kan vara i enlighet med
proportionalitetsprincipen om innehavaren av tillståndet varit medveten om
att tillståndet kunde komma att upphöra. Den enskilde har då inte några
legitima förväntningar på att få fortsätta exploateringen på obestämd tid. 
    Sammanfattningsvis kan sägas att proportionalitetsprincipens tillämpning
i mångt och mycket överensstämmer med EG-rättens tillämpning av
principen. Som tidigare redovisats i EG-rätts delen under avsnitt 2.3.4 har
EG-domstolen i en del mål som till exempel Hauer-målet hämtat inspiration
från Europakonventionen.  
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3.3  Miljörätt

3.3.1  Miljöbalken

Lagstiftningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet ändrades 1998 genom
införandet av miljöbalken. I denna nya balk samlades regler från bland annat
naturvårdslagen, miljöskyddslagen, renhållningslagen, hälsoskyddslagen,
lagen om kemiska produkter, miljöskadelagen och naturresurslagen med
mera. Dessa lagar har haft liknande syften och ändamål. Anledningen till att
man valt att skapa en gemensam lagstiftning på miljöområdet genom
miljöbalkens tillkomst är för att lättare överblicka och tillämpa reglerna.164

3.3.1.1  Rättsligt bindande principer och allmänna hänsynsregler
i miljöbalken

I miljöbalkens andra kapitel finns några allmänna principer som skall iakttas
av alla som bedriver eller skall bedriva verksamhet. En skälighetsavvägning
skall ske vid tillämpning av hänsynsreglerna. Avvägningen skall ske med
särskild hänsyn till nyttan av försiktighetsmått och kostnaderna för att vidta
dessa. En verksamhet som trots försiktighetsmått ändå kan föranleda skada
eller olägenhet av väsentlig betydelse kan trots detta bedrivas om det finns
särskilda skäl.165

    En åtgärds betydelse för miljön påverkar bedömningen av vilka
försiktighetsmått som skall vidtas för att förhindra eller begränsa
olägenheterna av åtgärden. När andra skyddsvärda intressen står i konflikt
med miljöhänsyn måste en avvägning göras mellan vad som kan anses vara
en acceptabel nivå för de olika skyddsintressena och med beaktande av den
totalt sett bästa lösningen. De krav som ställs får inte vara orimliga med
beaktande av den olägenhet och intrång i den personliga valfriheten som
dessa krav kan ge som effekt.166

    Avvägning enligt en skälighetsregel skall göras med beaktande av bland
annat risken för hälso- eller miljöpåverkan, nyttan av skyddsåtgärder och
andra försiktighetsmått och kostnader för sådana åtgärder när man tillämpar
hänsynsreglerna. Undantag från detta gäller för stoppregeln och när man ska
avhjälpa skador och olägenheter. Stoppregeln utgör den lägst godtagbara
nivån för hälso- och miljöskyddet och den verksamhet som inte kan nå upp
till en godtagbar nivå utan att det innebär orimliga kostnader skall inte vara
tillåten. Regeringen har dock möjlighet att göra undantag från denna
regel.167    
    Oavsett utfallet av denna avvägning mellan olika intressen får inte en
miljökvalitetsnorm åsidosättas. Miljökonsekvensnormerna anger högsta
föroreningsnivå eller störningsnivå som inte får överskridas. Hänsynsregler

                                                
164 H. Strömberg/B. Lundell, Speciell förvaltningsrätt, 1999, s. 52.
165 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 201.
166 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 206-207. 
167 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 231-233. 
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skall tillämpas så att inte orimliga krav ställs på verksamhetsutövaren med
hänsyn till den effekt skyddsåtgärderna och försiktighetsmåtten kommer att
ha på miljön och kostnaderna för dessa åtgärder. Oavsett vilken verksamhet
det rör sig om finns det en gräns där marginalnyttan för miljön inte uppväger
de kostnader som läggs ned på försiktighetsmåtten.168

    Dessa överväganden har fått sin utformning i 2 kapitlet 7 § miljöbalken
som stadgar att krav på hänsyn enligt tidigare paragrafer i kapitlet skall gälla
i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dessa krav.
Verksamhetsutövaren skall ha bevisbördan för att en åtgärd är orimligt
betungande eller inte miljömässigt motiverad. En skälighetsbedömning skall
ske oavsett om hänsynsregeln ställer krav på till exempel viss teknik eller
åtgärd.169

3.3.1.2  Intresseprövning enligt miljöbalken vid beslut om
områdesskydd

Miljöbalken syftar till att tillvarata allmänna natur- och miljöintressen som i
förhållande till 2 kapitlet 18 § regeringsformen bör betraktas som angelägna
allmänna intressen och därför kan inskränka egendomsskyddet. Ingrepp som
motiveras med hänsyn till naturvårds- och miljöintressen skall som
utgångspunkt betraktas som angelägna allmänna intressen. Beträffande
angelägna intressen gör man en hänvisning till Europadomstolen som vid
tillämpning av Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter funnit det
möjligt att acceptera mycket tunga begränsningar i en ägares rättigheter om
det föreligger sådana angelägna allmänna intressen. I miljöbalkens 3-4
kapitel som i huvudsak motsvarar den tidigare naturresurslagen anges vilka
intressen som i ett visst sammanhang bör prioriteras framför andra. I kapitel
3 finns en gradering av skyddsintressen. Vissa intressen skall så långt som
det är möjligt skyddas medan riskintressen skall skyddas. I kapitel 4 anges
också att områden av riksintresse skall skyddas.170

    Vid till exempel ett ärende om strandskyddsdispens skall utgångspunkten
vara de syften som ligger till grund för strandskyddet och dessutom skall
dessa syften ha avsevärd tyngd. Ändamålet med strandskyddet är att trygga
områden för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet. Syftet med strandskyddet är inte att inkräkta på
pågående markanvändning och därför förbjuds inte till exempel byggnader
som behövs för jordbruket. Om det av naturvårdsskäl behövs göras ingrepp i
pågående markanvändning får det ske med stöd av till exempel
bestämmelserna om naturreservat. Angående dispenser påpekas det i
propositionen att dessa kan ges när de allmänna intressena inte alls eller
endast obetydligt skulle skadas. Det är väsentligt att man bevarar obebyggda
delar av kuster och stränder och inte beviljar dispens även om dessa

                                                
168 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 231-233. Definitionen av miljökonsekvensnorm är hämtad
från H. Strömberg/B. Lundell, 1999, s. 53.
169 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 24-25.
170 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 321 och del 2, s. 97. G. Larsson, Avvägning mellan allmänna
intressen och markägareintressen i bebyggelse sammanhang, 1998, s. 46-47.
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områden redan till stora delar är hårt exploaterade. Det är också viktigt att
man anlägger ett större perspektiv på dispenser eftersom de sedda
tillsammans kan innebära betydande nackdelar för miljön om stora delar av
landets stränder exploateras. Dispensgrunden ”särskilda skäl” ger ett litet
utrymme för möjligheten att ge dispens från strandskyddet. Avvägning
mellan enskilda och allmänna intressen får ske med ledning av de allmänna
hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap.171

    Intresseprövningsregeln i 7 kapitlet 25 § miljöbalken stadgar att man vid
frågor om skydd av områden skall ta hänsyn till enskildas intressen. En
inskränkning i enskildas rätt att använda mark eller vatten får inte gå längre
än vad som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. Detta innebär
att det skall finnas en rimlig balans eller proportionalitet mellan vad det
allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen.
Regeringsrätten har i ett antal avgöranden från 1996 som gällt
naturvårdslagen prövat de allmänna intressena som ligger bakom
lagstiftningen och sedan vägt dessa mot de enskilda intressena i varje
specifikt fall. Bedömningar av motstående intressen som betonats i
rättstillämpningen i bland annat rättsfallen RÅ 1996 ref 40, 44 och 56 har
fått sin motsvarighet i miljöbalken. Proportionalitetsprincipen har i dessa
rättsfall legat som grund för avvägningen mellan allmänna och enskilda
intressen. Slutsatsen i dessa mål är att det enskilda intresset vägt tyngst efter
en proportionalitetsbedömning. Vad gäller proportionalitetsprincipens
definition hänvisar propositionen till Europadomstolens praxis samt
Danelius rättsfallsreferat i Svensk juristtidning som till viss del redan
behandlats i denna uppsats. Vad gäller rättsläget för
proportionalitetsprincipen hänvisas till propositionen för inkorporeringen av
Europakonventionen för mänskliga rättigheter.172

 

3.3.2  Rättspraxis avseende intresseavvägning mellan
egendomsskyddet och intresset att skydda miljön

3.3.2.1  RÅ 1996 ref 40 – Rättsprövning av ett regeringsbeslut
angående utvidgning av natureservat med en mindre fastighet

Länsstyrelsen beslutade att utöka naturreservatet Örskär i syfte att för
framtiden bevara öns karaktär av skärgårdsö som var mycket lite berörd av
modern exploatering. För att trygga ändamålet med reservatet förordnade
länsstyrelsen vård- och förvaltningsbestämmelser som bland annat innebar
förbud att uppföra helt ny byggnad och förbud att avverka, röja eller odla
skog utöver skötselplanen. 
    Fastighetsägaren överklagade detta beslut till regeringen. Ägaren ansåg
att fastigheten inte hade ett kvalificerat bevarandevärde eftersom det inte
ingått i naturreservatet när det bildades 1969. Vidare argumenterade
klaganden att hans fastighet var belägen i direkt anslutning till en befintlig

                                                
171 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 321-322. G. Larsson, 1998, s. 47.
172 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 321.
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gruppbebyggelse, att fastigheten inte ingick i ett område som ansågs vara av
riksintresse och att inte ens länsstyrelsens naturvårdsprogram pekade ut
fastigheten som ett naturvärde. Klaganden menade istället att
utgångspunkten för utvidgning var ett sätt för att stoppa en tänkt avverkning
1988. Klaganden hade dock inte någon framgång med dessa argument och
regeringen avslog överklagandet. 
    Klaganden begärde rättsprövning hos regeringsrätten som konstaterade att
rätten skulle ta ställning till huruvida klagandens fastighet var av så märklig
beskaffenhet att den borde särskilt skyddas samt huruvida fastigheten var av
väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv. Enligt 7 § naturvårdslagen
får ett område som behöver särskilt skydd på grund av dess märkliga
beskaffenhet eller på grund av områdets betydelse för allmänhetens
friluftsliv förklaras som naturreservat. Vidare skall man i naturvårdsfrågor ta
hänsyn till allmänna och enskilda intressen enligt lagens 3 §. Skyddet i
naturvårdslagen får endast användas om det finns starka allmänna intressen
som väger tyngre än motstående intressen. Denna avvägning skall dock ske
med beaktande av naturresurslagen som bland annat föreskriver att
markområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt så möjligt skall
skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar natur- och kulturmiljön. 
    I ett yttrande från regeringen menade den sig ha beaktat klagandens
intresse av att få avverka skog för försäljning och förväntningsvärdet i fråga
om bebyggelse. Vid en avvägning hade man dock kommit fram till att det
allmänna intresset väger tyngre än klagandens intresse och att man inte
kunnat ge ett tillräckligt skydd för området genom att förordna om
naturvårdsområde. 
    Regeringsrätten menade att man måste beakta den vikt som lagstiftaren
lagt vid miljö- och naturvårdshänsyn i jämförelse med det intresse som den
enskilde markägaren har. Rätten konstaterade också att det måste föreligga
en rimlig balans eller proportionalitet mellan vad det allmänna vinner och
den enskilde förlorar när man gör en inskränkning i den enskildes rätt.
Angående proportionalitetsprincipens ställning i svensk rätt hänvisar rätten
till förarbetena till inkorporeringen av Europeiska konventionen av
mänskliga rättigheter, Europadomstolens praxis samt ändringen av
egendomsskyddet i 2 kapitlet 18 § regeringsformen. 
    Regeringsrätten gjorde den bedömningen att klagandens fastighet inte
hade en sådan märklig beskaffenhet som förutsätts för att den skall omfattas
av naturreservatet. Regeringen lyckades inte heller styrka att just denna
fastighet är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv och därför
kunde man inte heller på denna grund bilda naturreservat. Rätten upphävde
regeringens beslut och återförvisade ärendet. 
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3.3.2.2  RÅ 1996 ref 44 - Tillämpning av
proportionalitetsprincipen i ett mål om strandskyddsdispens

Byggnadsnämnden beviljade en sökanden dispens från
strandskyddsbestämmelserna för ett nybygge av ett fritidshus. Statens
naturvårdsverk överklagade detta beslut till länsstyrelsen som beslutade att
bifalla verkets överklagande och att upphäva dispensbeslutet eftersom man
menade att dispensen påtagligt skulle utgöra men för friluftslivet. Sökanden
överklagade då i sin tur detta beslut till regeringen och hävdade bland annat
att fastigheten saknar betydelse för friluftslivet då marken ligger i ett
tomtområde med redan befintlig bebyggelse. Regeringen avslog dock
överklagandet efter att ha konstaterat att det inte fanns sådana särskilda skäl
som är en förutsättning för att meddela dispens. Sökanden ansökte om
rättsprövning och regeringsrätten tog upp målet till prövning. 
    Frågan för regeringsrätten att ta ställning till var huruvida praxis om
dispenser i strandskyddsärenden var i linje med proportionalitetsprincipen.
Domstolen slog fast att även om det i allmänhet är motiverat med stor
restriktivitet vid beviljandet av dispenser så måste alltid hänsyn tas till
omständigheter i det enskilda fallet. I detta fall konstaterade domstolen att
det berörda området till stora delar redan var bebyggt och att
byggnadsåtgärder inte skulle förhindra utövandet av allemansrätten. Om ett
hinder trots allt skulle uppkomma i utövandet av allemansrätten så ansågs
detta intresse bara ringa kunna skadas i förhållande till den skada som
sökanden skulle åsamkas genom att inte kunna utnyttja sin fastighet efter
eget gottfinnande. Rättens slutsats var att det förelåg särskilda skäl för att
bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna och att det vore
oproportionerligt att inte bevilja dispens. Rätten upphävde regeringens
beslut och återförvisade målet till regeringen. 

3.3.2.3  RÅ 1996 ref 56 – Förutsättningar för förbud mot
plantering av skog på tidigare åkermark

Länsstyrelsen förbjöd en fastighetsägare att plantera skog på tidigare använd
åkermark eftersom hagmarker på de aktuella området och gården i sin helhet
utgjorde ett unikt exempel på natur- och kulturvärden inom
odlingslandskapet. Om man tillät skogsplantering skulle hagmarkerna bli
omslutna av skog och då skulle odlingshistoriska värden gå förlorade. I
fastighetsägarens överklagande till kammarrätten anfördes att förbudet
skulle medföra att fastigheten omöjligen kunde arrenderas ut och att det
dessutom vore bättre att plantera lövskog än att låta marken ligga obrukbar
så att den inom kort skulle förfulas av sly och buskar. Domstolen avslog
dock överklagandet eftersom den ansåg att skogsplantering skulle innebära
att naturmiljön väsentligen ändrades. Klaganden fullföljde sin talan till
regeringsrätten som meddelade prövningstillstånd. 
    Regeringsrätten konstaterade att frågan gällde huruvida förbudet mot
skogsplantering skulle gälla eller ej. Förbudet hade tillkommit efter
tillämpning av naturvårdslagen som stadgar att ett arbetsföretag trots att det
inte finns ett tillståndskrav kan förbjudas om det kan innebära att
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naturmiljön väsentligen förändras. Vid tillämpningen av denna bestämmelse
skall en intresseavvägning ske mellan allmänna och enskilda intressen samt
beaktande av naturresurslagen som stadgar att områden som har betydelse
från allmän synvinkel så långt så möjligt skall skyddas mot skadliga
åtgärder.173

    Domstolen konstaterade att planteringen av skog väsentligen skulle ändra
naturmiljön. Huruvida ett förbud får eller bör tillgripas skall prövas med
beaktande av naturvårdens och kulturmiljövårdens intresse samt av den
enskildes intresse genom en proportionalitetsavvägning. Förbud får
meddelas om åtgärden medför skada för naturmiljön och om detta förbud är
nödvändigt. 
    Vad gäller skaderekvisitet skulle man enligt domstolen inte begränsa sig
till konsekvenserna av skogsplanteringens direkta effekter på hagmarken
utan också beakta omgivande marker och områdets helhet. Dessutom kunde
man inte heller bortse från alternativet att marken ändå skulle bli bevuxen. 
    Vad gäller nödvändighetsrekvisitet menade rätten att mindre ingripande
åtgärder som föreskrifter å ena sidan bör kunna lindra de negativa effekterna
men att de å andra sidan inte kan undanröja varje effekt på landskapsbilden.
Nödvändigheten får avgöras utifrån vilken betydelse öppenheten i
landskapet har från allmän synpunkt. 
    I förhållande till den enskilde, klaganden, godtog rätten dennes påstående
att förbudet skulle leda till bristande lönsamhet av åkerbruket på fastigheten.
Dessutom menade domstolen att det är sannolikt att klaganden, om förbudet
skulle bestå, inte skulle bli berättigad till ersättning från det allmänna
eftersom plantering av skog på åkermark inte skulle anses utgöra ett led i
pågående markanvändning. 
    Sammanfattningsvis kom regeringsrätten fram till att den tänkta
planteringen skulle få negativa konsekvenser från allmän synpunkt, dels
genom att öppenheten i landskapet skulle gå förlorad, dels på grund av
skuggningseffekter på hagmarken. Å andra sidan skulle förbudet innebära en
väsentlig inskränkning i klagandens möjligheter att bruka fastigheten.
Domstolen menade att det inte kan anses visat att ett öppethållande av
marken var i så hög grad angeläget från allmän synpunkt att det kan försvara
den inskränkning av möjligheten att bruka fastigheten som ett totalförbud
mot skogsplantering skulle innebära och därför upphävde regeringsrätten det
meddelade förbudet.

3.3.2.4  RÅ 1999 ref 76 – Rättsprövningsmål angående stängning
av kärnkraftsreaktorn Barsebäck I

1997 antogs lag (1997:1320) om kärnkraftsavveckling som trädde i kraft den
1 januari 1998. Syftet med lagen är enligt 1 § att åstadkomma en ekologisk
och ekonomisk hållbar energiförsörjning byggd på förnybara energislag.
Lagen innebär att regeringen kan besluta att driftstillstånd som meddelats

                                                
173 Rättens resonemang om proportionalitetsprincipens ställning i svensk rätt och
beskrivning av hur avvägningen mellan de olika intressena skall gå till är nästan ordagrant
hämtad från de delar i RÅ 1996 ref 40 och 44 som behandlar dessa frågor. 
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enligt kärntekniklagen skall upphöra att gälla vid en viss tidpunkt. Lagen
gäller för alla svenska kärnkraftsreaktorer och får därmed anses vara
generell tillämplig. I början av 1998 tog så regeringen med stöd av denna lag
beslut att stänga den första reaktorn i Barsebäck den 1 juli 1998.174

    Barsebäck Kraft AB (BKAB) som var beslutets adressat samt
moderbolaget Sydkraft AB och den tyske storägaren i Sydkraft, Preussen
Elektra AG, ansökte separat om rättsprövning i regeringsrätten samt
inhibiton av regeringsbeslutet. Argumenten mot regeringsbeslutet var att
regeringen inte genomfört en miljökonsekvensbeskrivning som EG-rätten
föreskriver samt att beslutet brast i grundlagsenlighet och att det var
oförenligt med Europakonventionen för mänskliga rättigheter med bland
annat hänsyn till proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen
aktualiserades med anledning av att någon fortsatt avvecklingsplan för
kärnkraftsavveckling inte existerade samt att man valt att inleda
avvecklingen med en privatägd reaktor. För Sydrafts och Preussen Elektras
del tillkom även andra EG-rättsliga aspekter så som konkurrensrätt,
investeringsskydd, etableringsregler samt reglerna om fri kapitalrörelse.175

    I maj 1998 beviljade regeringsrätten inhibition av avstängningsbeslutet
vilket normalt inte brukar ske i rättsprövningsmål. Inhibition beviljades
eftersom regeringen inte lyft fram några argument för att det av
säkerhetsskäl skulle vara nödvändigt att stoppa driften av Barsebäck I just
den 1 juli 1998 samt att beslutet skulle vålla BKAB avsevärd skada.176

    Eftersom målet var ett rättsprövningsmål hade regeringsrätten endast att
pröva om huruvida beslutet stred mot någon rättsregel. Frågan var här om
huruvida avstängningsbeslutet var motiverat utifrån något allmänt intresse
och i enlighet med regeringsformens 2 kapitel 18 §. Regeringsrätten menade
att lagstiftarens angivna motiv att genomdriva en förtida avveckling av
kärnkraften var godtagbart som ett angeläget allmänt intresse eftersom det
diskuterats under en lång tidsperiod. Den tänkta omställningen av
energisystemet var ett led i avvecklingen av kärnkraften medan
avstängningsbeslutet bara ansågs gälla starttidpunkt och domstolen avsåg
därmed att göra en strikt laglighetsprövning och antog att
kärnkraftsavvecklingen skulle komma att fortsätta inom rimlig framtid.177

    Regeringsrättens behandling av proportionalitetsprincipen inleddes med
en förklaring att principen innefattar flera olika krav som rättsordningen
ställer på balans mellan mål och medel och mellan motstående intressen.
Ingrepp från det allmännas sida mot enskild får analyseras utifrån aspekterna
ändamålsenlighet, nödvändighet och proportionalitet i strikt mening.
Proportionalitet i strikt mening innebär att ingreppet och det som det
allmänna vinner skall stå i rimlig proportion till den skada som ingreppet
försakar den enskilde.178

                                                
174 J. Nergelius, Förvaltningsprocess, Normprövning och Europarätt, 2000, s. 103 och 105.
175 J. Nergelius, 2000, s. 103 och 105. Övriga EG-rättsliga aspekter kommer inte närmare att
beröras utan den fortsatta framställningen kommer koncentreras på
proportionalitetsbedömningen.
176 J. Nergelius, 2000, s. 106 och 108.
177 J. Nergelius, 2000, s. 110-111.
178 Domen s. 468.
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    Härefter konstaterade rätten att proportionalitetsprincipen används inom
EG-rätten, vid tillämpning av Europeiska konventionen för mänskliga
rättigheter och inom svensk rätt. Vad gäller Europakonventionen
konstaterade domstolen att det framförallt artikel 1 i första
tilläggsprotokollet som skulle beaktas i detta mål. Europadomstolen har
ställt krav på proportionalitet när det gäller ingrepp från det allmänna där
någon berövas äganderätten till egendom eller får sin rätt att använda en
tillgång begränsad. Vid prövning av proportionalitet i strikt mening gör
Europadomstolen en helhetsbedömning av de förhållanden under vilka
ingreppet görs. Alla omständigheter vägs in men ersättningsvillkoren är en
viktig faktor vid denna bedömning. Vad gäller EG-rätten konstaterade
domstolen att tillämpningen av proportionalitetsprincipen knyts till
medlemsstaternas konstitutionella traditioner och till Europeiska
konventionen för mänskliga rättigheter. För svensk rätts del pekade
domstolen på att det finns lagregler med krav på ändamålsenlighet och
nödvändighet samt allmänt hållna bestämmelser som föreskriver att en
avvägning skall göras mellan de allmänna och enskilda intressen som berörs
av en åtgärd. I 2 kapitlet 18 § regeringsformen finns krav på
ändamålsenlighet och nödvändighet och  kravet på proportionalitet i strikt
mening finns bland annat i rättspraxis genom RÅ 1996 ref 40,44 och 56.
Regeringsrätten poängterade dock att myndigheter i många
avvägningsfrågor har ett betydande handlingsutrymme och att ett
underkännande av ett myndighetsingripande bara kan komma i fråga om det
råder klara missförhållande mellan det allmänna intresset av ingripandet och
den belastning som läggs på den enskilde genom ingripandet.179

    Sökandes inställning var att det allmänna intresset inte vägde tungt och att
det dessutom var svårt att se att en avstängning av Barsebäck I skulle medför
någon som helst vinst för det allmänna. Tvärtom menade sökanden att
beslutet istället borde vara negativt för det allmänna. För BKAB och
Sydkraft skulle beslutet innebära en betydande förlust bland annat på grund
av en reducerad ersättningsnivå. Vidare argumenterade sökanden att om det
skall anses föreligga ett tillräckligt starkt intresse av att stänga en
kärnkraftsreaktor så borde man utan tvivel valt en avstängning av en statlig
ägd reaktor. Vid en proportionalitetsbedömning måste beaktas att staten valt
att gynna sina egna affärsintresse på bekostad av den enskilde. Vad gäller
varseltiden menade sökanden att den är oskälig kort eftersom en avställning
måste föregås av en noggrann planering och vidtagande av olika
skadebegränsade åtgärder. Skadeverkningar skulle kunna uppstå för
Sydkraft, tredje man och för samhället. I de fall sökanden inte kan hålla
leveransavtalen med sina avtalspartner måste bortfallet ersättas och det korta
rådrummet skulle avsevärt försvårar stora ersättningsköp direkt från andra
elproducenter. Sökanden hävdade att den korta varseltiden förstärker de
negativa effekterna. Minskad egenproduktion och risk för leveransstörningar
kan leda till försämrad konkurrensförmåga och förlust av marknadsandelar.
Lagen om kärnkraftsavveckling garanterar inte heller rätten till full

                                                                                                                           
179 Domen s. 468-469.
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ersättning för de merkostnader som Sydkraft får för att på kort tid ersätta
produktionen i Barsebäck I.180

    Regeringen å sin sida menade att valet att stänga Barsebäck I hade gjorts
med hänsyn till reaktorns geografiska läge samt andra förhållanden såsom
ålder, konstruktion och betydelse för energiförsörjning. Beträffande
varseltiden var regeringens inställning den att tiden var tillfredsställande ur
teknisk, säkerhetsmässig och ekonomisk synvinkel. Regeringen påpekade
dessutom att riksdagen redan i mitten av 1997 tog ställning till tidpunkt för
avstängning av Barsebäck I. Avställningen behöver inte medföra några
leveransstörningar med risk för konkurrensförsvagningar. Om detta trots allt
sker så får man pröva frågan om ersättning men regeringsbeslutets giltighet i
sig skall inte påverkas.181

    Regeringsrätten gjorde den bedömningen att lagen om
kärnkraftsavveckling inte stod i strid mot kravet på allmänintresse som finns
enligt 2 kapitel 18 § regeringsformen eller artikel 1 i första tilläggsprotokoll
till Europakonventionen. Därmed är det definierade intresset i lagen om
kärnkraftsavveckling att anse som ett angeläget allmänt intresse som avses i
grundlagsbestämmelsen. Vad gäller ändamålsenligheten så konstaterade
rätten att regeringsbeslutet om starttidpunkt vad gäller
kärnkraftsavvecklingen inte var olämplig. Dessutom var indragningen av
gällande driftstillstånd en ändamålsenlig åtgärd i förhållande till syftet med
lagen om kärnkraftsavveckling. Indragningen av tillståndet var också en
nödvändig åtgärd i en kärnkraftsavveckling som skall omfatta privatägda
reaktorer. Nödvändighetskravet innebär inte att man måste underlåta att
ingripa mot privatägd reaktor så länge statsägda reaktorer fortfarande är i
drift. Valet av starttidpunkt samt valet av första reaktor hade föregåtts av en
objektiv och korrekt tillämpning.182

    Vad gäller proportionalitet i strikt mening skall det allmänna intresset av
avställningen av Barsebäck I vägas mot den belastning som beslutet innebär
för motstående enskilda intressen. För att göra en korrekt bedömning krävs
att man bestämmer vilka enskilda intressen som ska beaktas.
Regeringsrätten ansåg att BKAB och Sydkraft skulle ses som en enhet. Vad
gäller BKAB konstaterade domstolen att bolaget kommer att förlora stora
investeringar samtidigt som själva avvecklingen medför avsevärda
kostnader. Lagen om kärnkraftsavveckling ger bolaget rätt till ersättning
men det finns vissa begränsningar. För Sydkrafts del så konstaterade
domstolen att bolaget inte har någon egen rätt till ersättning för eventuella
förluster.183

    Beträffande varseltiden fann regeringsrätten att den inte i sig utgjorde
tillräcklig grund för att upphäva regeringens beslut utan effekterna av den
korta varseltiden istället skulle beaktas vid prövning om kravet på
proportionalitet var uppfyllt i strikt bemärkelse.184

                                                
180 Domen s. 469-470.
181 Domen s. 470. 
182 Domen s. 470-471.
183 Domen s. 471-472.
184 Domen s. 472.
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    Regeringsrätten slutsats var att det inte fanns några klara
missförhållanden mellan det allmännas fördel av ingrepp och den totala
belastningen som ingreppet medförde för BKAB och Sydkraft. Utifrån detta
fanns inte heller förutsättningar för att upphäva regeringsbeslutet med
anledning att beslutet skulle vara oförenlig med proportionalitetsprincipen.
Däremot konstaterade domstolen att BKAB och Sydkrafts intressen i allt
väsentligt var av ekonomisk art och att man i ett fortsatt förfarande får göra
en allsidig prövning av ersättningsfrågorna. I ett sådant förfarande får man
pröva om huruvida lagen om kärnkraftsavveckling är förenlighet med 2
kapitlet 18 § regeringsformen samt vidta de proportionalitetsavvägningar
som kan aktualiseras.185 
 
3.3.3  Sammanfattande kommentarer

I miljöbalken ställs krav på att åtgärder som vidtas utifrån ett miljöintresse
inte får vara orimliga med beaktande av den olägenhet och intrång i den
personliga valfriheten som dessa åtgärder kan ha som effekt. Olika intressen
har olika grad av skyddsvärde enligt miljöbalken men ingrepp som
motiveras med hänsyn till naturvårds- och miljöintressen skall som
utgångspunkt betraktas som angelägna allmänna intressen.
Intresseprövningsregeln i 7 kapitlet 25 § miljöbalken innebär att det skall
finnas en rimlig balans, proportionalitet, mellan vad det allmänna vinner och
vad den enskilde förlorar på grund av en inskränkande åtgärd. Miljöbalken
hänvisar till rättsfallen Rå 1996 ref 40,44 och 56 vad gäller proportionalitet
och hur bedömning av motstående intressen skall genomföras. Vad gäller
proportionalitetsprincipens definition samt tillämpningsområde hänvisar
propositionen till miljöbalken till Europakonventionen för mänskliga
rättigheter, Europadomstolen praxis samt till Danelius som refererat och
kommenterat Europadomstolens avgöranden. 
    Vad gäller de rättsfall som redovisats ovan handlar RÅ 1996 ref 40,44
och 56 om nyttjanderätt till fast egendom. Besluten som var föremål för
prövning av regeringsrätten konstaterades i de tre målen strida mot
proportionalitetsprincipen. I de tre rättsfallen slog man fast att det enskilda
intresset vägde tyngre i förhållande till det allmänna intresset.
Inskränkningarna i den enskildes rätt att utnyttja sin fastighet ansågs inte stå
i rimligt förhållande till det man velat skydda eftersom den enskilde skulle
förlorat mer än vad det allmänna skulle vunnit. Målet att skydda naturen och
miljön var beaktansvärt men de tänkta medlen var för långtgående i
förhållande till de negativa konsekvenserna för de enskilda intressena. I RÅ
1996 ref 40 var det intresset att bevara naturmiljö som inte tidigare direkt
utsatts för modern exploatering som fick ge vika, i RÅ 1996 ref 44 var det
intresset av att skydda kustmiljön och i RÅ 1996 ref 56 var det intresset av
att bevara natur- och kulturvärden. 
    Slutsatsen av de tre första rättsfallen är att proportionalitetsprincipen skall
vara ett rättesnöre för förvaltningsmyndigheter och domstolar när de

                                                
185 Domen s. 472-473.
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tillämpar lag och fattar beslut inom ramen för myndighetsutövning.
Myndigheter måste också vara observanta vid tillämpning av lagregler
eftersom dessa kan behövas kompletteras med proportionalitetsprincipen.  
    I förhållande till RÅ-fallen från 1996 använde domstolen i
Barsebäcksmålet uttryckligen alla tre underprinciperna i
proportionalitetsprincipen. Domstolen konstaterade att avvecklingen var
nödvändig och ändamålsenlig. Vidare menar domstolen att avvecklingen
inte var oproportionerlig eftersom det inte föreligger något klart
missförhållande mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar.
Detta sista resonemang kan tyckas lite konstigt mot bakgrund av att man inte
behandlat frågan om ersättningsbeloppen för BKAB och att man konstaterat
att Sydkraft inte har någon självständig rätt till ersättning. Det kan tyckas
förvånande att domstolen kom fram till att nödvändighetsrekvisitet var
uppfyllt med tanke på att staten inte gjort en prövning av andra alternativ till
att stänga av Barsebäck I som första reaktor. Nödvändighetstestet förutsätter
ju att man satt sig in i olika alternativa åtgärder. Det är dock viktigt att
framhålla att åtgärden som sådan, avstängningen av en kärnkraftsreaktor,
inte ifrågasattes eftersom avstängningen var nödvändiga för att uppnå syftet
med lagstiftningen.
    Skillnader mellan de redovisade RÅ-fallen från 1996 och
Barsebäcksmålet är just att Barsebäcksmålet handlade om
kärnkraftsavveckling som en legitim åtgärd men där det fanns möjligheter
för val mellan olika objekt som adressat för denna åtgärd. RÅ 1996 ref
40,44 och 56 gällde huruvida en åtgärd var tillåtlig. En annan skillnad är att
Barsebäcksmålet till sin natur var mycket mer uppmärksammat och mer
politiskt kontroversiellt än de redovisade RÅ-fallen från 1996. Slutsatsen är
att regeringsrätten i Barsebäcksmålet lade mycket liten vikt vid de enskilda
intressena i motsats till domstolens förhållningssättet i RÅ 1996 ref 40,44
och 56. 

3.4  Myndighetsingripande avseende tvång och
våld

3.4.1  Inledning

Att använda våld i samhällets tjänst är en uppgift som i stort sett endast
anförtrotts åt polisen. Enligt polislagen skall polisen förebygga brott och
andra störningar av den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störning
och ingripa om störning inträffar. Vid ingripande får polisen använda de
maktmedel som regleras i polislagen. Polisen skall även fullgöra vissa
uppgifter enligt specialförfattningar samt verkställa beslut som fattats av
andra förvaltningsmyndigheter. Enligt specialförfattningar är det vanligt att
polisen skall ge andra myndigheter bistånd i deras verksamhet. De allmänna
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principerna för polisens ingripande finns i 8 § polislagen och i 10 §
polislagen regleras polisens rätt att använda våld.186

3.4.2  Tvångsmedel

För tvångsmedelsanvändning anses det enligt praxis gälla tre allmänna
principer: ändamålsprincipen, behovsprincipen samt
proportionalitetsprincipen. Ändamålsprincipen innebär att tvångsmedel som
myndigheter använder sig av skall vara bundna till det ändamål för vilket
tvångsmedlet har beslutats. Behovsprincipen innebär att tvångsmedlet får
tillgripas endast när det föreligger ett påtagligt behov och mindre ingripande
åtgärd inte är tillräcklig. Proportionalitetsprincipen innebär att
tvångsåtgärder skall stå i rimlig proportion till vad som kan vinnas med
åtgärden. 187

Behovs- och proportionalitetsprincipen utgör allmänna principer som
utbildats inom sedvanerätten vid utövning av tvångsmedelsbefogenheter.
Behovsprincipen innebär vidare att myndigheter får använda tvång gentemot
enskilda endast då det behövs av verkligt påtagliga skäl. Med hänsyn till det
intrång eller annat men ett tvångsmedel orsakar får man bedöma
tvångsmedlet och det får inte vara strängare än vad förhållandena kräver.
Behovsprincipen kan framgå direkt av ändamålsbestämmelsen som
beskriver befogenheten och uttrycks vanligen som ”om det behövs”, ”om
det erfordras” och ”som behövs”. 188

    Proportionalitetsprincipen tar sikte på verkningar som en tvångsåtgärd
kan ha på ett motstående intresse. Tvångsåtgärder skall stå i rimlig
proportion till vad som står att vinna med åtgärden. För att bedöma en
åtgärds proportionalitet måste man undersöka åtgärdens art, styrka, räckvidd
och varaktighet. Åtgärden får inte orsaka större skada för ett motstående
intresse än den skada som drabbar samhället eller en enskild på grund av ett
brott. Generellt sett är ingrepp i personlig frihet och integritet allvarligare till
sin art än ingrepp gentemot egendom eller andra ekonomiska intressen.
Även indirekta verkningar så som negativa konsekvenser för tredje mans
rättsligt skyddade intressen måste tas med i beräkningen vid
proportionalitetsbedömningen. Proportionalitetsbedömningen kan få tillföljd
att man får använda ett annat tvångsmedel än det man först tänkt sig eller att
man får skjuta upp åtgärden eller helt avstå från ingripandet.189

    Våldsanvändning kräver att man valt det medel som leder till det avsedda
resultatet med minsta möjliga intrång i den enskildes rättssfär. Detta innebär
att mer våld inte får användas än vad nöden kräver. Av både behovs- och
proportionalitetsprincipen följer att när ett tvångsmedel tillgrips skall en
avvägning alltid ske inom tvångsmedlets ram så att den åtgärd som drabbar
den enskilde inte blir mer kännbar än som behövs för att det avsedda
resultatet skall uppnås. Vidare får tvångsmedel tillgripas när en uppgift inte

                                                
186 H. Strömberg, 2000, s. 148-149. H. Strömberg/B. Lundell, 1999, s. 27.
187 Prop. 1988/89:124, s. 26.
188 SOU 1984:54, s. 77-78.
189 SOU 1984:54, s. 78.
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kan lösas på annat sätt. Detta får till följd att man inte får tillgripa ett medel
enbart för att göra det bekvämt för sig eller rent slentrianmässigt. Betydelsen
av att en uppgift löses skall vara tillräcklig stor för att uppväga intrång eller
annat men som tvångsmedlet innebär. Ändamålet med
tvångsmedelsanvändning skall stå i relation till vad som uppoffras av den
enskildes integritet och frihet.190

    Proportionalitetsprincipen ger vid handen att ett tvångsmedel i fråga om
omfattning, form och tid skall ske på ett så hänsynsfullt sätt som möjligt och
att medlet inte skall utsätta den enskilde för större påfrestning än vad som är
sakligt påkallat. Detta innebär till exempel att tvångsmedlet inte får
användas under en längre tidsperiod än vad som krävs för att uppfylla
ändamålet.191

    1989 infördes en lagfäst proportionalitetsprincip för de straffprocessuella
tvångsmedlen i rättegångsbalkens olika tvångsmedelskapitel. Bakgrunden
till att man slutligen valde att lagfästa principen var att man i ett par olika
propositioner hävdat att det var viktigt att behovsprincipen och
proportionalitetsprincipen skulle komma till klart uttryck så att
uppmärksamhet riktades mot dessa principer. På detta sätt ville man sätta
fokus på vikten av att dessa principer respekterades och att understryka
vikten av att en prövning sker huruvida tvångsmedel överhuvudtaget
behöver tillgripas. 192

    Proportionalitetsprincipen kommer till uttryck i brottsbalken genom att
bland annat stadga att häktning, reseförbud, anmälningsskyldighet och
husrannsakan endast får ske om skälen för åtgärden uppväger det intrång
eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något
annat motstående intresse. 193

    

3.4.3  Allmänna principer för polisingripande

1975 års polisutredning tar i sitt betänkande SOU 1979:6 upp
behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Behovs- och
proportionalitetsprincipen ligger nära varandra men sammanfaller inte helt
och hållet. Av behovsprincipen följer att polisingripanden endast får ske då
det är nödvändigt för den föreliggande farans eller störningens avvärjande
eller undanröjande. En åtgärd är nödvändig om det eftersträvande syftet inte
kan uppnås på annat sätt. Ett ingripande som vid bedömning framstår som
obehövlig är inte nödvändig och är således otillåtet. Behovsprincipen
innebär att omedelbart tvång inte skall användas om tjänsteuppgiften kan
lösas på ett annat sätt till exempel genom tillsägelse eller erinran. Av
behovsprincipen följer att polisen alltid skall välja det medel som innebär
minsta möjliga intrång i den enskildes rätt och frihet eller annat motstående

                                                
190 SOU 1984:54, s. 79-80.
191 SOU 1984:54, s. 80. 
192 Prop. 1986/87:112, s. 205. Prop. 1988/89:124, s. 26-27. Prop. 1997/98: 104, s. 24.
193 24 kap. 1§ , nästsista stycket BrB, 25 kap. 1§, sista stycket BrB, 28 kap. 3 a § BrB. BrB
avser Brottsbalken (1962:700).
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intresse. Principen om minsta möjliga ingripande är allmängiltig och avser
alla former av ingripande.194

    Behovsprincipen förutsätter att det medel som skall komma till
användning för ett avvärjande av en konkret faran är ändamålsenlig och
tillräcklig för att det avsedda syftet skall uppnås. Åtgärder som är olämpliga
för att kunna uppnå detta syfte är i princip otillåtna. Om flera medel står till
buds från lämplighetssynpunkt skall det medel användas som bäst är ägnat
att tillgodose ingripandets syfte. Behovsprincipen innebär vidare att ett
polisingripande skall upphöra så snart syftet med ingripandet uppnåtts eller
det visar sig vara resultatlöst. Denna regel gäller alla former av ingrepp mot
personer och egendom men särskilt angeläget är det om det gäller större
ingrepp mot person eller egendom. Särskilt angeläget anses det givetvis vara
att grundsatsen noga beaktas vid åtgärder som riktas mot den enskildes
personliga frihet och integritet.195

    Proportionalitetsprincipen tar sikte på intrång som ett polisingripande kan
medföra på ett motstående intresse. Skada eller olägenhet som följer av ett
ingripande får inte stå i missförhållande till syftet med ingreppet. Det skall
föreligga en rimlig proportion mellan mål och medel. Ingreppet skall
anpassas till farans beskaffenhet. Ingrepp i personlig frihet och integritet är
till sin art allvarligare än ingrepp mot egendom eller andra ekonomiska
intressen. Detta innebär att våld mot person i princip alltid är allvarligare än
våld mot egendom. Hänsyn måste även tas till indirekta skadeverkningar
eller olägenheter eller skada som ett ingripande kan orsaka tredje man.196

    Proportionalitetsprincipen kan leda till att ett polisingripande i vissa fall
måste underlåtas trots att behovsprincipen skulle medge åtgärden. I
propositionen med förslag till polislag anser dock beredningen att
behovsprincipen bör omfattas av proportionalitetsprincipen. Det lämpligaste
sättet är dock att klart erinra om båda principerna med anledning av tidigare
traditioner för polisförfattning och polisutbildningen. Behovs- och
proportionalitetsprincipen återfinns i polisinstruktionerna.197

    8 § polislagen anger att ingripande skall ske endast i den form och i den
utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås. Vidare
framgår det av paragrafen att ingrepp skall vara försvarliga med hänsyn till
åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Paragrafen får ses som ett
allmänt bemyndigande för polisen att vidta de åtgärder som är försvarliga
för att fullgöra dess uppgifter. Detta gäller så länge det inte är frågan om att
begränsa en grundlagsskyddad rättighet eller att vidta åtgärder som står i
strid mot någon annan lag eller förordning.198

    8 § polislagen ger uttryck för legalitetsprincipen och
proportionalitetsprincipen. Dessa principer anses gälla för all utövning av
polisiära tvångsbefogenheter. Med beaktande av det ansvar för allmänhetens
skydd som lagts på polisen har proportionalitetsprincipen formulerats

                                                
194 SOU 1979:6, s. 294.
195 SOU 1979:6, s. 294. 
196 Prop. 1983/84:111, s. 93. SOU 1979:6, s. 294. 
197 Prop. 1983/84:111, s. 76 och 78. SOU 1979:6, s. 295. SOU 1982:63, s. 81. 
198 Prop. 1983/84:111, s.76. SOU 1993:60, s. 94-95. Rikspolisstyrelsen, Polislagen med
kommentarer, 1999, s. 21.
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positivt så att polisen åläggs befogenheter och skyldighet att ingripa på det
sätt som med hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att vidta en
tjänsteåtgärd. Detta innebär att skador och olägenheter tillföljd av ett
ingripande som drabbar ett motstående intresse inte får stå i missförhållande
till syftet med ingripandet.199

    I 8 § polislagen finns även behovsprincipen som här innebär att
polisingripanden endast får ske då det är nödvändigt för att den aktuella
faran eller störningen skall kunna avvärjas eller undanröjas. En riktig
tillämpning av behovs- och proportionalitetsprincipen innebär att polisen
bör förhålla sig avvaktande. Ordet ”ingripa” innebär inte att det åläggs en
skyldighet för polisen att ingripa med någon form av tvång. En polisman bör
kanske i vissa fall vänta på att en uppkommen situation kan upplösas utan
någon tvångsanvändning.200

    Det är inte tillåtet att tänja proportionalitetsprincipen så långt att det kan
sägas vara försvarligt att en polisman begår en lagöverträdelse för att
fullgöra en tjänsteuppgift vid till exempel brottsspaning. Dock kan
brottsbalkens nödvärnsregler träda in i vissa fall och då får agerande avgöras
utifrån brottsbalkens regler. Rätten att använda våld i nödvärn går något
längre än rätten att bruka våld enligt polislagen som anger att en polisman
får använda våld endast i den mån det är försvarligt. Våldsanvändning som
inte är försvarlig enligt polislagen kan ändå vara rättsenlig om den inte är
uppenbar oförsvarlig enligt 24 kapitlet brottsbalken.201

    Enligt 8 § 2 stycket polislagen måste polisen åberopa uttryckligt lagstöd
för en åtgärd som begränsar någon av de grundläggande fri- och
rättigheterna i 2 kapitlet regeringsformen. Överväger en polisman ett
ingripande som begränsar någon sådan fri- eller rättighet men där lagstöd
finns för åtgärden måste även ingripandet vara försvarligt med hänsyn till
åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Dessutom måste fastställas att
ingripandet innebär tvång i den lindrigaste formen och endast i den
utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås. Detta
gäller inte i samma utsträckning om åtgärden gäller verkställighet av ett
beslut som fattats av en annan behörig instans. Om till exempel en domstol
fattat beslut om häktning har domstolen redan tagit hänsyn till behovs- och
proportionalitetsprincipen för att kunna fastställa huruvida frihetsberövandet
skall ske. Behovs- och proportionalitetsprincipen kan däremot få betydelse
för sättet hur beslutet skall verkställas.202

3.4.4  Polisiär användning av våld

Behovs- och proportionalitetsprincipen har kommit till särskilt uttryck i
bestämmelser om våldsanvändning enligt 10 § polislagen. Av 10 §
polislagen får en polisman använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd.
Kraven för våldsanvändning är dock att andra medel skall vara otillräckliga

                                                
199 Rikspolisstyrelsen, 1999, s. 21-22.
200 Prop. 1983/84:111, s. 79. Rikspolisstyrelsen, 1999, s. 21-22.
201 Rikspolisstyrelsen, 1999, s. 23 och 42.
202 Rikspolisstyrelsen, 1999, s. 26.
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och att det med hänsyn till vissa angivna omständigheterna är försvarligt att
använda våld. Vidare skall våldet ingå som en nödvändig led i
tjänsteuppgiften som polisen måste fullgöra.203 
    Behovsprincipen innebär i denna paragraf att våld endast får användas när
det behövs. Andra medel skall vara otillräckliga för att tjänsteuppgiften
skall kunna utföras och användning av våld skall förväntas leda till det
avsedda resultatet.  Proportionalitetsprincipen innebär att våld endast får
användas i den mån det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt.
Våld för överhuvudtaget inte tillgripas om den aktuella tjänsteuppgiften inte
har sådan betydelse att det är rimligt att den genomförs med fysiskt tvång
eller på ett sådant sätt att man kan åstadkomma åverkan. När våld används
måste vidare beaktas att mera våld inte används än vad som är rimligt i
förhållande till vad som kan uppnås med hjälp av våld.204

Behovs- och proportionalitetsprincipen har en vidare betydelse för frågan
om vilket slags våld som är tillåtet när våld väl får tillgripas. Generellt gäller
att onödiga våldsmetoder och onödig kraftutveckling skall undvikas. När det
räcker att föra eller fösa undan den som till exempel vägrar polisen tillträde
vid husrannsakan är det inte tillåtet att använda så kallade smärtsamma
grepp eller att utdela slag. Slag mot ömtåliga kroppsdelar bör som
huvudregel anses otillåtna. Detta gäller även för sparkar, stuptag och grepp i
håret. Hjälpmedel som skjutvapen och tårgas bör i regel endast användas i
undantagssituationer. Det är dock situationen som helhet som avgör vilket
slags våld som är försvarligt. Under ett händelseförlopp skall hela tiden
beaktas att polisen aldrig använder mer våld än vad som är rimligt i
förhållande till vad som kan uppnås därigenom.205

    Proportionalitetsprincipen innebär vidare att fysiskt våld är uteslutet om
ingripandet riktar sig mot någon som inte gör motstånd. Fysiskt våld borde
först komma att användas vid fara som riktar sig mot person. Våld får
användas undantagsvis om det är oundgängligen nödvändigt för att
upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Kollektiva ingripanden är inte
tillåtna. Om flera personer eller en hel folksamling stör den allmänna
ordningen skall frågan om ingripande prövas individuellt för varje berörd
person.206

3.4.5  Sammanfattande kommentarer

Det mest intressanta i avsnitten om myndighetsingripande avseende tvång
och våld är att man här utgår från behovsprincipen och
proportionalitetsprincipen och till viss del även ändamålsprincipen som
självständiga principer. Behovsprincipen och proportionalitetsprincipen
skall tillämpas parallellt med varandra för att kunna bedöma huruvida ett
myndighetsingripande är rättsenlig. I den tidigare framställningen av andra
rättsområden har man istället valt att anse att proportionalitetsprincipen

                                                
203 SOU 1993:60, s. 94-95. Rikspolisstyrelsen, 1999, s. 32 och 34.
204 Prop. 1983/84:111, s. 93. Rikspolisstyrelsen, 1999, s. 34.
205 Prop. 1983/84:111, s. 93. Rikspolisstyrelsen, 1999, s. 34-34.
206 Rikspolisstyrelsen, 1999, s. 38, 40 och 60.
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omfattas av de tre underprinciper lämplighet, nödvändighet och
proportionalitet strikt mening.
    Proportionalitetsprincipen i detta avsnitt avser endast proportionalitet i
strikt mening medan behovsprincipen är att jämföras med principen om
nödvändighet och till viss del även principen om lämplighet. Hänvisning till
ändamålsprincipen är inte så tydlig och förekommer inte speciellt ofta i de
källor jag använt mig av trots att denna princip även innebär en
lämplighetsprövning. 
    Trots att lagstiftaren inom området för myndigheters tvångs- och
våldsanvändning valt att hänvisa till två klart definierade principer,
proportionalitetsprincipen och behovsprincipen, innebär detta enligt min
mening inte att värderingen av tvångs- och våldsåtgärder får ett annat
resultat än om man utgått från proportionalitetsprincipen så som den till
exempel används inom EG-rätten eller inom svensk miljörätt. Åtgärderna
prövas ändå i förhållande till lämplighet, nödvändighet samt proportionalitet
i strikt mening. Vilket i sin tur innebär att både mål/medel-avvägningar och
att intresseavvägningar genomförs. Lagstiftaren har dessutom påpekat att
anledningen till att man valt tillvägagångssättet med hänvisning till två
principer är tidigare traditioner för polisförfattning och polisutbildning.
Detta tyder på att anledningen till detta tillvägagångssätt endast är av
redaktionell och pedagogisk natur och inte för att själva
proportionalitetbedömningen skall skilja sig från den bedömning av
åtgärders proportionalitet som görs inom andra rättsområden.
    Behovsprincipen innebär att tvång gentemot enskilda endast får
förekomma om det är nödvändigt av verkligt påtagliga skäl. Polisen skall
alltid välja det medel som innebär minsta möjliga intrång i den enskildes rätt
och frihet eller annat motstående intresse. Behovsprincipen förutsätter att det
medel som används för att avvärja en konkret fara är ändamålsenlig och ur
lämplighetssynpunkt bäst ägnat att tillgodose ingripandets syfte. 
    Proportionalitetsprincipen handlar om intresseavvägningar. För att anse
att proportionalitetsprincipen respekterats skall man finna att mer våld inte
används än vad som nöden kräver och att ett enskilt intresse inte skadats mer
än vad som ansågs nödvändigt för att uppfylla syftet med ingripandet.
Proportionalitetsprincipen är lagfästs för de straffprocessuella tvångsmedlen
i rättegångsbalkens olika tvångsmedelskapitel. Detta innebär till exempel att
häktning och husrannsakan endast får ske om åtgärden uppväger det intrång
eller men som det innebär för den misstänkte eller för något motstående
intresse. De enskilda intressena som då står mot de statliga intressena är av
rättighetskaraktär eftersom det handlar om den enskildes rätt till frihet och
respekt för sitt hem. 
    För åtgärder som begränsar någon av de grundläggande fri- och
rättigheterna i 2 kapitlet regeringsformen måste det finnas uttryckligt
lagstöd. Det är emellertid viktigt att påpeka att det trots detta åligger
myndigheten att respektera både behovs- och proportionalitetsprincipen. Vid
verkställighet av ett beslut som fattats av annan myndighet än
polismyndigheten kan båda principerna få betydelse för sättet hur
verkställighet utförs. 
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    I polislagen hänvisas till behovs- och proportionalitetsprincipen. En
polisman bör förhålla sig avvaktande till en början och vänta på att en
uppkommen situation kan upplösas utan våldsanvändning. Agerande från
polisen får bedömas utifrån varje enskilt fall.
    Våld får endast användas enligt polislagen om det är absolut nödvändigt.
Om man konstaterat att våld får tillgripas skall inte mer våld användas än
vad som befinns nödvändigt. Fysiskt våld får endast användas om polisen
möts av motstånd. Dock får onödiga våldsmetoder inte användas som
sparkar, stuptag, grepp i håret eller slag mot ömtåliga kroppsdelar.
Skjutvapen och tårgas får tillgripas endast i undantagssituationer.
Mål/medel-avvägningar blir därmed väldigt viktiga i situationer när polisen
skall ta ställning till hur och på vilket sätt ingrepp skall göras.
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4 Analys
Proportionalitetsbedömningen utgår från de tre underprinciperna lämplighet,
nödvändighet och proportionalitet i strikt bemärkelse även om det kanske
inte klart uttrycks i en rättsakt eller i alla rättsfall. Proportionalitetsprincipen
används bara i de fall enskilda intressen påverkas och inte om endast
nationella eller statliga intressen påverkas. När man identifierat ett intresse
måste man först konstatera att detta intresse är skyddsvärt och vilken grad av
skydd som bör tillmätas intresset innan själva proportionalitetsbedömningen
kan göras. Proportionalitetsbedömingen innehåller dels mål/medel-
avvägningar, dels avvägningar mellan olika intressen. Graden av
handlingsutrymme som tillkommer beslutsmyndigheten är också centralt för
proportionalitetsprincipen eftersom detta handlingsutrymmet sätter de yttre
ramarna för proportionalitetsbedömningen.  
    Inledningsvis vill jag påstå att det inte finns olika
proportionalitetsprinciper som till sitt innehåll eller sin tillämpning klart
skiljer sig från varandra. Proportionalitetsbedömningen har i stort sett
samma innehåll även om principen kan uttrycks på olika sätt i förhållande
till vilket rättsområde det gäller. Inte ens för myndighetsingripande avseende
tvång och våld i svensk rätt är proportionalitetsbedömningen annorlunda.
Visserligen innehåller proportionalitetsprincipen inom detta rättsområde
endast intresseavvägningen men principen har kompletterats med
behovsprincipen och ändamålsprincipen. Detta innebär att tvång- och
våldsåtgärder också skall bedömas utifrån lämplighet, nödvändighet samt
proportionalitet i strikt bemärkelse. 
    Jag vill påpeka att innebörden av principen är beroende av sitt ursprung,
förhållande till andra rättsprinciper samt den utveckling som ständigt sker
genom antagande av rättsakter, domstolsprövningar samt ny doktrin.
Generellt innebär proportionalitetsprincipen att åtgärder för att uppnå sitt
syfte inte får vara mer betungande eller långtgående än vad som kan anses
nödvändigt för att uppnå syftet med åtgärden. Medlet, åtgärden, som
används för att uppnå målet skall korrespondera mot ett viktigt syfte. Man
kan också uttrycka det så att målet skall helga medlen eller, som Sundberg,
att man inte skall skjuta sparvar med kanon! 

Hur definieras proportionalitetsprincipen inom olika rättsområden?

Uppsatsen innehåller en mängd variationer på sättet att uttrycka vad
proportionalitetsprincipens innehåll och definition är. För EG-rätten innebär
det att en gemenskapsinstitution eller en medlemsstat vid användning av
sina maktbefogenheter och sitt handlingsutrymme måste ta hänsyn till om
vidtagna åtgärder är proportionella i förhållande till det objektiva målet.
Inom EG-rätten skall proportionalitetstestet påvisa huruvida en restriktion
av till exempel de fyra friheterna samt grundläggande rättigheter och friheter
korresponderar mot nödvändigheten av målet och nödvändigheten av
restriktionen. Avvägningarna görs mellan nationella intressen av olika slag
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som till exempel skyddet för konsumenter, skyddet för allmänhetens liv och
hälsa samt skyddet för miljön och EG-intresset av att skydda den fria
rörligheten. 
    I inom området för Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter
används proportionalitetstestet för att ta reda på huruvida inskränkningar av
en grundläggande rättighet är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle och
om de nationella åtgärderna korresponderar mot ett angeläget socialt behov.
Nationella intressen står då mot enskilda intressen av rättighetskaraktär.
    Inom svensk miljörätt gäller att det skall finnas en rimlig balans mellan
vad det allmänna vinner och vad den enskilde förlorar på grund av en
inskränkning. De krav som uppställs får inte vara orimliga med beaktande
av den olägenhet och intrång i den personliga valfriheten som dessa krav
kan ge som effekt. Det nationella intresset av att skydda naturen och miljön
står emot den enskildes intressen av att skydda sin rättighet som innebär att
den enskilde har rätt att nyttja sin egendom såsom denne önskar. Både det
enskilda rättighetsintresset och det statliga intresset att skydda miljön har ett
högt skyddsvärde vilket gör att intresseavvägningen generellt får ett stor
utrymme i proportionalitetsbedömningen.
    För svensk tvångsmedelsanvändning innebär proportionalitetsprincipen
att användningen av tvång skall ske på ett så hänsynsfullt sätt som möjligt
och att den inte skall utsätta den enskilde för större påfrestning än som är
sakligt påkallat. Polisingripande får endast ske då det är nödvändigt och
ändamålsenligt för den föreliggande farans eller störningens avvärjande eller
undanröjande. För våldsanvändning innebär proportionalitetsprincipen att
andra medel skall vara otillräckliga och att det är försvarligt att använda
våld. Detta innebär att mål/medel-avvägningar är centrala vid
tvångsmedelsanvändning. Även här är den enskildes intresse ofta av
rättighetskaraktär. 
    Min slutsats är att det finns nyanser i proportionalitetsprincipens innehåll
och definition. Dessa små skillnader är dock relaterade till vilket
rättsområde principen används inom och vilka intressen som aktualiseras
inom varje rättsområde. Det är framförallt intressena och deras skyddsvärde
som påverkar hur man språkligt definierar principen. Eftersom
proportionalitetsprincipen är en allmän rättsprincip som skall kunna
tillämpas på en mängd rättsliga problem måste den uttryckas i
överensstämmelse med det man vill uppnå och skydda inom varje
rättsområde. Som jag tidigare påpekat är dock innehållet i
proportionalitetsbedömningen det samma oavsett vilket rättsområde det
gäller.

Hur tillämpas proportionalitetsprincipen i rättspraxis? 

Inom EG-rätten och den fria rörligheten för varor har
proportionalitetsprincipen spelat en stor roll vid bedömning huruvida det
föreligger kvantitativa handelshinder och vilka undantag man kan tillåta från
principen om den fria rörligheten för varor. I ett stort antal rättsfall har
medlemsstater försökt att rättfärdiga förbud eller andra långtgående
begränsningar av den fria handeln utifrån ett konsumentintresse. I många fall
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har EG-domstolen slagit fast att konsumentintresset vid en
intresseavvägning fått ge vika på grund av att produktcertifiering,
varumärkning och stickprovskontroller ofta är tillräckliga medel för att
skydda konsumenter och allmänhetens hälsa. Mer långtgående åtgärder eller
rent av förbud är inte förenligt med proportionalitetsprincipen om en
medlemsstat inte kan påvisa till exempel en faktiskt hälsorisk. Vidare har
proportionalitetsprincipen varit av betydelse för frågan om förbud för
söndagsöppet och förbud för försäljning av pornografiskt material. Förutom
dessa två intressen av att skydda söndagars karaktär och allmänhetens moral
har domstolen vägt bland annat miljöintresset och intresset av att få fler
personer att besöka biografer mot EG-intresset av den fria rörligheten.
Generellt kan sägas att förbud och restriktioner lättare kan anses vara
förenligt med proportionalitetsprincipen om förbuden inte har
diskriminerande effekt mellan inhemska och utländska produkter eller
producenter. 
    För den fria rörligheten för personer och tjänster har
proportionalitetsprincipen används för att bedöma huruvida begränsningar
av den fria rörligheten med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa är
proportionella. De nationella intressena är därmed av säkerhetskaraktär, det
vill säga att en medlemsstat vill skydda allmänheten eller viktiga
samhällsfunktioner. Principen har till exempel använts för att fastställa krav
på yrkesmässig standard för vissa yrkesgrupper som jurister och advokater.
Principen har också används vid bedömning av marknadsföring av
finansiella tjänster via telefon till personer i andra medlemsstater.
Inskränkning i den fria rörligheten till följd av personligt uppförande eller
medlemskap i särskilda organisationer har också varit föremål för en
proportionalitetsbedömning. Inskränkningar kan godkännas om en
medlemsstat redan innan vidtagna åtgärder mot en viss person vidtagit
administrativa åtgärder till följd av statens inställning till en viss
sammanslutning. Tidigare brottsligt agerande får inte enligt
proportionalitetsprincipen vara det enda skälet till att förbjuda en person
inresa i ett medlemsland. Rättspraxis ger vid handen att dessa nationella
säkerhetsintressen måste vara av högt skyddsvärde för att de skall stå över
den fria rörligheten för personer. 
    Rättspraxis inom området för lagharmonisering innebär att
proportionalitetsprincipen används för att pröva nationella undantag och
avvikelser från EG:s rättsakter till följd av önskan att skydda viktiga
nationella intressen. Förbud att importera grapefrukt genom vissa hamnar i
Italien har inte ansetts förenligt med proportionalitetsprincipen eftersom
man inte lyckats visa att det var omöjligt att fullgöra hälsokontroller i dessa
hamnar eller att det var risk för smuggling av infekterade grapefrukt. Utifrån
proportionalitetsprincipen godtogs inte heller ett tyskt förbud att
marknadsföra Clinique-produkter under namnet ”Clinique” eftersom det
inte var nödvändigt för att skydda konsumenterna eller deras hälsa. Det
ansågs inte föreligga risk för att konsumenterna skulle köpa dessa produkter
i tron om att de skulle ha medicinsk verkan. Detta innebär att när det handlar
om avsteg från en harmoniserande rättsakt krävs att de nationella intressena
verkligen har ett högt skyddsvärde för att det skall stå över det EG-rättsliga
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intresset. Anledningen till detta är att lagharmonisering per definition
innebär att samma regler skall gälla inom hela unionen eller att en viss
situation skall behandlas enhetligt av alla medlemsstater. 
    För handeln utanför gemenskapen har proportionalitetsprincipen används
inom området för utländsk handelsreglering och skyddsåtgärder enligt
fördragets artikel 134. I anti-dumping-mål har domstolen undvikit att pröva
principen dels med motivering att dessa åtgärder inte är administrativa
karaktär, dels att åtgärderna ofta riktar sig till rättssubjekt som inte skyddas
av EG-rätten. Anti-dumping-åtgärder blir då inte föremål för mål/medel-
resonemang eller intresseavvägningar. 
    Proportionalitetsprincipens tillämpning i svensk rättspraxis som jag valt
att redovisa i denna uppsats handlar i stort om möjligheten att inskränka
skyddet för egendom. Vad gäller skyddet för egendom i
Europakonventionen används proportionalitetsprincipen för att fastställa
huruvida egendom respekteras och huruvida villkoren för
egendomsberövande samt villkoren för inskränkningar i nyttjanderätten är
proportionella. För att ta ställning till detta krävs att rättighetsavvägningar
görs. Sverige har fällts i Europadomstolen ett par gånger vilket visar att
vissa åtgärder som svenska myndigheter vidtagit inte varit proportionella.
Sedan inkorporeringen av konventionen i svensk rätt har man moderniserat
egendomsskyddet i 2 kapitlet 18 § regeringsformen med artikel 1 i första
tilläggsprotokollet till Europakonventionen samt rättspraxis från
Europadomstolen som förebild. Proportionalitetsprincipen i
Europakonventionen ställer bland annat krav på att förbud som till exempel
byggnadsförbud kan omprövas och att ersättning utgår vid
egendomsberövande. Indragning av tillstånd får endast ske om
myndigheterna meddelat att så kan ske eller om tillstånd är tidsbegränsade.
Retroaktiv effekt av lag får inte utsläcka redan befintliga krav på ersättning
enligt proportionalitetsprincipen.  
    Utifrån de redovisade RÅ-fallen från 1996 kan man dra slutsatsen att
proportionalitetsprincipen innebär att beslut om att bilda naturreservat inte
får fattas om det tänkta området inte är av väsentlig betydelse för
allmänhetens friluftsliv och om området inte är av en viss beskaffenhet.
Dispens från strandskyddet bör beviljas om man kan konstatera att skada
inte kan uppstå för naturvärden eller friluftslivet. Vidare skall nyttjanderätt
till fastighet inte begränsas om marken trots åtgärden ändå kommer att
skadas. Av Barsebäcksmålet kan man dra slutsatserna att
kärnkraftsanläggningar kan stängas och att dessa kan anses som
proportionella om det inte finns klara missförhållanden mellan vad det
allmänna vinner och den enskilde förlorar. Domstolen förutsätter dock att
indragning av driftstillstånd kommer att leda till ersättning för den enskilde.
Bedömningen om huruvida en kärnkraftsavstägning är proportionell kan
därmed påverkas av ersättningsnivån. I RÅ-fallen från 1996 kan
sammanfattningsvis framhållas att det enskilda intresset vägde tyngst medan
det fick ge vika i Barsebäcksmålet. Det förelåg inte heller balans mellan mål
och medel i rättsfallen från 1996. I Barsebäcksmålet var medlet,
avstägningen, nödvändig för att uppnå målet att skapa en ekologisk och
hållbar ekonomisk energiförsörjning i enlighet med lagen om
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kärnkraftsavveckling. På grund av att medlet som sådan inte ifrågasattes
blev proportionalitetsbedömningen koncentrerad till intresseavvägningen. 
    Som jag tidigare påpekat i uppsatsen ställer proportionalitetsprincipen
stora krav på den som skall använda sig av principen. Man skall bland annat
undersöka och värdera alternativa åtgärder samt sätta sig in i de intressen
som står mot varandra. Dessa omständigheter gör det inte lätt att fastställa
vilket resultat som uppkommer efter en proportionalitetsbedömning.
Slutsatser är sällan givna på grund av de speciella omständigheter som
förekommer i varje rättsfall. Av rättspraxis kan man dock dra slutsatser om
vilket skyddsvärde som varje intresse bör tillmätas samt vilka
intresseavvägningar som bör aktualiseras. Rättspraxis och förarbeten
används därmed som vägledning för hur proportionalitetsbedömningen skall
göras när myndigheter fattar beslut.

Vilka likheter och skillnader för tillämpning av proportionalitetsprincipen
finns inom olika rättsområden och mellan svensk rätt och EG-rätten?

Inom EG-rätten har man genom otaliga mål kommit att utveckla en
proportionalitetsprincip som är klar till sitt innehåll samt till sitt förhållande
till andra allmänna rättsprinciper. Det skall dock påpekas att det är inte alltid
EG-domstolen tar upp alla de tre underprinciperna lämplighet, nödvändighet
samt proportionalitet i strikt bemärkelse när en åtgärd inte befinns vara i
överensstämmelse med proportionalitetsprincipen. För åtgärder som befinns
oproportionerlig krävs inte att man samtidigt konstatera att de är oförenliga
med alla de tre underprinciperna. Det räcker att man kommer fram till att en
åtgärd inte är i överensstämmelse med en av underprinciperna för att kunna
konstatera att åtgärden är oproportionerlig. Anser man däremot att en åtgärd
är proportionell då anser man också att åtgärden är lämplig, nödvändig och
proportionell i strikt mening. Även om det räcker att en åtgärd inte uppfyller
en av dessa underprinciper för att underkännas kunde det vara önskvärt att
domstolar, som i Alpine Investments-målet, ändå försökte undersöka
åtgärden i förhållande till hela proportionalitetsprincipens innebörd.
Bedömningen skall då innehålla dels mål/medel-resonemang, dels
intresseavvägningar.
    I likhet med vissa EG-rättsmål diskuteras inte heller uttryckligen alla
underprinciperna i de redovisade RÅ-fallen från 1996. Det gör domstolen
däremot i Barsebäcksmålet. Jag tycker mig se en tendens i EG-rätten och
svensk rätt att mer ofta göra så utförliga proportionalitetsbedömningar så
möjligt. Jag vill påstå  att proportionalitetsprincipen får en klarare och
starkare legitimitet genom domstolens utförliga undersökning och
diskussion av åtgärders förenlighet med principen. 
    RÅ 1996 ref 40, 44 och 56 anser jag överensstämma med den rättspraxis
som utvecklats i Europadomstolen. Proportionalitetsprincipen används inom
dessa områden för att verkligen ta reda på huruvida inskränkningar i
egendomsskyddet är rättsenliga. Uttalande i Barsebäcksmålet tyder på att
proportionalitetsprincipen vid inskränkning i nyttjanderätten förutsätter
ersättning. Detta ligger då i linje med Europadomstolen som uttalat att
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proportionalitetsprincipen förutsätter att ersättning utgår vid
egendomsberövande. 
    Vad gäller skillnader mellan olika rättsområden vid tillämpning av
proportionalitetsprincipen är min uppfattning att principen används i
rättspraxis på ungefär samma sätt men för att rättfärdiga olika syfte med
inskränkningar eller förbud. Inom EG-rätten handlar det om att tillåta
inskränkningar eller förbud för att uppfylla ett nödvändigt nationellt mål
som erkänts av gemenskapen medan det i Europakonventionen handlar om
att skydda ett angeläget intresse eller socialt behov i ett demokratiskt
samhälle. Inom miljörätten skall rättfärdiganden ske för att skydda miljön
och för att säkra en hållbar ekologisk utveckling. Vare sig principen används
inom EG-rätten eller svensk rätt är den en rättsprincip som framför allt
används för att skydda enskilda från nationella och statliga inskränkningar i
olika typer av rättigheter och friheter.
    Avslutningsvis vill jag säga att när jag började att skriva på denna uppsats
var min inställning att proportionalitetsprincipen inom svensk rätt inte
tillämpades i samma utsträckning och på samma sätt som inom EG-rätten.
Dessutom var jag tveksam till om principen hade samma innebörd i svensk
rätt som inom EG-rätten. Men med arbetets gång har jag kommit fram till att
innebörden och tillämpningen av principen i stort sett är den samma för de
båda rättsområdena. Proportionalitetsprincipens ställning i svensk rätt som
en allmän förvaltningsrättslig princip har stärkts. Detta beror bland annat på
inflytande från EG-domstolen och Europadomstolen samt tillämpningen av
ramlagar. Dessutom tror jag att intresseavvägningar kommer att få större
utrymme och betydelse i takt med utvecklingen av skyddet för mänskliga
rättigheter. Utifrån detta är min uppfattning att proportionalitetsprincipen
kommer att säkra sin position som en allmän rättsprincip inom svensk rätt
och kanske till och med utvidga sitt tillämpningsområde till fler
rättsområden. 
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