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Sammanfattning 

Storbritannien är en stat utan en skriven konstitution och har en dynamisk 

rättsutveckling baserad på ”case law” vilken ger jurister och domare stort 

inflytande över hur lagar tolkas och tillämpas. I Storbritannien råder en 

dualistisk syn på förhållandet mellan internationell rätt och nationell rätt. 

Brittiska konstitutionen bygger på principen om parlamentets oinskränkbara 

makt, parlamentet är fritt att ändra eller upphäva lagar som stiftats av 

tidigare sittande parlament. Domstolarna är skyldiga att tillämpa lagar som 

parlamentet stiftat, oavsett om dessa lagar i domstolen anses strida mot 

redan gällande lagregler och rättsprinciper.  

 

Då Storbritannien år 1972 valde att ansluta sig till Europeiska gemenskapen 

valde landet då att betrakta EG-rätten som gällande rätt inom Storbritannien. 

Följden därav blev en kollision mellan EG-rätten och brittiska 

konstitutionen. 

 

EG-rättens anspråk på företräde framför nationell lagstiftning inom 

Europeiska unionens så kallade första pelare är ett anspråk på att vara den 

första rättskälla som förknippas med Storbritanniens konstitution. Detta 

anspråk kolliderar med Storbritanniens suveränitet sådan denna hittills 

tolkats i brittisk rättsutveckling. Denna kollision har uppstått i de flesta av 

medlemsländerna och  i varje land hanterats utifrån de där gällande 

grundlagarna. I Storbritannien, landet utan en skriven konstitution, har 

konflikten fått en särskild lösning som får anses ha fundamentalt förändrat 

landets konstitutionella principer.  

 

På det socialpolitiska området stod Storbritannien, tillsammans med Irland, 

till en början utanför EG-ländernas samarbete men idag är britterna dock 

underkastade samma socialpolitiska normer som övriga EU-medborgare. 

Vad gäller Schengen-samarbetet, vilket Storbritannien valt att ställa sig 
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utanför, existerar kollisionen mellan brittisk konstitution och EG-rättens 

anspråk på rättsligt företräde åtminstone teoretiskt.   

 

Dessa tre avdelningar i samspelet mellan Storbritannien och EU-rätten ger 

en bakgrund till hur konflikten mellan det EG-rättsliga anspråket på rättsligt 

företräde och Storbritanniens konstitution har hanterats i brittisk rätt. 

Placeringen av Europakonventionen om mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter i den brittiska normhierarkin belyser ytterligare hur 

den brittiska konstitutionen värnar om sin rättsliga suveränitet. Styrkan i 

brittiska konstitutionens uppfattning om parlamentets oinskränkta 

lagstiftningsmakt ger i förhållandet till Europakonventionen upphov till en 

liknande problematik som den i konflikten med EG-rätten. Detta är 

anledningen till att en jämförelse mellan de två kollisionerna är värdefull 

trots att Europakonventionen inte är ett EG-rättsligt instrument. 
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1 Inledning 

1.1 Presentation och bakgrund 

Ämnesområdet som denna uppsats behandlar är förhållandet mellan EG-

rätten och brittisk konstitution samt kollisionen som uppstått mellan EG-

rättens anspråk på rättsligt företräde och Storbritanniens suveränitet.  

 

År 1972 ratificerade Storbritannien anslutningsfördraget till Europeiska 

gemenskapen. År 1993 trädde Maastrichfördraget i kraft och Europeiska 

gemenskapen kom att bli Europeiska unionen. Storbritannien valde att 

ansluta sig och valde därmed att acceptera EG-domstolens jurisdiktion på 

områden som kan hänföras till den s k första pelaren. Jag menar att detta 

rättsområde är intressant eftersom EU:s inflytande på nationell lagstiftning 

och den inskränkning av medlemsländernas suveränitet som detta medför, är 

ett ständigt omdebatterat område på den europeiska arenan. Ämnet EU:s 

utveckling och i synnerhet huruvida denna skall drivas i riktning mot 

överstatlighet eller i riktning mot ett samarbete mellan självständiga stater 

är ständigt aktuellt och sedan oktober 2002 då Irland som sista medlemsland 

slutligen ratificerade Nice-fördraget är stora förändringar inom EU att vänta. 

Övergripande innebär nämligen Nicefördraget förändringar avseende de 

regler som reglerar majoritetsomröstningar, röstviktning, minoritetländernas 

möjligheter att blockera beslut, antalet kommissionärer, utökat frivilligt 

samarbete mellan medlemsländerna framförallt inom unionens så kallade 

tredje pelare samt regler som berör Western European Union.  

 

Inom det juridiska området är flertalet stora medlemsländer lika i det att de 

tillhör den så kallade kontinentala rättstraditionen som tillmäter skrivna 

grundlagar särskild dignitet. Ett av EU:s medlemsländer, Storbritannien, 

avviker dock ut på detta område. En av grundvalarna i Storbritanniens 

statsskick, vilket är tillhörande den rättsfamilj som brukar benämnas 
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common law, har varit domstolarnas skyldighet att tillämpa lagar som 

parlamentet, det brittiska demokratiska samhällets lagstiftare, antagit. 

Tidigare har det inte funnits något legitimt skäl för en brittisk domstol att 

underlåta att tillämpa en av parlamentet antagen lag. Då man valde att bli 

medlem i Europeiska gemenskapen tog brittiska parlamentet ett beslut att 

man från och med inträdet i EG inte skulle komma att stifta en lag som går i 

strid med gällande EG-rätt. Detta beslut synes ifrågasätta principen om 

parlamentets oinskränkbara lagstiftningsmakt. Upphävdes möjligen denna 

konstitutionens princip när Storbritannien accepterade EG-domstolens 

jurisdiktion? Suveräniteten har i så fall inskränkts så att brittiska 

parlamentet inte får stifta lagar i strid med EG-rätten.  

 

I det brittiska statsskicket förekommer inga grundlagar av sådan 

normhierarkisk dignitet som den exempelvis motsvarande tyska, 

amerikanska eller svenska konstitutionen har. EU: s medlemsländer har, 

vart och ett i och med respektive lands anslutning till unionen tagit på sitt 

ansvar att det statliga unionsmedlemsskapets förpliktelser är garanterade i 

statens konstitution i enlighet med just den statens särskilda nationella 

rättsstraditioner. De medlemsländer som har en skriven grundlag, som till 

exempel Sverige, har därför antagit en grundlag vilken deklarerar landets 

medlemskap i EU och som vidare erkänner den kompetensöverföring av den 

nationella domstolsmakten som medlemskapet medfört.  

 

Eftersom den brittiska konstitutionen inte har skrivna grundlagar har det 

heller inte antagits en grundlag som binder de brittiska domstolarna och 

således förbinder brittiska domstolar att underkasta sig EG-rätten. Den lag 

som införlivar EG-rätten i det dualistiska Storbritannien är en Act of 

Parliament, en lag av sådant slag att den kan ändras eller upphävas av ett 

framtida parlament genom att en ny Act of Parliament med annorlunda 

innehåll stiftas. Enligt den brittiska rättstraditionen är parlamentets makt 

suverän och  oinskränkbar och i det fall parlamentet stiftar en lag som går 

EG-rätten emot måste domstolarna enligt den brittiska rättstradititionen lyda 

parlamentet. I och med medlemskapet i EU bör detta ej längre vara fallet 
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eftersom alla medlemsländers nationella domstolar måste ge EG-rätten fullt 

genomslag på de områden där EU har lagstiftningskompetens, även om det 

medför att brittiska domstolar, i strid med rådande konstitution, måste 

åsidosätta lagar som det brittiska parlamentet stiftat. Storbritanniens 

dualistiska syn på sin statssuveränitet medför en kollision mellan EG-rättens 

anspåk på att vara den första rättskälla som förknippas med Storbritanniens 

konstitution och Storbritanniens suveränitet. Om det brittiska parlamentet, i 

kraft av sin traditionella rätt att stifta lagar oavsett vad tidigare parlament 

lagstiftat, lagstiftar i strid med EG-rätten blir följande fråga aktuell. Bör de 

brittiska domstolarna följa EG-rätten eller är de bundna att följa det gällande 

parlamentets vilja?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för förhållandet mellan 

Storbritanniens konstitution och EG-rätten samt vilka konstitutionella 

effekter kollisionen mellan Storbritanniens suveränitet och EG-rättens 

anspråk på rättsligt företräde har orsakat.   

De frågeställningar som styrt mitt val av studerade relevanta områden och 

som besvaras i uppsatsens slutsats är följande. Varför och i vilken 

utsträckning menar EG-domstolen att medlemsländerna har en lojalitetsplikt 

gentemot EG-rätten? Hur har EG-rättens krav på rättsligt företräde 

förankrats inom den brittiska konstitutionen? Var positionerade sig 

Storbritannien ursprungligen i Schengen-samarbetet? Vilken position har 

Storbritannien intagit i EU:s utveckling mot ett samarbete medlemsländerna 

emellan på socialpolitiska områden och hur har Storbritanniens inställning 

till ett socialpolitiskt samarbete förändrats under de senare åren? En fråga 

som ligger vid sidan om uppsatsens egentliga syfte men som jag menar 

belyser hur stor det brittiska parlamentets normgivningsmakt är, är på vilken 

plats i det brittiska rättssystemet Europakonventionen om skydd för 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter har placerats. 

Konventionen är inget EG-rättsligt traktat men dess krav på rättslig effekt 

inom landet har, i likhet med EG-rätten, kolliderat med Storbritanniens 
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suveränitet. Problemen har lösts på liknande sätt utifrån liknande 

motiveringar varför en studie av Europakonventionens placering i det 

brittiska rättssystemet är värdefull.   

 

1.3 Metod och material 

Detta examensarbete är till största del av deskriptiv karaktär i det att jag 

redogör för det gällande rättsläget vad avser förhållandet mellan 

Storbritanniens konstitution och EG-rätten samt den kollision som uppstått 

mellan Storbritanniens suveränitet och EG-rättens krav på rättsligt företräde. 

I uppsatsens avslutande kapitel har jag låtit mina egna funderingar ingå 

varför uppsatsen till en del även har en analyserande karaktär.  

 

Källor jag använder är litteratur som skrivits om brittiska statsskicket, 

litteratur på området EU och EG-rätt samt litteratur som behandlar 

förhållandet mellan Storbritannien och EU och förhållandet mellan 

Storbritannien och Europadomstolen. Vidare tar jag hänsyn till sådana 

rättsfall från EG-domstolen som är relevanta vad gäller EG-rättens företräde 

(’Community supremacy’) inom medlemsländerna. Övriga källor jag 

använder är EU:s fördragstexter samt lagtext från brittisk gällande rätt. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är disponerad så att jag till en början belyser de instruktioner som 

medlemsländerna fått avseende hur EG-rätten skall få effekt inom länderna. 

För att därefter kunna redogöra för hur Storbritannien har tillmötesgått dessa 

krav finner jag det nödvändigt att först översiktligt och kortfattat beskriva 

hur den brittiska konstitutionen ser ut och hur konstellationen mellan 

lagstiftaren och den dömande makten är uppbyggd. Därefter belyses hur 

EG-rätten förankrats i Storbritanniens konstitution. Vidare beskriver jag 

Storbritanniens position i Schengen-samarbetets framväxt inom EU. 
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Därefter beskrivs Storbritanniens väg från att som ensam medlemsstat ha 

stationerat sig utanför EU-ländernas socialpolitiska samarbete till att idag 

lyda under samma beslut och avtal som övriga medlemsländer. Jag redogör 

därefter för hur mänskliga rättigheter prioriteras i gällande EG-rätt samt i 

vilken utsträckning Europakonventionen om skydd för mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheter kan tillämpas i brittiska domstolar. Utifrån dessa 

avsnitt besvarar jag, med en inslag av egna funderingar, mina 

frågeställningar i slutsatsen. 
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2 Implementering av EG-

rättsregler 

I de EG-rättsliga fördragstexterna har inte medlemsstaterna uttryckligen 

förklarat på vilket sätt de förbundit sig att uppfylla de krav som 

medlemsskapet i Europeiska unionen ålägger dem. Däremot så har EG-

domstolen, vilken enligt artikel 220 EG skall säkerställa att lag och rätt följs 

vid tolkning och tillämpning av fördraget, i ett antal rättsfall tolkat 

fördragstexterna så att medlemsstaternas skyldigheter tydligt lyfts fram samt 

i flera rättsfall uttalat sig om att även de grundläggande principerna, vilka 

skall genomsyra hela unionens regelverk, dess institutioner samt 

medlemsstaternas förehavanden, ålägger medlemsländerna skyldigheter att 

inte vidta någon åtgärd som kan äventyra förverkligandet av Europeiska 

unionens mål.  

 

2.1 Grundläggande EG-rättsliga principer 

Två av EU:s grundläggande principer är lojalitetsprincipen (även kallad 

solidaritetsprincipen) och subsidiaritetsprincipen. Lojalitetsprincipen 

uttolkas vanligast ur artikel 10 EG där texten lyder: 
”Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och 

särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av detta 

fördrag eller av åtgärder som vidtagits av gemenskapens institutioner. 

Medlemsstaterna skall underlätta att gemenskapens uppgifter fullgörs. De 

skall avstå från varje åtgärd som kan äventyra att fördragets mål uppnås.” 

  

Subsidiaritetsprincipen, och även proportionalitetsprincipen, återfinns 

främst i artikel 5 EG som lyder: 
”Gemenskapen skall handla inom ramen för de befogenheter som den har 

tilldelats och de mål som har ställts upp  för den genom detta fördrag. På 

de områden där gemenskapen inte är ensam behörig skall den i 

överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen vidta en åtgärd endast om 

 8



och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den 

planerade åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på 

gemenskapsnivå. Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i detta fördrag.” 

 

Lojalitets- samt subsidiaritetsprincipen utgör de två sidorna av den 

reciprocitet som karaktäriserar förhållandet mellan medlemsländerna och 

EU:s institutioner. Denna balans är nödvändig för att unionens mål skall 

kunna förverkligas på ett effektivt sätt. Genom att hänvisa till 

lojalitetprincipen och de skyldigheter som denna ålägger medlemsländerna 

har EG-domstolen legitimerat sitt fastställande av kompetensfördelningens 

uppbyggnad efter att medlemsländerna genom sina respektive 

anslutningsfördrag överfört delar av sin normgivningsmakt till unionens 

institutioner.1 Det finns ingen uttrycklig norm i unionens regelverk som 

beskriver hur en till EU anslutande stat skall implementera EU:s regelverk. 

De medlemsländer som har en monistisk inställning till hur internationell 

rätt ges verkningar internt inom staten (exempelvis Frankrike)  betraktar 

EU:s regelverk omedelbart som nationella rättsregler genom ratificeringen 

av sitt anslutningsfördrag, medan de länder (exempelvis Sverige) som har en 

dualistisk syn på förhållandet mellan nationell och internationell rätt, måste 

stifta en nationell lag uttryckligen innebärande att EU:s regelverk införlivas 

i den interna lagsamlingen. 

 

                                                 
1 Ulf Bernitz, Anders Kjellgren: Europarättens grunder: Norstedts Juridik AB, Stockholm 

1999, s 101 f. 

 9



 

2.2 EG-rättens företräde 

2.2.1 Målet van Gend en Loos 

Att avgöra huruvida en gemenskapsrättslig regel sätter en nationell norm ur 

spel menade EG- domstolen i målet van Gend en Loos2 år 1963, nästan 

tjugo år före EU-fördragets ikraftträdande, vara en uppgift exklusiv för sig 

och inte en uppgift för en nationell domstol. EG-domstolen klargjorde 

vidare i detta rättsfall att det grundläggande syftet med EG, det vill säga en 

gemensam marknad, indikerar att EG utgör något mer än bara ett mellan 

medlemstaterna upprättat traktat medförande för medlemsländerna 

ömsesidiga förpliktelser. Det EG-rättsliga traktatet menades utgöra en del av 

denna särskilda rättsordning. EG-domstolen framlade som sin uppfattning 

att denna särskilda rättsordning vilken det EG-rättsliga traktatet bygger på, 

är något mer än endast ett internationellt avtal, den är en rättsordning sui 

generis. Detta ansågs vidare ha bekräftats genom att särskilda institutioner 

upprättats vilka skulle säkerställa förverkligandet av EG-fördragets3 mål. 

Vidare menade domstolen att rättsordningen EG ger sina organ, bland andra 

EG-domstolen, normgivningskompetens.  

Då detta rättsfall i huvudsak koncentrerades kring frågan huruvida artikel 12 

i EG-fördraget (nuvarande artikel 25 EG) kunde anses ha direkt effekt gick 

domstolen inte närmare in på frågan om EG-rättens företräde framför 

nationella lagar (‘Community supremacy’).  

2.2.2 Målet Costa ./. ENEL 
                                                 
2 NV. Algemeine Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos v. Nederlandse 

Administratie der Belastingen, mål 26/62, [1963] ECR 1. 
3 Här åsyftas det ursprungliga fördraget som ingicks 1957 i Rom och innebar att EG 

upprättades. 
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EG-rättens företräde diskuterades mera ingående i ett rättsfall från 1964, 

Costa ./. ENEL4 . Här upprepade domstolen sitt uttalande från målet van 

Gend en Loos att den omständigheten att länderna överfört 

normgivningsmakt från sina interna rättsordningar till ett juridiskt objekt 

vars existens ej begränsats i tid och som tillika utrustats med egna 

institutioner bevisar att medlemsländerna skapat ett juridiskt organ som dels 

binder staterna som aktörer på internationella arenan och dels inom de 

enskilda medlemsländerna binder medborgarna. EGF ålägger 

medlemsländerna att harmonisera sina respektive interna rättsordningar så 

att EG-rätten får full genomslagskraft. Detta medförde enligt EG-

domstolens domskäl att medlemsländerna inte kan låta en senare antagen 

nationell norm få företräde framför en gemenskapsrättslig utan att samtidigt 

bryta mot lojalitetsprincipen i artikel 5 i EG-fördraget (nuvarande artikel 10 

EG) och mot nondiskrimineringsprincipen i artikel 6 i EG-fördraget 

(nuvarande artikel 12 EG).  

Varför man underlät att uttryckligen i EG-fördraget reglera det inbördes 

förhållandet mellan nationell rätt och gemenskapsrätten kan tolkas antingen 

som en diplomatisk manöver eller helt enkelt som en konsekvens av att man 

inte vid EG-fördragets upprättande tog i beräkning de verkningar som 

gemenskapsrättens direkta effekt i medlemsländerna skulle komma att 

medföra.5  

Hur förhållandet mellan nationell och internationell rätt ser ut i ett lands 

normhierarki står oftast att finna i landets konstitution för det fall en skriven 

sådan existerar, eller i de normer som reglerar på vilket sätt internationell 

rätt blir gällande i landet, med andra ord i den rättsakt som reglerar om 

internationell rätt blir verkande genom adoption (enligt den monistiska 

uppfattningen) eller efter inkorporering eller transformation (enligt den 

dualistiska uppfattningen). Bland medlemsländernas i EU konstitutioner på 

                                                 
4 Flaminio Costa v. ENEL, mål 6/64, [1964] ECR 585. 

 11



detta område finns lösningar av skiftande slag. I exempelvis Holland lämnar 

man regelmässigt företräde åt internationella överenskommelser medan man 

i exempelvis Italien lagstiftat att den egna suveräniteten kan begränsas av 

sådana internationella överenskommelser som karaktäriseras av fred och 

rättvisa (men vilka, i enlighet med den internationella traktattolkningens 

princip om reciprocitet, vid ena partens eventuella kontraktsbrott 

automatiskt upphör att vara bindande för den andra parten). Konflikten som 

uppstått till följd av EG-rättens anspråk på att vara den första rättskälla som 

förknippas med varje medlemslands konstitution befinner sig i dagsläget 

mellan varje lands konstitution och mellan ett avtal. Emellertid, om det EG-

rättsliga avtalet ersätts av en EU-rättslig konstitution kommer konflikten att 

ändra karaktär och medföra nya och annorlunda verkningar inom 

medlemsländerna.   

 

2.2.3 Målet Internationale Handelsgesellschaft 

EG-domstolen gick år 1970 i målet Internationale Handelsgesellschaft6 ännu 

ett steg längre vad gäller fastställandet av EG-rättens företräde. I detta mål 

hade EG-domstolen till uppgift att klargöra förhållandet mellan EG-rätten 

och en av grundlagarna i den västtyska konstitutionen. EG-rätten hade 

inkorporerats i västtysk lag i enlighet med de regler som uppställts i den 

västtyska konstitutionen. Den omstridda grundlagen medgav däremot inte 

att EG-rätten kunde åsidosätta en västtysk lag av grundlagsdignitet, utan 

medgav endast att delar av statens suveräna makt kunde överföras till ett 

mellanstatligt organ (’intergovernmental institution’). EG-domstolen 

svarade den västtyska federala konstitutionsdomstolen 

(’Bundesverfassungsgericht’) i sitt förhandsavgörande: 
”...the law born from the Treaty [cannot]  have the courts opposing to it 

rules of national law of any nature whatever....the validity of a Community 

                                                                                                                            
5 Josephine Steiner and Lorna Woods: Textbook on EC Law. Blackstone Press Ltd, 1996, s 

76 ff. 
6 Internationale Handelsgesellsschaft mbH v. Einfuhr- und Vorrattsstelle fur Getreide und 

Futtermittel, mål 11/70, [1970] ECR 1125. 
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instrument or its effect within a member State cannot be affected by 

allegations that it strikes at either the fundamental rights as formulated in 

that State’s constitution or  the principles of a national constitutional 

structure.” 

 

2.2.4 Målet Simmenthal 

I målet Simmenthal7 bekräftade EG-domstolen att: 
”Any national court must apply Community law in its entirety and must set 

aside any provision of national law which may conflict with it, wether 

prior or subsequent to the Community rule. 

A national court is under a duty to give effect to (the provisions of 

Community law) if necessary to refusing to apply any conflicting 

provisions of national legislation even if adopted subsequently and it is not 

necessary for the court to audit the setting aside of such provisions by 

legislative means.” 

 

Målen ”Costa/ENEL”, ”Internationale Handelsgesellschaft” samt 

”Simmenthal” utgör tillsammans den doktrin som legitimerar EG-rättens 

företräde (’Doctrine of supremacy’). Huvudargumenten i EG-rättens 

klargörande av rättsläget på detta område är dels att EG utgör en helt ny och 

egen rättsordning och dels att det saknar betydelse huruvida en med en 

gemenskapsrättslig regel oförenlig nationell lag stiftats före eller efter den 

gemenskapsrättsliga. 8

 

 

                                                 
7 Simmenthal v. Ministero delle Finanze, mål 35/76, [1976] ECR 1871. 
8 Jeffrey Hill: Constitutional Law Textbook. Old Bailey Press, 2002, s 26 f. 
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3 Storbritanniens konstitution 

3.1 Översikt  

Storbritannien har till skillnad från de flesta länder i världen ingen 

konstitution nedtecknad i ett särskilt dokument. Varje stat har i någon form 

grundläggande regler som reglerar landets statsskick och som reglerar 

medborgarnas rättigheter och skyldigheter. I de flesta länder har sådana 

grundläggande normer fått en något högre status än andra vanliga 

straffrättsliga, civilrättsliga och offentligrättsliga normer vilket oftast 

innebär att en ändring eller ett upphävande av en grundlag kräver en särskild 

procedur, till exempel att det krävs att två olika parlament eller en 

kvalificerad majoritet bland folkets representanter röstar igenom 

lagändringen. I flera länder har domstolarna en skyldighet att ogiltigförklara 

lagar som de finner stridande mot landets grundlagar. Storbritanniens 

konstitutionella regler återfinns däremot i vanliga lagar (’statutes’), rättsfall 

(’case law’) samt i konventioner, varför man brukar kalla den brittiska 

konstitutionen oskriven.9 Dessa regler har emellertid inte högre status än 

andra stiftade lagar eftersom det inte behövs någon särskild procedur för att 

stifta, ändra eller upphäva dem. En grundläggande princip i Storbritanniens 

statsskick är parlamentets oinskränkta suveränitet vilken innebär att 

domstolarna är skyldiga att tillämpa vilken lag parlamentet än stiftar samt 

att ett sittande parlament inte kan binda ett framtida parlament. 

Konsekvensen härav är ett parlament alltid kan ändra en lag som ett tidigare 

sittande parlament har stiftat.10  

 

                                                 
9 Greer Hogan: Constitutional and Administrative Law. Sweet and Maxwell Ltd, 2000, s 2 

ff. 
10 Jeffrey Hill: Constitutional Law Textbook. Old Bailey Press, 2002, s 3 ff. 
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3.2 En monistisk eller dualistisk stat? 

Storbritannien har en dualistisk uppfattning om förhållandet mellan 

nationell och internationell lag. En grundprincip i den brittiska 

konstitutionen är att de brittiska domstolarna inte får tillämpa regler 

härrörande från ett internationellt avtal som den brittiska regeringen ingått, 

såvida inte parlamentet har givit detta avtal effekt genom att stifta en Act of 

Parliament som legitimerar de aktuella internationella avtalsreglerna. 

Avtalet ges vidare enbart effekt i brittiska domstolar i den utsträckning som 

den aktuella Act of Parliament så medger.11  

 

3.3 Åsikter inom doktrin och obiter dicta 

Inom brittisk rättsvetenskap hävdas återkommande att vissa av parlamentet 

stiftade lagar som anses vara särskilt viktiga, exempelvis the Act of Union 

with Scotland 1707 samt the European Communites Act 1972 inte kan 

upphävas eftersom parlamentet, när en sådan lag stiftades, inskränkte sin 

egen suveränitet och som en konsekvens därav efterträddes av ett parlament 

med inskränkta befogenheter. En annan åsikt är att trots att brittisk 

konstitution i teorin inte är skyddad i grundlagsform och därför kan ändras 

närhelst sittande parlament så önskar finns det i praktiken begränsade 

möjligheter att faktiskt genomföra detta, som Lord Denning (tidigare Master 

of the Rolls i the Court of Appeal) uttryckte det år 1971: 
”Freedom once given cannot be taken away. Legal theory must give way to 

practical politics”12. 

 

 

 

                                                 
11 Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Ontario [1937] AC 326. 
12 Greer Hogan: Constitutional and Administrative Law. Sweet and Maxwell Ltd, 2000, s 2. 
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4 Storbritannien och EG-rättens 

företräde 

4.1 Hur EG-rätten ges effekt i Storbritanniens 
rättssystem 

4.1.1 The European Communities Act 1972 

Vid en analys av Storbritanniens konstitution och EG-rättens företräde 

framstår förhållandet däremellan som problematiskt. Doktrinen om EG-

rättens företräde är oförenlig med den brittiska konstitutionens princip om 

parlamentets suveräna och oinskränkta lagstiftningsmakt. Storbritannien 

ansökte om medlemsskap i EG redan år 1967. Vid denna tidpunkt kunde 

inte de dåvarande sex medlemsländerna enas om att erbjuda Storbritannien 

medlemsskap varför Storbritanniens inträde kom att dröja. År 1969 var dock 

alla EG-länderna villiga att ingå avtalsförhandlingar med Storbritannien och 

år 1972 signerades Storbritanniens anslutningsfördrag.13  

 

Genomgick möjligen Storbritanniens konstitution en förändring år 1972 i 

och med att anslutningsfördraget till EG ratificerades? Storbritannien, 

Danmark och Irland blev medlemsländer vid samma tillfälle varvid 

Danmark och Irland gjorde konstitutionella tillägg i sina rättsordningar. I 

brist på en skriven konstitution kunde detta uppenbarligen inte göras även i 

Storbritannien men då även detta medlemsland var tvunget att underkasta 

sig EG-rättens företräde framstår det som rimligt att den brittiska 

konstitutionen torde ha förändrats i viss aspekter i och med inträdet i EG.14 

                                                 
13 P.S.R.F. Mathijsen: A Guide to European Union Law. 7th ed. Sweet and Maxwell, 

London,1999, s 16 f. 
14 A.W. Bradley: The Sovereignty of Parliament- Form or Substance? In: Jeffrey Jowell, 

Dawn Oliver (eds.): The Changing Constitution. 4th ed. Oxford University Press, Oxford 

2000, s40 ff. 
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Dessa förändringar synliggjordes dock inte omedelbart och att döma av 

Lord Dennings uttalande i målet McWhirter v. Attorney-General från 

197215 var EG-rättens företräde ett vida diskutabelt område: 
” Even though the Treaty of Rome has been signed, it has no effect, so far 

as these courts are concerned, until it is made an Act of Parliament. Once 

it is implemented by an Act, these courts must go by the Act.” 

 

Storbritannien är en dualistisk stat och således måste ett internationellt avtal 

inkorporeras i eller transformeras till nationell rätt för att bli gällande inom 

landet. Enligt Lord Dennings rättstolkning ovan kan domstolarna endast 

tillämpa avtalet i den utsträckning som den införlivande lagen (Act of 

Parliament) så tillåter. Parlamentet stiftade år 1972 en Act of Parliament16 

som gav EG-fördraget rättslig effekt inom landet. I lagens sektion 2(1) ges 

full legitimitet i brittisk rätt till alla nuvarande och kommande EG-rättsliga 

regler eftersom lagtexten statuerar att EG-rättsreglerna, oavsett om de är 

direkt tillämpliga eller har direkt effekt, är en omedelbar del av 

Storbritanniens gällande rättssystem: 
”Any such rights, powers, liabilities, obligations and restrictions from time 

to time created or arising by or under the Treaties and all such remedies 

and procedures from time to time provided for by or under the Treaties, in 

accordance with the Treaties are without further enactment to be given 

legal effect or used in the United Kingdom shall be recognized and 

available in law and be enforced, allowed and followed accordingly.” 

.  

4.1.2 Sektion 2(4) i the European Communities Act 1972 

I sektion 2(4) av the European Communities Act 1972 lyder texten: 
”...any enactment passed or to be passed shall be construed and have 

effect subject to the foregoing provisions of this section.” 

Enligt denna bestämmelse är det inte bara de EG-rättssregler vilka var i 

kraft vid Storbritanniens anslutning till EG utan också senare och framtida 

EG-bestämmelser som är en del av Storbritanniens rättssystem. Precis som i 

                                                 
15McWhirter v. Attorney-General [1972] CMLR 882. 
16 The European Communities Act 1972. 
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sektion 2(1) avses EG-regler som är direkt tillämpliga eller har direkt effekt. 

Ingenstans i denna Act of Parliament regleras huruvida ett framtida 

parlament yttryckligen och avsiktligen kan ändra eller upphäva EG-rättsliga 

regler. Snarare anses sektion 2(4) begränsa ett av parlamentet implicit 

åsidosättande av EG-rätten och kan vidare tolkas på olika sätt. En möjlig 

tolkning är att sektion 2(4) innebär att den makt, som i sektion 2(1) 

tillskrivits EG-regler som är direkt tillämpliga eller har direkt effekt, kan 

begränsas till följd av lagtextens uttryck ”subject to”, men dock inte implicit 

genom att en senare stiftad lag är oförenlig med EG-rätten och därför i 

enlighet med allmänt vedertagen brittisk lagtolkning i kraft av att vara en 

senare lag åsidosätter den tidigare. Således kan inte en lag som endast är 

oförenlig med EG-rätten upphäva denna. Däremot torde det enligt denna 

tolkning stå ett framtida parlament fritt att, helt i enlighet med brittisk 

konstitutions princip om parlamentets suveränitet, explicit lagstifta om att 

upphäva eller ändra en EG-rättslig regel.  

 

En annan tolkning av 2(4) är att denna norm är en presumtion för hur 

domstolar ska tolka sådana brittiska lagar som initialt förefaller stå i konflikt 

med EG-rätten. Domstolen instrueras enligt denna uppfattning att tolka 

inhemsk lag i EG-konform riktning; finns det två möjliga 

lagtolkningsalternativ skall domstolen således välja den som står i bäst 

överensstämmelse med EG-rätten. Om inhemsk lag ändock, efter att ha 

tolkats i ljuset av EG-rätten, är oförenlig med den senare faller dock 

presumtionen. Då är det den nationella lagen, i enlighet med principen om 

parlamentets oinskränkta lagstiftningsmakt, som åsidosätter EG-rätten.17 Ett 

debatterat spörsmål är huruvida sektion 2(4) med tillräcklig kraft binder 

domstolarna att ge EG-rätten företräde framför nationell lag på det vis som 

EG-domstolen i målet ”Simmenthal”18 förespråkar. Om brittiska domstolar 

skall följa EG-rätten sådan den uttolkats av EG-domstolen i målet 

                                                 
17 Jeffrey Hill, Constitutional Law Textbook, 2002, Old Bailey Press, s 28. 
18 Simmenthal v. Ministero delle Finanze, mål 35/76 [1976] ECR 1871. 
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”Simmenthal” måste principen om att parlamentet inte kan binda ett senare 

parlament åsidosättas.19  

 

4.1.3 The European Communities Act 1972 och aktuell 
rättspraxis 

Hur har EG-rättens företräde behandlats i brittisk rättspraxis genom åren? 

Lord Denning uttalade i målet ”H.P. Bulmer Ltd v. J. Bollinger”20 att  
”...(the Treaty)... is equal in force to any statue”. 

 Två år senare uttalade han i rättsfallet ”Felixstowe Dock & Railway Co. v. 

British Transport Docks Board”:21

”It seems to me that once the Bill is passed by Parliament and becomes a 

statute, that will dispose of all this discussion about the Treaty. These 

courts will then have to abide by the statute without regard to the Treaty at 

all.” 

Samma år svängde dock pendeln då Lord Denning i målet ”Shields v. E. 

Coomes (Holdings) Ltd”22 sade följande: 
”Long before the United Kingdom joined the European Community, the 

European Court had laid down two principles of great importance to all 

member states and their citizens. When we joined the Community, our 

Parliament enacted that we should abide by those principles laid down by 

the European Court (...) The second is the principle of ’the supremacy of 

Community law’. It arises whenever there is a conflict or inconsistency 

between the law contained in an article of the EEC Treaty and the law 

contained in the internal law of one of the member states, whether passed 

before or latter joining the Community. It says that in any such event the 

law of the European Community shall prevail over that of the internal law 

of the member state(...). It seems to me that when the Parliament of the 

United Kingdom sets up a tribunal to carry out its treaty obligations, the 

tribunals has jurisdiction to apply Community law, and should apply it ,in 

the confident expectation that this is what Parliament intended. If such a 

                                                 
19 Josephine Steiner och Lorna Woods, Textbook on EC Law,1996, Blackstone Press Ltd, s 

83. 
20 H.P. Bulmer Ltd v. J. Bollinger20 SA [[1974] Ch 401. 
21 Felixstowe Dock & Railway Co. v. British Transport Docks Board [1976] 2 CMLR 655. 
22 Shields v. E. Coomes (Holdings) Ltd [1979] 1 All ER 456, 461. 
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tribunal should find any ambiguity in the statutes or any inconsistency with 

Community law, then it should resolve it by giving primacy to Community 

law.” 

Eftersom Lord Denning grundade sin uppfattning om EG-rättens företräde 

på EG-rättens inneboende kraft samt på parlamentets förmodade intentioner 

vid EG-rättens inkorporering i brittisk rätt, behövde han inte tillika klargöra 

huruvida en domstol implicit kan åsidosätta EG-rättsliga regler. Inte heller 

nämnde han något om vad som gäller i det fall parlamentet stiftar en lag 

som uttryckligen avser att åsidosätta EG-rätten.23  

 

Storbritanniens Court of Appeal bestämde dock år 1979 att det var dags att 

lite närmare klargöra omständigheterna runt EG-rättens företräde. I målet 

”Macarthys Ltd v. Smith”24 sade Cumming-Bruce LJ och Lawton LJJ att 

EG-rätten skulle ges ’priority’. De ansåg inte, till skillnad från Lord 

Denning, att den interna lagen skall tolkas i EG-rättskonform riktning. 

Cumming-Bruce LJ sade apropå detta: 
”I pause here however, to make one observation on a constitutional point. 

Thus far I have assumed that our Parliament, whenever it passes a 

legislation, intends to fulfil its obligations under the Treaty. If the time 

should come when our Parliament deliberately passes an Act with the 

intention of repudiating the Treaty or any provision in it or intentionally of 

acting inconsistently with it and says so in express terms then I should 

have thought that it would be the duty of our courts to follow the statute of 

our Parliament.” 

Lord Denning däremot menade att sektion 2(4) är en instruktion till 

domstolarna att tolka brittisk lag så EG-rättsligt konformt som möjligt, dock 

erkände han denna lagtolkning mera långtgående än vad som är normalt i 

internationell avtalstolkning. Lord Denning sade: 
”We are entitled to look to the Treaty as an aid to its construction: and 

even more not only as an aid but an overriding force(...) If...our legislation 

is deficient – or is inconsistent with Community law...then it is our 

bounden duty to give priority to Community law.” 

                                                 
23 Paul Craig and Grainne de Burca: EU Law. Oxford University Press, 1998, s 282. 
24 Macarthys Ltd v. Smith [1979] ICR 785. 
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Domarna i the Court of Appeal var alltså oeniga huruvida en intern lag som 

implicit påverkar en EG-rättslig regel skall tolkas så överensstämmande 

som möjligt med denna eller om engelsk lag inte kan anpassas till EG-rätten 

utan omedelbart måste ge vika för den. Den senare uppfattningen 

legitimerar EG-rättens företräde på så vis att man presumerar att 

parlamentet tillstyrkt EG-rättens företräde. Framstår det emellertid som 

otvetydigt att parlamentet avsåg att gå EG-rätten emot vid stiftandet av 

aktuell Act of Parliament skall dock intern rätt ges företräde. Domstolen har 

enligt denna uppfattning ingen makt att tillämpa lagar som är oförenliga 

med parlamentets intentioner. 

 

I målet ”Garland v. British Railway Engineering Ltd”25 valde the House of 

Lords att tolka sektion 2(4) som en instruktion till domstolar att tolka 

nationella rättsregler i EG-rättskonform riktning. Lord Diplock ansåg i 

målet att denna tolkning skall vara mycket långtgående: 
”no matter how wide a departure from the prima facie meaning may be 

needed to achieve consistency”. 

I det aktuella målet fann man dock att den interna lagen oproblematiskt 

kunde tolkas i enlighet med EG-rätten (’without any undue straining of the 

words’), varför rättsläget inte klart och koncist fastställdes vid detta tillfälle. 

Rättslaget förklarades som att senare intern engelsk lag skall tolkas i 

enlighet med EG-rätten eftersom detta får anses vara parlamentets vilja i 

och med att man en gång stiftat the European Communities Act 1972.  

 

Ett problem kvarstår dock eftersom EG-domstolen, enligt domskälen i målet 

Simmenthal26, menar att medlemsstaternas skyldighet att tillförsäkra 

unionen att EG-rätten ges rättsligt företräde kräver att brittiska domstolar 

omedelbart och direkt tillämpar EG-rätten. Detta skall ske även där EG-

rätten är av sådan karaktär att den äger direkt effekt eller är direkt 

tillämplig. I målet Simmenthal ansågs det otillräckligt att tolka intern rätt 

                                                 
25 Garland v. British Railway Engineering Ltd [1983] 2AC 751. 
26 Målet Simmenthal v. Italian Minister of Finance [1977] 2 CMLR 1. 
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EG-konformt även om konsekvenserna blir identiska som vid en direkt 

applicering av gemenskapsrätten.  

 

I målen ”von Colson”27 och ”Marleasing”28 beslöt EG-domstolen att artikel 

5 i EG-fördraget (nuvarande artikel 10 EG) medför en skyldighet för 

nationella domstolar att tolka nationella regler i ljuset av ett direktivs 

ordalydelse och syfte. Detta anses behövligt för att kunna ge EG-rätten 

tillräckligt genomslag i nationell rätt. EG-domstolen menade således att EG-

rättens företräde skall garanteras genom att nationella regler tolkas EG-

konformt och, där detta inte är tillräckligt för att säkerställa aktuella EG-

rättens fulla genomslag, tolka nationella regler i enlighet med EG-reglerna 

även om de senare inte är direkt tillämpliga (främst direktiv).  

 

Den uppfattning som Lord Denning och Lord Diplock fram till denna 

tidpunkt vidhöll överensstämde inte tillfredsställande med EG-domstolens 

uttalanden. I målen ”Litster v. Forth Dry Dock Co. Ltd”29 och ”Pickstone v. 

Freemans plc”30 modifierade House of Lords sin inställning och uttalade att 

man nu var beredd att tolka nationella regler i EG-rättsligt konform riktning, 

även för det fall att den EG-rättsliga regeln inte hade direkt effekt och även 

för det fall att den EG-konforma tolkningen inte skulle komma att stämma 

överens med den bokstavliga tolkningen eller innebörden prima facie av den 

aktuella nationella lagtexten.  

Anledningen till House of Lords’ försiktiga framtoning vad avsåg företrädet 

hos EG-rättsregler som inte har direkt effekt var att the European 

Communites Act 1972 i sektion 2(4) betonar att brittiska domstolar skall 

tillämpa sådana gemenskapsrättsliga regler som äger direkt tillämplighet i 

medlemsländerna. Dock säger sektion 3 i samma Act of Parliament att 

brittiska domstolar skall lyda EG-domstolens rättsuttolkning.  

                                                 
27 Von Colson & Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen, mål 14/83, [1984] ECR 1891. 
28 Marleasing SA v. La Comercial International de Alimentacion SA, mål 106/89, [1990] 

ECR 1-4135. 
29 Litster v. Forth Dry Dock Co. Ltd [1990] 1 AC 546. 
30 Pickstone v. Freemans plc [1989] AC 66. 
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Ett rättsfall från EG-domstolen som spelat en avgörande roll för förhållandet 

mellan Storbritanniens suveränitet och EG-rättens företräde är 

”Factortame”.31 I detta mål drev House of Lords rättsutvecklingen framåt. 

Upprinnelsen till rättsfallet utgjordes av omständigheten att ägarna till ett 

antal fiskefartyg nekades brittisk registrering på den grunden att fartygen 

inte i tillräckligt stor utsträckning ägdes av brittiska företag då de till stor 

del hade spanska ägare (75 procent av ägarna var den lägsta gräns som 

medgav brittisk registrering). Fiskeriföretagen, bland andra ”Factortame”, 

ansåg att detta beslut stred mot gemenskapsrättens diskrimineringsregler 

varför man valde att driva målet i engelsk domstol. The Divisional Court 

begärde ett förhandsavgörande från EG-domstolen angående brittisk lags 

förenlighet med gemenskapsrätten. Under tiden medgav man 

fiskeriföretagen interimistiska tillstånd att registreras som brittiska fartyg, 

ett beslut som överklagades till the Court of Appeal av The Secretary of 

State. Beslutet ändrades och överklagades därefter av fiskeriföretagen hos 

the House of Lords varvid Lord Bridge of Harwich uttalade följande obiter 

dictum:32

”By virtue of section 2(4) of the European Communties Act 1972 Part II of 

the Merchant Shipping Act 1988 is to be construed and take effect subject 

to directly enforcable Community rights and those rights are, by section 

2(1) of the Act of 1972, to be ’recognized and available in law, 

and...enforced, allowed and followed accordingly;...’ This has precisely 

the same effect as if a section were incorporated in Part II of the Act of 

1988 which in terms enacted that the provisions with respect to 

registration of British fishing vessels were to be without prejudice to the 

directly enforceable Community rights of nationals of any Member State of 

the EEC. Thus it is common ground that in so far as the applicants succeed 

before the European Court in obtaining a ruling in support of the 

Community rights which they claim, those rights will prevail over the 

restrictions imposed on registration of British fishing vessels by Part II of 

the Act of 1988 and the Divisional Court will, in the final determination of 

                                                 
31 R v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd. & others (Factortame I), 

mål C-213/89, [1990] ECR 1-2433. 
32 Stephen Weatherill and Paul Beaumont: EU Law. Penguin Books Ltd, 1999, s 439 ff. 
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the application for judicial review, be obliged to make appropriate 

declarations to give effect to those rights.  

 

Även spörsmålet huruvida en engelsk domstol kan ge interimistiskt tillstånd 

i en mål som berör gemenskapsrätten hänsköts till EG-domstolen. EG-

domstolen fastslog att i ett mål som berör gemenskapsrätten och där enda 

hindret för att utdela ett interimistiskt beslut grundat på gemenskapsrätten 

utgörs av en nationell regel, måste nationell rätt ge vika för 

gemenskapsrätten. Engelsk domstol lät därefter nationell rätt stå åt sidan 

och medgav interimistiska tillstånd i avvaktan på EG-domstolens utslag i 

huvudfrågan. Lord Bridge uttalade följande angående förhållandet mellan 

EG-rättens företräde och Storbritanniens suveränitet: 
  ”Some public comments on the decision of the Court of Justice, affirming 

the jurisdiction of the courts of member states to override national 

legislation if necessary to enable interim relief to be granted in protection 

of rights under Community law, have suggested that this was a novel and 

dangerous invasion by a Community institution of the souvereignty of the 

United Kingdom Parliament. But such comments are based on a 

misconception. If the supremacy within the European Community of 

Community law over the national law of member states was not always 

inherent in the EEC Treaty it was certainly well established in the 

jurisprudence of the Court of Justice long before the United Kingdom 

joined the Community. Thus, whatever limitation on its souvereignty 

Parliament accepted when it enacted the European Communities Act 1972 

was entirely voluntarily. Under the terms of the 1972 Act it has always 

been clear that it was the duty of a United Kingdom court, when delivering 

final judgement, to override any rule of national law found to be in conflict 

with any directly enforceable rule of Community law. Similarly, when 

decisions of the Court of Justice have exposed areas of United Kingdom 

statute law which failed to implement Council directives, Parliament has 

always loyally accepted the obligation to make appropriate and prompt 

amendments. Thus there is nothing  in any way novel in according 

supremacy to rules of Community law in those areas to which they apply 

and to insist that, in the protection of rights under Communtiy law, 

national courts must not be inhibited by rules of national law from 

granting interim relief in appropriate cases is no more than a  

 24



logical recognition of that supremac.y”33

                                                 
33 R v. Secretary of Transport, ex parte Factortame Ltd & others (Factortame II), mål C-

221/89 [1991] ECR 1-3905. 
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5 Socialpolitiken 

5.1 Socialpolitik inom EU- en översikt 

EU:s regler inom området som behandlar socialpolitiska frågor står främst 

att finna i artiklarna 136 EG till 148 EG. Dessa regler var en av de få 

materiella nyheter som följde då den konsoliderade versionen av 

Maastrichfördraget efter de ändringar som Amsterdamfördraget medförde 

trädde i kraft. Reglerna i artiklarna 136 EG till 145 EG reglerar hur 

medlemsländerna skall tillgodose arbetstagarnas arbetsförhållanden och 

levnadsförhållanden. Häribland regleras även på vilket sätt jämställdheten 

mellan könen skall garanteras i medlemsländerna. Artiklarna 146 EG till 

148 EG består av de regler som berör the European Social Fund vilken 

stöttar sådana områden inom EU där socialpolitiska mål har hög prioritet, t 

ex åtgärder som underlättar för kvinnor att återgå till att förvärvsarbeta.34

 

5.2 “The British Opt-out” 

Före Amsterdamfördragets ikraftträdande återfanns regler om socialpolitik i 

de till Maastrichfördraget fogade protokollet och avtalet, upprättade mellan 

alla medlemsstater förutom Storbritannien. I december 1991 höll Europeiska 

Rådet ett möte angående en förnyelse av Maastrichtfördraget. John Major, 

den dåvarande premiärministern i Storbritannien, vägrade att godta de 

föreslagna förändringarna till det vid tidpunkten gällande Romfördragets 

kapitel om socialpolitik. Trots förhandlingsförsök från övriga 

statsöverhuvuden vidhöll Major sin ståndpunkt varför utkastet till det nya 

kapitlet om socialpolitik nödgades lyftas ur och bilda ett separat protokoll 

upprättat mellan alla medlemsländer förutom Storbritannien. Detta 

protokoll, inklusive ett avtal, fogades sedan till Maastrichtfördraget. Denna 

konstellation kom att kallas ”The British opt-out” och första gången ett 

                                                 
34  Paul Craig and Grainne de Burca: EU Law. Oxford University Press, 1998, s 801. 
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beslut fattades med protokollet som lagstöd var i september 1994 då 

lagförslag angående regleringar av arbetsmarknadsinstitut samt 

föräldraförmåner kom upp till diskussion med ursprungliga fördragsartiklar 

som stöd. ”The British opt-out”,  att Storbritannien inte godtog lagförslaget, 

meförde att beslutsfattandet gjordes med protokollet som  lagstöd och 

beslutsunderlag.  

 

Storbritanniens generella avståndstagande och särskilda ställning vad gällde 

EG:s socialpolitiska policy och riktlinjer gav upphov till farhågor i de 

övriga medlemsländerna avseende problem med så kallad ”social dumping”. 

Man trodde att Storbritanniens industri och affärsliv skulle komma att dra 

nytta av att Storbritannien inte lydde under fördragsreglerna som gällde 

anställning och arbetsmarknad. Trots att åtminstone ett fall 

uppmärksammades på grund av sådana misstankar, då brittiska företaget 

och dammsugartillverkaren Hoover år 1993 flyttade sin produktionsbasis 

från Dijon i Frankrike till Cambuslang i Skottland, så varade inte 

Storbritanniens särställning längre än tidsperioden mellan 1993 och 1997. 

År 1995 beslöt alla EG:s medlemsländer, inklusive Storbritannien som vid 

detta tillfälle genomgått ett regeringsskifte, att upprätta Europeiska unionen. 

Nu ansåg Storbritannien att de socialpolitiska reglerna man tidigare skytt 

kunde godtas varför kapitlet om socialpolitik införlivades i 

Maastrichfördragets lydelse enligt Amsterdamfördraget. Storbritanniens 

tidigare särställning på detta område legitimerade att detta land tilläts en 

implementeringstid på två år.35  

 

5.3 Det socialpolitiska dagsläget 

Att Storbritannien beslöt sig för att underkasta sig protokollet angående 

socialpolitiska frågor ledde alltså till att detta protokoll införlivades i 

Maastrichfördragets lydelse enligt Amsterdamfördraget. En viktig 

                                                 
35 Timothy Bainbidge: The Penguin Companion to European Union. Penguin Books Ltd, 

1998, s 449 ff. 
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konsekvens därav är att socialpolitiska frågor nu placerats inom den så 

kallade första pelaren och därmed blivit föremål för beslutsfattande med 

majoritetsröstning istället för som förut med enhällighet bland de röstande 

medlemsländerna. Eftersom de socialpolitiska reglerna placerades inom 

EU:s första pelare ledde detta vidare till att medlemsländerna hädanefter 

måste underkasta sig EG-domstolens jursidiktion även inom det 

socialpolitiska området. 

 

5.4 Brittiska lagtolkningsmetoder- en källa till 
konflikt? 

Att brittiska domstolar nu kom att döma utifrån gemenskapsrätten i 

mål som t ex lika lön mellan könen i anställningsförhållanden blev 

problematiskt eftersom brittiska domare till en början använde 

brittiska lagtolkningsmetoder när de tillämpade EG-rätten. Detta är 

också orsaken till att Storbritannien är det medlemsland som i flest 

antal fall åtalats för att ha överträtt gemeskapsrätten på området 

könsdiskriminering. I målet ”Macarthys Ltd vs Smith”36 ansåg the 

Court of Appeal att enligt The Equal Pay Act kunde inte en kvinnlig 

varuhusanställd kräva att få lika stor lön som hennes manlige 

företrädare. En ordagrann tolkning av denna lag berättigade nämligen 

anställda till lika lön för lika arbete mellan anställda som innehar 

anställning, före detta anställldas löner inkluderades ej. Sedermera 

kom dock the House of Lords att ändra inställning och tolka lagar och 

regler så att gemenskapsrätten fick genomslag. Banbrytande på detta 

område blev fallet ”O’Brien vs Sim Chem Ltd”37 där the House of 

Lords ändrade the Court of Appeals dom med motiveringen att man 

var tvungen att överge parlamentets ord för att istället ge effekt åt dess 

grundläggande avsikter. Även domen i målet ”Garland v British Rail 

                                                 
36 Macarthys Ltd vs Smith [1979] ICR 785. 
37 O’Brien vs Sim Chem Ltd [1980] ICR 429. 
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Engineering Ltd”38 visade på att the House of Lords nu har en ny 

inställning till hur lagar skall tolkas inom gemenskapsrättens område. 

Man är således villig att tolka reglerna vidsträckt och även tvärtemot 

dess prima facie innebörd i syfte att ge gemenskapsrätten genomslag 

på de områden där den har direkt effekt. Där man funnit att det finns 

en uppenbar diskrepans mellan brittisk lag och gemenskapsrätt har 

man vanligtvis omformulerat lagtexten så att den ger uttyck för 

gemenskapsrättens intentioner.39  

 

 

                                                 
38 Garland v British Rail Engineering Ltd [1983] 2 AC 751 UK. 
39 Josephine Steiner, Lorna woods: Textbook on EC Law. Blackstone Press Ltd, 1996, s359 

ff. 
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6 Storbritannien utanför 

Schengen-samarbetet 

6.1 Historiken bakom Schengen-samarbetet 

Samarbetet inom EU på området rättsväsende och inrikes frågor rörande 

invandring, asylfrågor, kriminalitet och droger faller inom unionens så 

kallade tredje pelare. Det första riktiga samarbetet mellan medlemsländerna 

angående inrikes säkerhetsfrågor frågor var ”Trevi”-systemet som 

upprättades år 1975. Initialt var dess syfte att motverka terrorism men under 

årens lopp har man även arbetat med uppgifter angående bland annat asyl 

och invandring. Ett stort steg framåt var det så kallade Schengen-samarbetet 

som ingicks år 1985 i staden Schengen i Luxemburg mellan Tyskland, 

Frankrike, Belgien, Luxemburg och Nederländerna och som i huvudsak 

innebar att man sedan dess inom denna grupp av medlemsländer inte 

använder sig av gränskontroller.40 Schengenreglerna definierades närmare i 

en konvention som signerades i Schengen 1990.41

 

6.2 Storbritanniens särställning 

Då en majoritet av medlemsländerna vid tiden före Amsterdamfördragets 

ikraftträdande hade valt att ansluta sig till Schengensamarbetet införlivades 

Schengen-reglerna i artiklarna 61 EG till 69 EG. Den stora förändringen var 

att medlemsländernas samarbete på området asyl och säkerhetsfrågor, vilket 

hitintills hade befunnit sig inom den så kallade tredje pelaren, nu 

införlivades i den första pelaren. Frågor på detta området är därför sedan 

dess föremål för EG-domstolens jurisdiktion och för ett röstningsförfarande 

                                                 
40 Allan M. Williams: The European Community. Blackwell Publishers, 1994, s 139 ff. 
41 Timothy Bainbridge: The Penguin Companion to European Union. Penguin Books Ltd, 

1998, s 434. 
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i Rådet som bygger på majoritetens vilja. Alla medlemsländer ville dock 

inte binda sig villkorslöst vid Schengen-reglerna. Dessa avvikande länders 

ställningar beskrivs i ”Protokoll om införlivande av Schengenregelverket 

inom Europeiska unionens ramar”. Danmark har enligt detta protokoll 

förbundit sig vid Schengenreglerna men har fått ett särskilt tillstånd att 

under vissa speciella omständigheter upphöra att vara bundet vid dessa 

regler. Irland och Storbritannien är däremot inte alls bundna vid reglerna. 

Protokollet ger dock dessa två länder en möjlighet att ansluta sig till hela 

eller till delar av Schengenregelverket genom att följa vad 

Amsterdamfördraget statuerar i ”Bestämmelser om ett närmare 

samarbete”.42 Angående Irlands och Storbritanniens speciella ställning 

upprättades ytterligare två protokoll, ”Protokoll om Förenade kungarikets 

och Irlands ställning” samt ”Protokoll Om tillämpning av vissa inslag i 

artikel 14 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på 

Förenade kungariket och Irland”. Det första protokollet förklarar de aktuella 

länderna obundna vid de så kallade Schengenreglerna samt ger vidare dessa 

länder en möjlighet att tillfälligt eller stadigvarande ingå i 

Schengensamarbetet genom ett ”närmare samarbete”-förfarande. Det andra 

protokollet ger dem en fortsatt rätt att vidta passkontrollåtgärder vid 

Storbritanniens och Irlands landsgränser så länge passkontrollunionen 

mellan de bägge länderna fortfarande består. Anledningen till att 

Storbritannien så ihållande håller sig utanför medlemsländernas samarbete 

på detta området har av brittiska röster förklarats bero på att 

säkerhetskraven måste sättas högre inom stater belägna på öar. Irland 

förklarar dock sin inställning till Schengenreglerna som präglad av landets 

nära samarbete med Storbritannien.43  

 

 

                                                 
42 Paul Craig, Grainne de Burca: EU Law. Oxford University Press, 1998, s 34. 
43 John McCormick: Understanding The European Union. MacMillan Press Ltd, 1999, s 

178. 
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7 Storbritannien och mänskliga 

rättigheter 

7.1 Europakonventionen inom EG-rätten 

På området mänskliga rättigheter har EG-rätten Europakonventionen om 

skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter (European 

Convention of Human Rights) som sin viktigaste rättskälla. 

Europakonventionen upprättades av Europarådet och signerades i november 

1950 i Rom. Konventionen trädde i kraft i september 1953.  EG-domstolen 

har i flertalet rättsfall visat starka bevis för att EG värnar om de rättigheter 

och friheter som denna konvention skyddar. År 1977 deklarerades 

gemensamt av EG:s institutioner att man hade för avsikt att underkasta sig 

konventionens regler och principer44. Ur en samlad bedömning av 

uttalanden som EG-domstolen gjort under åren i målen ”R v. Kirk”45, 

”Johnston v. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulatory”46, 

”Hoechst” 47samt ”National Panasonic Ltd v. Commission”48 får EG-

domstolen anses ha inställningen att en överträdelse av 

Europakonventionens regler även är en överträdelse av EG-rätten så länge 

den aktuella överträdelsen kan hänföras till ett område som befinner sig 

inom EG-rättens juridiska räckvidd.  

 

                                                 
44 Josephine Steiner, Lorna Woods: Textbook on EC Law. Blackstone Press Ltd, 1996, s 

100 ff. 
45 R v. Kent Kirk, mål 63/83, [1984] ECR 2689. 
46 Johnston  v. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulatory, mål 222/84, [1986] 

ECR 1651. 
47 Hoechst AG v. Commission mål 46/87 och 227/88, [1989] ECR 2859. 
48 National Panasonic Ltd v. Commission, mål 136/79, [1980] ECR 2033. 
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7.2 Storbritannien och Europakonventionen 

Trots att Storbritannien signerade Europakonventionen redan år 1950 dröjde 

det tills år 1998 innan landet stiftade the Human Rights Act, den lag som 

införlivar Europakonventionen i gällande brittisk rätt. Storbritannien, men 

dock inte som den enda staten, hade vid ratificeringen av konventionen 

blandade åsikter om samt misstro till den domsmakt konventionen förlänade 

Europadomstolen. Denna domsmakt hade nämligen hittintills på det aktuella 

juridiska området enbart tillkommit de nationella domstolarna.49 I december 

1965 accepterade Storbritanniens regering, med Wilson vid makten, att 

inivider kunde vända sig till Europadomstolen när de brittiska domstolarna 

inte gav tillfredställande jurisdiktion. Detta beslut var inte alls i enlighet 

med den gällande teorin om brittiska parlamentets oinskränkta 

lagstiftningsmakt. Beslutet medgav formellt att brittiska domstolar 

hädanefter tillät Europadomstolen att döma i mål som tidigare varit 

exklusiva för det brittiska domstolsväsendet. Trots frågans storhet upptogs 

den inte till diskussion i kabinettet utan avgjordes under perioden av ett års 

tid huvudsakligen genom korrespondens mellan de inblandade ministrarna i 

parlamentet. Det största diskussionsämnet härvid var förvånande nog hur 

beslutet skulle komma att påverka de forna brittiska kolonier som ännu var 

sammanhängande med Storbritannien. En del av dessa områden var vid 

detta tillfälle anslutna till konventionen medan andra, t ex Hong Kong, inte 

var det.  

 

Då regeringen inte anmodade parlamentet att stifta en Act of Parliament 

som kunde införliva konventionen i intern brittisk lagstiftning50 dröjde det 

ända tills år 1998, då The Human Rights Act stiftades, innan brittiska 

medborgare kunde åberopa konventionen inför nationella domstolar. Även 

                                                 
49 Joseph H. H. Weiler: The Constitution of Europe. Cambridge University Press 1999, s 

197 ff. 
50 Lord Lester of Herne Hill QC: Human Rights and the British Constitution. In: Jeffrey 

Jowell, Dawn Oliver (eds.): The Changing Constitution. 4th ed. Oxford University Press, 

Oxford 2000, s 94 f. 
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innan år 1998 tog dock brittiska domstolar uttalat hänsyn till de fri- och 

rättigheter som Europakonventionen värnar om. I fallet ”R v. Secretary of 

State for the Home Department”51, menade the Court of Appeal visserligen 

att konventionen inte direkt påverkar engelsk rättsskipning men uttalade 

samtidigt att domare i vissa rättsinstanser i Storbritannien skall ta hänsyn till 

konventionens regler samt tolka brittisk rätt i riktning med dessa. I målet 

”Brind”52 sade the Court of Appeal att inom den engelska lagtolkningen 

föreligger en presumption för att en Act of Parliament, där den aktuella 

rättsregeln förefaller vara tvetydig, skall tolkas så att Europakonventionens 

principer respekteras. I detta rättsfall sade domstolen fortsättningsvis att 

denna tolkningspresumtion dock inte är applicerbar på sekundära rättsregler 

eller på sådana offentliga handlingar som en minister utför i enlighet med en 

Act of Parliament i de fall där den befullmäktigande lagen är klar och 

koncis. 

 

Även om brittiska domstolar fram till år 1998 var noga med att tolka brittisk 

rätt så konventionskonformt som möjligt medgav domstolarna redan tidigt 

att det fanns en stor brist i det brittiska rättssystemet avsende skyddet för 

grundläggande fri- och rättigheter. Lord Scarman sade år 1974: 
”It is the helplessness of the law in face of of the legislative sovereignty of 

Parliament which makes it difficult for the legal system to accommodate 

the concept of fundamental and inviolable human rights. Means therefore 

have to be found whereby (1) there is incorporated into English law a 

declaration of such rights, (2) these rights are protected against all 

encroachments, including the power of the state, even when that power is 

exerted by a representative legislative institution such as Parliament.” 

 

The Human Rights Act från 1998 medför att en offentlig myndighet som 

handlar i strid med Europakonventionens stadganden även handlar i strid 

med brittisk lag. Denna Act of Parliament stadgar en person som av en 

offentlig myndighet berövats en rättighet har möjligheten att få sitt fall 

                                                 
51 R v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Brind [1990] 1 All ER 469. 
52 Ibid. 
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prövat i domstol och vid judiciell framgång därefter erhålla skadestånd. 

Vidare säger The Human Rights Act att domstolarna i England och Wales 

skall tolka brittiska lagregler så att Europakonventionens stadganden inte 

överträds. Med rekvisitet ’offentlig myndighet’ menas myndigheter som 

sådana, inklusive domstolar, samt varje person som har någon sorts offentlig 

ställning. Emellertid har området inskränkts då rekvisitet ’offentlig 

myndighet’ inte omfattar the Houses of Parliament eller en person som 

handlar å dess vägnar.  

 

Trots att domstolar enligt the Human Rights Act skall tolka rättsregler så att 

Europakonventionens principer följs erkänner the Human Rights Act att det 

finns rättsregler i det brittiska gällande lagsamlingen som inte är förenliga 

med Europakonventionen. I dessa fall skall domstolen enligt the Human 

Rights Act tillämpa den inhemska rättsregeln. Domstolen skall dock vid 

detta tillfälle deklarera att den gällande rättsregeln är stridande mot 

Europakonventionen. The Human Rights Act ger också de makthavande 

ministrarna i brittiska parlamentet möjligheten att ändra den omtvistade 

rättsregeln så att den i fortsättningen stämmer överens med 

Europakonventionen. En sådan lagändring är dock inte en nödvändighet och 

måste dock i vart fall enligt brittisk konstitution godkännas av parlamentet. 

Den enskilde som fört frågan inför domstol kan dessvärre inte dra nytta av 

en eventuell lagändring. Fördelen är dock att uppkomsten av framtida 

liknande fall kan förhindras. Poängteras bör att brittiska parlamentet alls 

inte behöver ändra på lagar som enligt domstol deklarerats strida mot 

Europakonventionen och vidare kan parlamentet rösta igenom nya lagar 

som står i strid med konventionen.53  

 

 

 

                                                 
53 Jacueline Martin: The English Legal System. Hodder & Stoughton Educational, 2000, s 

275 ff. 
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8 Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur förhållandet mellan EG-

rätten och Storbritanniens konstitution ser ut samt att beskriva den kollision 

som uppstått mellan Storbritanniens suveränitet och EG-rättens krav på att 

vara den första rättskälla som förknippas med Storbritanniens konstitution.  

EG-rättens företräde,’community supremacy’, är en juridisk konstellation 

som under den Europeiska gemenskapens, och sedermera den Europeiska 

unionens, historia har vidhållits av EG-domstolen men bestridits av vissa 

medlemsländer. En av anledningarna till att denna inskränkning av 

medlemsländernas suveränitet är omstridd och ett upphov till konflikter 

torde vara att denna allvarliga effekt av ett inträde i Europeiska unionen inte 

uttryckligen omnämns i Europeiska unionsfördraget. Att EG-rätten gör 

anspråk på rättsligt företräde före nationell rätt har istället gjorts gällande av 

EG-domstolen när EG:s generella och grundläggande rättsprinciper tolkats i 

rättsfall som tangerat det aktuella ämnesområdet. EG-domstolens mål 

”Costa/ENEL”, ”Internationale Handelsgesellschaft” och ”Simmenthal” har 

kommit att utgöra den materiella rättskälla som legitimerar EG-rättens 

företräde på de områden i den nationella lagstiftningen där 

medlemsländerna frivilligt överfört normgivningsmakt till EU:s 

institutioner, således inom Europeiska unionens så kallade första pelare. I 

dessa rättsfall har  

EG-domstolen förklarat att EG-rätten har ett rättsligt företräde framför 

nationell rätt eftersom Europeiska gemenskapen, vid dess upprättande, var 

en helt ny och okänd rättsordning, vida skild från tidigare internationella 

sammanslutningar. Man har i domskälen även framhållit att för EG-rättens 

företräde i ett visst fall saknar det under alla omständigheter betydelse 

huruvida den nationella omtvistade rättsregeln stiftats före eller efter 

tidpunkten då den EG-rättsliga regeln trädde i kraft.  
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Storbritannien tillhör den dualistiska gruppen av medlemsländer vilka enligt 

sina konstitutioner måste stifta en inhemsk lag för att kunna införliva 

utomstatliga normer i den interna lagstiftningen. Denna omständighet har i 

Storbritannien bidragit till konflikten mellan EG-rättens krav på  rättsligt 

företräde och den brittiska konstitutionella principen om parlamentets 

oinskränkbara lagstiftningsmakt. Så är fallet eftersom lagtexten i the 

European Communities Act 1972, den lag som införlivar EG-rätten i brittisk 

rätt, är något obskyr och till följd därav tillåter olika tolkningsmöjligheter. 

Rättspraxis från de högsta brittiska domstolsinstanserna har blivit en 

framträdande rättskälla i de många försök som gjorts att finna en lösning till 

konflikten mellan EG-rättens krav på rättsligt företräde och Storbritanniens 

konstitution. Det får genom de obiter dicta som under de senaste trettio åren 

givits i brittisk rättspraxis, anses klarlagt att Storbritanniens mest 

inflytelserika jurister inom domstolsväsendet menar att vid en uppenbar 

diskrepans mellan EG-rätten och en Act of Parliament inom de områden där 

EG-rätten äger direkt tillämplighet eller återfinnes i direktiv skall brittiska 

lagregler tolkas i EG-rättsligt konform riktning. Denna adaptiva lagtolkning 

till EG-rättens favör skall företas även om den verkar vara mera långtgående 

än vad generella brittiska lagtolkningsprinciper tillåter. Där en EG-rättsligt 

konform tolkning är omöjlig skall EG-rätten ges företräde eftersom detta får 

anses vara parlamentets vilja då man blev medlem i Europeiska 

gemenskapen. Denna eftergift av parlamentets lagstiftningsmakt anses dock 

inte hindra att parlamentet uttryckligen och avsiktligen stiftar en lag som 

avsiktligen innebär Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen om detta 

är parlamentets uttryckliga intention. 

  

Storbritannien är det av de stora inflytelserika medlemsländerna som 

försiktigt verkar som en motkraft till progressiva och unionistiska viljor 

inom EU:s makthavande institutioner. Ett exempel på Storbritanniens 

försiktiga attityd till en utvidgning av Europeiska unionen är landets 

agerande under EU:s utveckling på det socialpolitiska området. Landets 

beslut, under ledning av John Major, att vägra acceptera utvidgningar av 

EG-rättens inflytande under Maastrichtfördragets (lydelsen i enlighet med 
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Amsterdamfördraget) upprättande, ”the British opt-out”, gav upphov till 

missnöje i övriga medlemsstater eftersom så kallad ’social dumping’ på 

arbetsmarknaden befarades bli en konsekvens av landets särställlning. Då 

Storbritannien inträdde i EU och ”the British opt-out” upphörde hade 

landets styre intagit en öppnare attityd och dagens premiärminister Tony 

Blair har i min mening en positiv inställning till europeisk tillnärmning. Då 

socialpolitiken i landet blev sekundär i förhållande till EG-rättsliga direktiv 

och regler med direkt tillämplighet uppstod återigen problem i de brittiska 

domstolarna vad avser tolkning och tillämpning av EG-rätten. Initialt 

använde man sina inhemska tolkningsprinciper, präglade av ’common law’, 

när man applicerade EG-rätten, vilket gjorde att landet i åtskilliga fall 

ställdes inför rätta i EG-domstolen. Detta problem är idag enligt brittiska 

högsta domare åtgärdat eftersom man utvecklat brittisk rätt till att ha 

innebörden av att EG-rättsliga regler måste få tolkas i extrem utsträckning 

och på ett sätt som förefaller onaturligt i jämförelse med traditionella 

brittiska lagtolkningsprinciper. I problematiska fall uppmanar domstolen 

parlamentet till att korrigera den nationella EG-lydande lagtexten i syfte att 

undvika framtida tolkningsproblem. 

  

Ett samarbetsområde inom EU där Storbritannien betämt vägrat deltaga är 

inrikes säkerhetsfrågor varför konflikten mellan EG-rätten och brittisk 

konstitution på detta område endast existerar i teorin. Landet står helt 

utanför Schengensamarbetet men har i ett till Maastrichtfördraget (i dess 

lydelse enligt Amsterdamfördraget) fogat protokoll givits möjligheten att 

träda in i samarbetet för det fall att man i framtiden så önskar. 

Storbritannien vidtar alltså fortfarande passkontrollåtgärder vid landets 

gränser, något som försvarats med att vara behövligt eftersom staten är 

belägen på en ö och därför behöver strängare bevakning än en stat belägen 

på kontinenten. En viktig fråga i det brittiska samhällets politiska debatt är 

antalet immigranter i landet och även denna fråga framstår som en trolig 

bidragande anledning till Storbritanniens vidhållande vid sitt behov av hård 

gränsbevakning.  
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När man studerar Storbritanniens inställning till hur landets medborgare 

skall garanteras skydd mot övergrepp på de mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter som Europakonventionen om mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheter värnar om framträder principen om parlamentets 

lagstiftningsmakt i sin fulla storhet. Trots att Storbritannien redan år 1950 

signerade Europakonventionen dröjde det nästan femtio år innan man 

stiftade The Human Rights Act 1998 som gav konventionen faktiskt 

inflytande i den dualistiska staten Storbritannien. Denna lag innebär att 

brittiska lagar skall tolkas i konventionskonform riktning men där detta är 

en omöjlig tolkningsåtgärd måste brittiska domstolar döma enligt den 

aktuella Act of Parliament. Inte heller har The Human Rights Act 1998 

fråntagit parlamentet dess makt att stifta lagar som går emot 

Europakonventionen. Jag menar att trots denna vördnad för parlamentets 

fria lagstiftningsmakt är den omständigheten att domstolarna skall deklarera 

en lag stridande mot Europakonventionen oerhört viktig. Om en lag 

deklareras strida mot konventionen kommer drabbade individer med stor 

sannolikhet att föra målen till Europadomstolen och detta torde mana det 

brittiska parlamentet till att korrigera den aktuella lagen. 

 

Med bakgrund mot de ovan diskuterade områdena inom brittisk rätt framstår 

principen om parlamentets oinskränkbarhet som en princip som står emot 

samtida krav på grundlagsskydd för brittiska medborgares mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter. Som medlemsland i EU är en 

tillbakalutad och försiktig inställning till ett samarbete på socialpolitiska, 

rättsliga och inrikesanknutna frågor karaktäristiskt för Storbritannien. Trots 

denna tydliga intention att värna om sin suveränitet och trots den uppenbara 

styrkan i principen om brittiska parlamentets oinskränkbara 

lagstiftningsmakt anser jag att brittisk konstitution genomgick en förändring 

då landet blev medlem i EU. Efter inträdet i EU har brittiska domstolar, 

enligt regler nedtecknade i Maastrichtfördraget i dess lydelse enligt 

Amsterdamfördraget en ny uppgift. Utöver att enbart tillämpa brittiska 

parlamentets stiftade lagar skall man även utföra en jämförelse mellan Acts 

of Parliament och EG-rätten för att granska om det föreligger en kollision 
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rättskällorna emellan. På de områden som befinner sig inom EU:s första 

pelare är EG-rätten de facto den rättskälla som brittiska domstolar skall 

döma efter. Brittisk konstitution har även förändrats såtillvida att den 

traditionella rättstolkningsprincipen, ”doctrine of implied repeal” har 

modiferats. Regeln att en senare lag ersätter en tidigare kommer inte längre 

att gälla inom EG-rättsliga områden. Implicit lagstiftning i strid med EG-

rättsliga regler som stiftats med EU-fördragets första pelare som lagstöd 

kommer att få ge vika för EG-rätten. Endast för det fall att parlamentet 

uttryckligen och avsiktligen lagstiftar att man ämnar överge EG-rätten och 

därmed träda ut ur EU kommer brittiska parlamentets lagstiftningsmakt att 

triumfera över EG-rätten. 
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