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DE NORDISKA EEC-AVTALENS
FÖRHÅLLANDE TILL INTERN RÄTT
AV JUR. KAND. HANS HENRIK LIDGARD

L Bakgrund

Den 1 januari 1973 inträdde Danmark som medlem i de Europeiska
Gemenskaperna (EG). Samtidigt inleddes frihandelssamarbete mellan dels den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) och dels
Kol- och Stålgemenskapen (CECA) å ena sidan och övriga nordiska länder i separata avtal å den andra sidan.
Dessa handelsavtal syftar till att avskaffa hinder för den fria
varucirkulationen mellan gemenskapen och respektive land. Frihandel på industrivaruområdet skall nås genom successiv tullavveckling, vilken väsentligen skall vara slutförd den 1 juli 1977.
Härutöver skall kvantitativa restriktioner och andra hinder med
liknande verkan avskaffas. Undantag medges endast av hänsyn till
t.ex. moral, ordning och säkerhet. I samband med i avtalet klart
angivna förutsättningar kan parterna dock tillgripa skyddsåtgärder som sätter frihandeln ur spel. överenskommelserna ger vidare
föreskrifter för de villkor för konkurrensen som skall upprätthållas i avtalsområdet. Med tanke på den viktiga roll som Romfördragets konkurrensbegränsningsregler erhållit i gemenskapsrätten har dessa frihandelsbestämmelser ett särskilt intresse.
Intresset för frihandelsavtalen är i första hand av ekonomisk
art. Avtalen rymmer emellertid också juridiska problem. Målet för
denna uppsats är att belysa den betydelse frihandelsavtalens regler kan komma att erhålla i den interna rättsordningen i gemen-
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skapen och respektive nordiska land.' Gäller be.tämmelserna enbart avtalsparterna - dvs. de nordiska länderna som stater och
gemenskapen som organisation - eller riktar de sig även till enskilda rätt,subjekt i avtalsparternas områden? Spontant besvaras
denna fråga ofta med att avtalen är folkrättsliga överenskommelser som saknar internrättsliga verkningar. Frågan kan dock inte
enbart avgöras genom en analys av avtalen. Tradition och praxis
i den interna rätten måste mer allmänt klargöras tillsammans med
en redogörelse av den faktiska behandling frihandelsavtalet rönt
hos respektive part. Först mot detta bakgrundsmaterial kan de
interna rättsverkningarna fastställas.
I uppsatsen är det tre fr&gor som blir föremål för jämförelse: L
Hur införlivas avtal i intern rätt? 2. Vilken verkan får införlivade
rättsregler? 3. Vad gäller för regler vid konflikt?
I det följande görs först en allmän genomgång av införlivandeproceduren (kap. II), analys av begreppet "direkt effekt» (kap.
III) och företrädesfrågan (kap. IV) i respektive gemenskapen och
de nordiska länderna. Därefter behandlas frihandelsavtalen (kap.
V) och en mer detaljerad analys aven enskild bestämmelse konkurrensbegränsningsregeln (kap. VI). Avslutningsvis lämnas
en sammanfattning.
Denna uppsats föranleder vissa begreppsbestämningar.
För det första skall det klargöras, att i den utsträckning begreppen
monism och dualism kommer till användning är avsikten endast att uttrycka en tendens och inte att markera några skiljelinjer mellan absoluta
system.2
För det andra har begreppet «self-executing» tappat sin entydiga betydelse. a I uppsatsen användes i stället a) begreppet «omedelbar tillämplighet»,4 varmed förstås att den internationella överenskommelsen som

,Han filr giltighet internt parallellt med den nationella lagstiftningen.
1 Uppsatsen behandlar frihandelsavtalen mellan EEC och Finland, Norge
och Sverige. CECA-avtalen och Islands situation behandlas däremot inte.
2_ Jfr. Opsahl, T., Noen sider av proble'met om overgang til et «monistisk»
system i Norge. Bilaga till NOD 1972:16 s. 99 H. Se· även betänkandet s. 16.
3 Se den-svenska Statens Offentliga Utredningar SOV 1974:100 s. 86,
Dansk Bctrenkning - DB nr 68211973 s. 45, Norges Offentlige Utredninger
- NOD 1972:16 s. 78 och Espersen, O., Indgåelse og Opfyldelse af Traktater

(nedan; Traktater) Kebenhavn 1970 s. 114 H.
4 ({directement applicable, immediate applicaciou. giIt unmittelbar».
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b) Med begreppet «direkt effekt»' avses en bestämning av rättsregelns
innehåll. Den internationella normen skall för att kunna användas av

nationella myndigheter vara entydig, fullständig och ovillkorlig samt
avfattad så att enskilda rättssubjekt framstår som bestämmelsens adressater.
övriga definitioner ges i den fortlöpande texten.
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II. Införlivandet av internationella överenskommelser
i intern rätt
Internationella överenskommelser inneh3.ller i allmänhet inte bestämmelser, som rör sättet för förpliktelsernas genomförande i den
interna rättsordningen. Parterna har således frihet att välja den
teknik de önskar för att uppfylla de folkrättsliga åtagandena i
den ingångna överenskommelsen. Införlivandet kan ske på olika
sätt:
Automatiskt införlivande: I överensstämmelse med den konsekvent genomförda monistiska principen äger den internationella
överenskommelsen omedelbar inomstarlig tillämplighet i och med
att den trätt i kraft och blivit bindande på det folkrättsliga planet. 6
5 «effect direct, dircct effect, umittelbare Wirkung». Se beträffande definitioner och avgränsningar öh/inger, T., Rechtsfragen des Freihandelsabkommens
zwischen österreich und der EWG, Zeitschrift fUr ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht 1974 s. 655-688 spec. s. 667 not 39 med ytterligare hänvisningar. Det är inte alltid som det sker en klar uppdelning av begreppen
i den danska debatten. Såväl Ole Due i Karnovs EF-samling, Kl'Jbenhavn 1973
s. 7-9 (nedan; EF-Karnov) som Justitsministeriets Reclegl'Jrelse af Juli 1972
for visse Statsretslige Spl'Jrgsmål i Forbindelse med en Dansk Tiltrredelse af
de Europreiske Frellesskaber, Nordisk Tidsskrift for International Ret (NTIR)
1971 s. 65-131 (184) (nedan; Justitiem. PM) s. 106 gör ingen tydlig atskillnad.
Sker inte det är man snart tillbaka vid den kritik som riktats mot begreppet
self-executing. Jfr. Winter, J. A., Direct Applicability and Direct Effect Two Distinct and Different concepts in Community Law, Common Market
Law Review 1972 s. 425 .
6 Jfr. situationen i USA, som dock inte är alldeles entydig, Belgien, Cour
de Cass, Etat BeIge c. Fromagerie Franco-Suisse-Le Ski (Cass. I:er ch.)
1971.05.27. Se även Luxemburg, Cour superieur de Justice, 1954.07.14. Chambre
des Metiers c. Pagani, som i sina formuleringar beträffande unionen mellan
Bc1gien-Luxemburg går längre än Le Ski-malet.
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Grundlagstadgande : Genom ett stadgande i grundlag kan bes6mmas, att internationella överenskommelser blir omedelbart
till~mpliga när de tillträtts. Skillnaden mellan ett automatiskt
införlivande och ett införlivande som grundar sig på grundlagsstadgande är mer teoretisk än praktisk. 7
Inkorporation eUer transformation: Införlivandet av internationella överenskommelser sker - närmast i överensstämmelse med
de tankegångar som föresvävat dualisterna - genom en särskild
statsrättslig akt i det enskilda fallet. Först därefter uppstår bundenhet för myndigheter och enskilda. 8

1. Införlivandet i EEC
Inom EEC kan frågan om den internationella rättens förhållande
til den interna angripas från två utgångspunkter:
För det första gäller det förhållandet mellan den nationella ordningen i medlemsstaterna och den ordinära gemenskapsrätten dvs. Romfördraget och dess tillämpningsföreskrifter.
För det andra gäller det nationell rätt och gemenskapsrätt i
7 Jfr. situationen i Holland och Frankrike. Holland: Grundlagens art. 65
första stycket och art. 67 andra stycket ger bestämmelser i traktat med direkt
effekt omedelbar tillämplighet internt så snart de publicerats. Frankrike: Art.
55 i 1958 års konstitution stadgar, att ratificerade och publicerade traktater
bar kraft av lag utan att särskild lagstiftningsåtgärd krävs. Lagen gör förbehåll för en ömsesidighetsprincip. I samband med Danmarks anslutning till EG
övertog gemenskapsmyndigheterna en rätt att fastställa regler, som skulle erhålla omedelbar tillämplighet internt i Danmark. Stöd härför finns i grundlagens art. 20. Betr. situationen i medlemsstaterna i EG se Waelbroeck, M.,
Traitcs internationaux et jurisdictiones internes dans les pays du Marche
commun, Bryssel 1969 och Plilsson, L., EG-rätt, Lund 1976 (nedan; EG-rätt)
s. 183 H. Sverige antog 1965 den speciella EEC-lagen (SFS 1965:46, Kungl.
Maj:ts Kungörelse ang:1ende beslutad ändring i regeringsformen - Nya RF
10:5), som innebär, att beslutanderätt i begränsad omfattning må överlåtas på
mellanstatlig organisation. Situationen är likartad i Norges grundlag (§ 93)
se Smith, C" Legal Issues in the Norwegian Common Market Debate, Scandinavian Studies in Law (Se. St. L.) 1973 s. 275-310. Dessa bestämmelser i
nordisk rätt kan sägas på ett begränsat område medge införlivande genom
grundlagsstadgande.
B Tyskland, Italien och de skandinaviska länderna kan anges som exempel
på länder som huvudsakligen tillämpar införlivande genom interna rättsakter.

förhållande
och/eller me,
a. Romfö,
stadgas, att
parterna i ö
draget trädd
följts.
I detta 52
av genom

VI

typer av sta
införlivats i
pel kan anE<
ber 1972 OIT
ber». Dess 3
«Bestemmelse
mark i det o

lige iDanma:

På liknand,
med beakta
skapat utry
domstolen I
EEC 'J'reat~

into force c

tems of th,
apply».
Romförd
lemsstater.

9 Kommen!
anslutningen I
10 Gemend
Court Report.
med angivan(
tingen och ar
Rec och enge
än en hänv. 1
hand citeras
ställts av äldJ

De nordiska EEC-avtalens förhållande till intern rätt

" be,lbart
Hiskt
llagslatio-

, med
oskiId
bun-

lande
L

ord-

:!n-

rätt i
m. 65
direkt
Art.
aktater
förbe,il! EG
tIle ergrund~:

-k, M.,

137

förhållande till internationella överenskommelser i vilka EEC
och/ eller medlemsstaterna ingår som parter.
a. Romfärdraget - nationell rätt. I artikel 247 i Romfördraget
stadgas, att det skall «ratificeras av de höga fördragsslutande
parterna i överensstämmelse med deras författningsregler» . Fördraget trädde i kraft i och med att detta interna förfarande fullföljts.
I detta sammanhang har inte gjorts någon närmare kontroll
av genom vilken typ av förfarande eller med användning av vilka
typer av statsrättsliga akter som bestämmelserna i Romfördraget
införlivats i de olika medlemsstaternas rättsordningar. Som exempel kan anföras, att Danmark utfärdade «Lov nr 447 af 11 oktober 1972 om Danmarks tiltr"delse af De europ"iske F"lIesskaber». Dess 3 § stadgar:
«Bestemmelserne i de i § 4 nrevnte traktater må srettes i kraft i Danmark i det omfang, de efter fzllesskabsretten er umiddelbart anvendc·
lige i Danmark.}>9

På liknande sätt har de andra medlemsstaterna i gemenskapen,
med beaktande av kraven i respektive nationella författningar,
skapat utrymme för tillämpning av Romfördraget. Gemenskapsdomstolen (GD) sammanfattade i Costa/ENEL-fallet' • att «the
EEC Treaty has created its own legal system which, on the entry
into force of the Treaty, became an integral part of the legal systems of the Member States and which their courts are bound to
apply».
Romfördraget är således omedelbart tillämpligt i samtliga medlemsstater. Har en stat väl anslutit sig till Romfördraget uppstår

\l[arche
:;-rätt)
Kungl.
ya RF
ttas på
(§ 93)
Scantelser i
genom

Kempel
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9 Kommentar till § 3 i EF-Karnov s. 14. De danska övervägandena inför
anslutningen behandlas utförligt i Justitiem. PM,' not. 5.
10 'Gemenskapsdomstolen (GD) mål 6/64 Costa-ENEL, (1964) European
Court Report (ECR) s. 585 H., här s. 593. GD:s domar citeras i det följande
med angivande av målnr., populärbenämn. på parterna, nummer på domsamHngen och angivande av vilken språkversion som används: tysk-Sig., franskRec och engelsk-ECR, jämte sidhänv. eller hänv. till motiv. Förekommer mer
än en hänv. till målet sker hänv. andra gången till den första noten. I första
hand citeras ECR, men i den utsträckning officiell översättning inte färdigställts av äldl'e domar utnyttjas den franska versionen.
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inte heller tvekan om att berörda delar av EEC:s sekundära rättssystem, efter hand som det tillkommer, äger omedelbar tillämplighet pil. det nationella planet. Nil.gon statsrättslig akt är inte nödvändig för att denna effekt skall uppstil.." FörMllandet speglar
ett monistiskt tankesätt, även om införlivandet i vissa medlemsstater anses grundat på ett internt lagstadgande av blankettkarak-
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b. Gemenskapsrätt - "internationell rätt». Formerna för internationella överenskommelsers införlivande i gemenskapsrätten har
aktualiserats i anslutning till GATT-avtalet. Tvil. ärenden rörande
artiklarna II och XI i GATT har varit föremil.l för prövning i
GD.13
Artikel XI avser borttagandet av kvantitativa importrestriktioner. I International Fruit-m?tlet hävdades, att en kommissionsförordning med skyddsåtgärder för potatisimporten stred mot angivna GATT-regel. Genom begäran om tolkningsförklaring jämlikt Romfördragets artikel 177 anmodades GD bl.a. att ta ställning till om GATT-avtalet utgjorde omedelbart tillämplig rätt
i EEC.
GD svarade, att avgörande för GATT-avtalets genomslagskraft
i gemenskapsrätten var om gemenskapen var bunden av överens-

bestämmelserna

2. Införlivande
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11 I mål 39/72 kommissionen Italien (1973) ECR s. 101 ff, fastslår GD
med skärpa (s. 114), att gemenskapslagstiftningen inte får bli föremål för
nationella transformationsåtgärder: «According to the terms of Article 189
and 191 of the Treaty, Regulations are, as such, directly applicahle in all
Member Stat,es and come inta force solely by virtue of their publication in
the Official Journal of the Communities, as from the date specified in them,
or in the absence thel'cof, as from the date provided in the Treaty. Consequently, all methods of implementation are contrary to the Treaty which would
have the result of creating an obstacle to the direct effect of Community
Regulations and of jeopardizing their simultaneous and uniform application
in the whole of the Community.»
12 Jfr. Danmark, Lov nr 447/1972, § 2: «Bef0jelser, som efter grundloven
tilkommer rigets myndigheder, kan i det omfang, det er fastsat i de i § 4
nrevnte traktat,er mv, ud0ves af De europreiske Frellesskabers institutioner.»
Se Justiti-em. PM, not 5, s. 108.
13 GD, mål 12-24/72 International Fruit, Rec. 1972 s. 1219 H. och mål
9/73 Cul SchlUter, (1973) ECR s. 1135 If.
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kommeIsen. Bundenhet ansågs föreligga eftersom gemenskapen
övertagit medlemsstaternas förpliktelser på det utrikeshandelspolitiska planet. 14 GATT-avtalet utgör således en integrerad del av
gemenskapsrätten och dess regler äger omedelbar tillämplighet och
kan åberopas av enskilda under den viktiga förutsättningen att
bestämmelserna anses ha en direkt effekt. Reception av internationell rätt i EEC sker genom automatiskt införlivande - utöver bundenhet krävs ingen särskild införlivandeprocedur. 1S I och med att
avtalet utgör en integrerad del av gemenskapsrätten måste det helt
konsekvent anses införlivat i den nationella rättsordningen.
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2. Införlivandet i Norden
De nordiska grundlagania ger föreskrifter för kompetensfördelningen mellan statsöverhuvud och folkvalt parlament vid ingåendet
av traktater. 16 Principen kan genomgående sägas vara, att den
internationella traktatskompetensen har anförtrotts statsöverhuvudet men denna kompetens begränsas till förmån för parlamentets medbestämmande vid överenskommelser, som rör parlamentets lagstiftningsmakt eller frågor, som är av särskild betydelse.
Grundlagarna innehåller däremot inga föreskrifter om de rättsverkningar som de folkrättsligt bindande traktaterna erhåller
gentemot myndigheter och enskilda. Tidigare var det en mer allmänt hyllad uppfattning, att internationella överenskommelser utgjorde en del av den interna rätten. Någon särskild nationell

International Fruit, domsmotiv 10-18.
En annorlunda uppfattning anfördes av Finanzgericht Bremen i dess dom
av den 20.6.1969 - AZ II 1214/67" - återgiven och kommenterad av Bebr, G.,
i Europarecht 1972 s. 171-178.
18 Gnindlagsstadganden i Norden: Danmark: § 19: Konungen ingår traktater. Folketinget skall höras när traktatens genomförande erfordrar dess medverkan eller om· traktaten eljest är av större betydelse. Finland: 33 § mom. 1:
Presidenten har traktatskompetens. Riksdagen skall höras när dess kompetens
berörs. Norge: § 26: Konungen har traktatskompctens. Han handlar efter
Stortingets samtycke i viktigare frågor. Sverige: RF 10 kap. 1 §: Regeringen
ingår överenskommelser med undantag för de fall lagstiftning erfordras. Härvid krävs riksdagens medverkan.
14
15
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rättsakt erfordrades inte för att denna effekt skulle uppkomma.'7
Idag är situationen förändrad och införlivandeproceduren torde
mycket översiktligt kunna sammanfattas på följande sätt:
Folkrättslig sedvanerätt läggs till grund för tolkning av nationell lagstiftning oberoende av om principerna införlivats i den
nationella rättsordningen genom en formell införlivandeakt eller
inte. Den nordiska lagstiftningen presumeras' • stå i samklang med
dessa principer, som får genomslagskraft i den nationella rättsordningen. lO Detta förhållande har i vissa fall kommit till direkt uttryck genom s.k. blankettstadganden. 20

InstälIni
den nation
lunda än (
att äga om
nödvändig
lagstiftninl
regler och
livande sk
inkorporat
1. Transfor.
kommeisen

lag. Härvie
I svensk prop. 1964:90 med förslag till lag om vissa begränsningar i
svensk lags tillämplighet och svensk domstols behörighet anförde Dep. chef.
(s. 62): «Samtliga åtaganden att bevilja immunitet av förevarande slag, utom
såvitt avser gällande avtal med Frankrike, har gjorts genom överenskommelser, ingångna år 1913 eller tidigare. Att överenskommelserna i dessa delar ej
kommit att återspeglas i särskilda lagstiftningsåtgärder, måste_ sannolikt förklaras med att överenskommelserna såsom sådana vid tiden för deras tillkomst ansetts bli en del av den legala regleringen i riket.» Jfr. Espersen,
Traktater, s. 96 och Smith, Legal Issues, not 7, s. 176.
18 Presumtionsprincipens innebörd är att den nationella rätten presumeras
stämma med folkrättens allmänna regler och får b1.a. till följd att lag tolkas
inskränkande i den utsträckning den kommer i konflikt med folkrättsregler. I
den utsträckning luckor finns i lagen antas folkrätten som nationell rätt. Det
anses normalt inte att presumtionsprincipen tar sikte p& traktaträtten. Gränserna mellan traktaträtt och folkrättsliga principer är dock flytande. Härtill
kommer den fördragskonforma tolkning av nationell rätt som domstolarna gör.
Se Fleischer, C. A., Hovedpunkter i folkeretten (Folkeretten), Oslo-BergenTroms0 1976 s. 240-252.
19 Jfr. svensk prop.197S/76:20S s. 20 och NOU 1972:16 s. 32.
20 Sverige: 22 kap. 11 § Brottsbalken: «Den som vid krigföring, genom
att använda stridsmedel ägnat att förorsaka onödigt lidande .... förfar pl sätt
som star i strid mot gällande avtal med främmande makt eller allmänt erkända folkrättsliga g-rundsatser, dömes för folkrättsbrott till ... dl- Jfr. Norge:
Straffeprosessloven § 5, straffeloven § 14. En anledning till att blankettstadgande upptas i straffIagstiftning.en är självfallet den s.k. legalitetsprincipen,
som för straff förutsätter uttrycklig lag. Se utförligare Justitiem. PM not 5,
s. 70-77. Jfr. dock svensk Förordning om arbetsförh&llanden vid vissa internationelIa transporter - SFS 1975:883 - som inkorporerar AETR-överenskommeisen i den svenska rättsordningen. I § 8 stadgas straffbestämmelser för
överträdelse av AETR-konventionen. Konventionstexten är emellertid inte
offentliggjord i författningssamlingen. Huruvida legalitetsprincipen kan anses
17
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Inställningen till internationella överenskommelsers ställning i
den nationella rättsordningen i de nordiska länderna är annorlunda än den som gäller för den folkrättsliga sedvanerätten. För
att äga omedelbar tillämplighet på det nationella planet anses det
nödvändigt att överenskommelsen införlivas genom en nationell
lagstiftningsåtgärd. I den utsträckning harmoni mellan nationella
regler och internationella förpliktelser inte föreligger måste införlivande ske genom användande av endera transformations- ener
inkorporationsmetoden:
1. Transformation innebär, att de delar av den internationella överenskommelsen som behöver införlivas, urskiljes och omarbetas till intern
lag. Härvid eftersträvas en systematisk, lagteknisk och redaktionell utformning, som överensstämmer med vad som i övrigt är brukligt i den
nationella lagstiftningen. Transformation har hittills varit den i Norden
vanligaste införlivandemetoden. Transformation kan också, men i praktiken mer sällan, förekomma genom att den utländska texten intages i sin
helhet i en översättning.
2. Inkorporation innebär, att det i lag eller annan författning föreskrives, att traktatsbestämmelsen äger omedelbar tillämplighet och skall
lända till efterrättelse. Här sker således ingen omskrivning.

För ett direkt åberopande av rätt.regler i internationella överenskommelser anses således i Norden någon form av införlivandeakt erforderlig. Härifrån är emellertid steget 11lngt till att fr1lnkänna de icke införlivade traktater, som n1lgot av de nordiska
länderna anslutit sig till, all internrättslig verkan. Dessa traktatsförpliktelser kan användas som tolkningsunderlag av domstolarna." Ett flertal författare vänder till följd av detta faktum p1l
den ovan angivna huvudregeln, att införlivandet skall ha ägt rum
genom en nationell lagstiftningsakt, och menar att även traktaträtten, oberoende av om den blivit införlivad eller inte, utgör en
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uppfylld under sådana förhållanden är tveksamt. Därutöver kan det konstateras att tillvägagångssättet är ett diskutabelt avsteg från de införlivandeprinciper som uppdragits av SOU 1974:100 .
21 Jägerskjöld. S., Folkrätt oeh Inomstatlig Rätt, Stockholm 1955 s. 224,
Smith, C., Folkerettens stilling ved norske domstoler, TfR 1964 s. 356-374
spec. s. 366 H., International Law in Norwegian Courts, Se. St.L. 1968 s. 151201, spec. s. 181 och s. 194, Ross, A., Folkeret, K",benhavn 1961 s. 84, Espersen,
Traktater, s. 155 H.

142

del av landets rätt." Det verkliga problemet är enligt Espersen
i Danmark frågan «med hvilken styrke indgår traktatbestemmelser umiddelbart blandt andre faktorer, som er medvirkende ved
dommerens retsfastsxttelse?»23 Smith i Norge anger att «En srerskilt transformasjonsakt kan i det hele - i motsetning til en vanlig oppfatning - ikke anses som noe prinsipielt n"dvendig vilkår
for folkerettsanvendelse. En slik akt er bare påkrevd for å gi folkerettsregelen den trinnh"yde som tilkommer den transformasjonsregel som benyttes. ,,2'
r de nordiska utredningarna om traktaters interna ställning avvisades tanken på att överge det nuvarande dualistiskt inspirerade
systemet. Den svenska utredningen föreslog sammanfattande, «att
bestämmelserna i internationella överenskommelser som Sverige

skall tillträda också i fortsättningen skall införlivas med svensk
rätt genom en särskild statsrättslig akt i det enskilda fallet för att
bli bindande för myndigheterna och enskilda här i landet»."
Det förefaller emellertid samtidigt som om Danmark, Norge och
Sverige avser att i en ökad utsträckning framgent tillämpa transformation genom översättning eller inkorporationsmetoden.
En utvidgad tillämpning av inkorporationsmetoden är ett icke
obetydligt steg framåt i försöken att förbättra traktaträttens genomslagskraft i den nationella rättsordningen. Om härtill läggs
presumtionsprincipen och den fördragskonforma tolkning, som
förväntas ske i nationella domstolar, kan man fråga sig varför
de nordiska länderna inte varit beredda att ta steget fullt ut och
förklara, att de internationella överenskommelserna automatiskt
eller till följd av ett grundlagsstadgande blir omedelbart tillämpliga internt så snart den folkrättsliga bundenheten uppkommit.
Frågan saknar kanske en större praktisk betydelse. En förändring i
22

Den(
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Eek, H., Om Främlingsskap, Stockholm 1955 s. 33, Internationell privat-

rätt, Stockholm 1962 s. 63 och Folkrätten, Stockholm 1972. I 1975 års upplaga

av Folkrätten har Eek frångått de klara ställningstaganden, som tidigare gjorts.
Sundberg, H" Lag och traktat, Stockholm 1942 s. 49, Unden, ö'J Studier i
internationell äktenskapsrätt, Stockholm 1913 s. 4, Espersen, Traktater, s. 164
och Smith, not 21 TfR s. 369.
23 Espersen, Traktater, s. 164.
" Smith, not 21, TfR ,.369. Jfr. Scmeld. nr. 77 (1974-1975) ,. ID.
25 SOV 197HOO ,. 95. Jfr. St.meld. nr. 77 (1974-1975) ,. 14 f.
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denna riktning hade dock varit i överensstämmelse med de uppfattningar, som i allt ökande utsträckning vunnit gehör på kontinenten och i USA.
Varken den svenska eller den danska utredningen ger denna
grundläggande fråga någon mer framträdande plats i respektive
betänkande. I SOU 1974:100 avvisas lakoniskt traktaträttens
omedelbara tillämplighet med en hänvisning till internationell
praxis.26 Detta motiv kan dock svårligen accepteras, särskilt med
tanke på att utredningens internationella redovisning inte berör
gemenskapsrättens stora inflytande på den nationella rättsordningen i de olika medlemsstaterna. Härigenom bjuds en ofullständig
bild av förhållandena på kontinenten. Hade EG-problematiken belysts skulle det automatiska införlivandet inte ha kunnat avvisas
på det enkla sätt som skett.
Det daITska förslaget är knappast utförligare än det svenska p:l.
denna punkt, medan däremot spörsmålet erhållit en dominerande
plats i det norska betänkandet.
I Norge påvisas att skillnaden mellan de olika systemen är begränsad. A ven i det "dualistiska» systemet kan garantier uppställas för att den internationella överenskommelsen skall tillämpas
i sin ursprungliga form och därmed - så långt möjligt - lägga
grunden för en enhetlig internationell tillämpning. Skillnaden ligger enligt den norska utredningen inte i systemen, utan i det intresse den enskilda staten visar i sina försök att efterleva bindande
internationella överenskommelser.

III. Allmänt om den verkan införlivade rättsregler
fdr internt
Internationella avtal innehåller olika typer av bestämmelser. En
stor del berör endast de avtalsslutande parternas inbördes rättigheter och skyldigheter. Exempel härpå är krav på informationsutbyte, deltagande i internationellt samarbete och hänskjutande
av tvist till skiljedom. Dylika allmänna statsförpliktelser har inte
någon direkt inverkan på enskilda rättssubjekts ställning.
De internationella överenskommelserna innehåller emellertid
" SOV 1974:100 s. 93 H.
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också materiella föreskrifter, som ytterst är avsedda att påverka
enskilda rättssubjekts beteende. Dessa materiella normer kan ges i
form av programatiske viljeförklaringar - s.k. normativa statsförpliktelser. De kan karakteriseras som åtaganden att genom interna åtgärder åstadkomma ett visst lagstiftningsresultat. Bestämmelser i en internationell överenskommelse kan emellertid också
vara klara och entydiga till sitt inneMII och ha de enskilda rättssubjekten som adressater - bestämmelser med s.k. direkt effekt.
Distinktionen mellan de normativa statsförpliktelserna och reglerna med direkt effekt är av stor betydelse i ett monistiskt system.
I ett dualistiskt system har åtskillnaden framför allt betydelse vid
val av införlivandemetod.
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1. Direkt effekt i EEC
GD har i ett stort antal ärenden preciserat innebörden av att en
gemenskapsrättslig regel har direkt effekt och hur en sådan regel
skiljer sig från andra bestämmelser. Första gången skedde en bestämning i det välkända rättsfallet van Gend & Loos.'7 Här
och i senare fall framhåller domstolen att «it is necessary to consider the spirit, the general scheme and the wording of those provisions»," som granskas. I van Gend-fallet, som rörde tullfrågor,
preciserade domstolen sin eleganta formulering:
Syftet med Fördraget är att inrätta en gemensam marknad, vars
funktion direkt berör de enskilda individerna i gemenskapen.
Detta syfte medför, att Fördraget går längre än ett avtal, som bara
skapar ömsesidiga förpliktelser mellan stater. Bestämmelserna kan
ge även enskilda rättigheter och skyldigheter. Till stöd för sin
uppfattning hänvisar GD till att Fördragets preambel, gemenskapens institutioner och parlamentet kräver en aktiv medverkan
av den enskilde för att nå syftet.
Systematiken: Artikel 12 skall bedömalS mot bakgrund av den
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Van Gend & LODS, s. 12. GD angriper således problemet från samma
principiella utgångspunkt som återfinns i Wienkonventionen om traktatriitten
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principiella bestämmelsen i artikel 9; som förbjuder import- och
exporttullar m.m. mellan medlemssta terna.
Formuleringarna i artikel 12 ger ett förbud, som är klart och
ovillkorligt. Bestämmelsen är vidare en negativ handlingsförpliktelse för staterna, som inte förutsätter särskild tillämpningslagstiftning för sin funktion."
Konklusionen av domstolens resonemang är, att artikel 12 är en
rättsregel med direkt effekt, som enskilda kan åberopa. GD har i
senare rättsfall först avstått från kravet på att direkt effekt förutsätter en negativ handlingsförpliktelse. 3o Därefter har förbehållet
om att rättsregeln inte får påfordra efterkommande tillämpningslagstiftning i praktiken modifierats högst avsevärt."' En rättsregel har' således en direkt effekt när den är klart och entydigt
formulerad.
GD intar en liberal hållning vid sin värdering av den direkta
effekten av Romfördragets bestämmelser. Allt fler artiklar i För-
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29 «The wording of Ardck 12 contains a clear and unconditional prohibition
which is not a positive -but a negative obligation. This obligatjon, moreover,
is no~ .m~alifie_d by l!-ny reservation on the ,part pi states which would make its
impiementation cimditional upon positive_legislative measure enaeted under
national law. The very nature of this prohibition' makes it ideally adapted to
produce direct -eHects- in the legal relationship between Member States arid
their subjects.» Van Gend & Laos, s. 13. (Kursiv til1fog~d här.)
'" I mål 57/65 Alfons LUtticke, (1966) ECR s. 205 ff. har domstolen släppt
kravet på att 9,et skall röra sig om' en negativ handlingsförpliktelse. I art. 95
åläggs medlemsstaterna att eliminera eller korrigera skatter så att de inte
innebär en diskriminering för utländska rättssubjekt. GD uttalar (s. 210) rörande -art. -95: «rhe first paragraph of Article 95 contains a prohibition agrunst
discrimination, constituting a dear and unconditional obligation ..• This prohibition is therefore complete, legally perfect and consequently capable of
producing ,ditect, effeCt5- •.. The fact that this article descrihes, the Member
States' as being subjects
th(! obligation of non-discrimination ,does not imply
~hat individuals cannot benefit from it.»
31 Redan i Liitticke-fallet gör GD eftergifter när det gäller kravet på efterkommande tUlämpningsföreskrifter. Artikel 95:3 tolkas restriktivt. I mål 2/74
]. Reyners. (1974) ECR s. 631 H., berörs den fria etableringsrätten för advokater. Fördragets art. 52 föreskriver, att 'hinder för -den fria etableringsrätten
stegvis skall avvecklas under övergångsperioden. Detta har inte skett. GD
anser emellertid att efter övergångsperiodens- utgång _gäller grundprincipen -om
fri etablering oberoende av om åtgärder vidtagits eller 'ej. (Motiv 32).
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Det är emellertid inte endast fördragstexten som kan komma att
p:lJordra tillämpning på det nationella planet. Av Romfördragets artikel 189 följer att förordningar och beslut riktade till enskilda har direkt effekt. K ven övriga rättsakter, som definieras i
artikel 189 - i första hand direktiv och beslut riktade till medlemsstaterna - kan grunda rättigheter (och ibland även skyldigheter) för enskilda och därmed vinua tillämpning inför nationella
domstolar. 3•
GD har däremot ansetts restriktiv när det gäller att ge de i gemenskapsrätten införlivade internationella avtalens bestämmelser
en direkt effekt.
I International Fruit-målet understryker GD det «mjuka. förfarande, som GATT-avtalet föreskriver vid oenighet om bedömningen av avtalsförpliktelserna. Ytterst medger avtalet en part att
återta gjorda medgivanden om ingen annan lösning står att finna." Resultatet av den övergripande analysen av GATT-avtalet
räcker för att visa att «place dans un tel contexte, l'article XI de
I'Accord general n'est pas de nature 1t engendrer, pour les justiciables de la Communaute, le droit de s'en prevaloir en justice •.' 4
GD nådde samma resultat i det tidigare omnämnda Schliitermålet," som rörde Artikel II i GATT-stadgan: «••• Article II of
the General Agreement cannot confer on parties within the Community a right to invoke it in a court of law .•
Det är den allmänna bedömningen av GATT-stadgan, som
medför att dess bestämmelser inte kan tillämpas direkt av de enskilda domstolarna. Utan att GD frångår det ovan redovisade
principiella resonemanget förefaller det inte troligt att någon be-
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Beträffande den sekundära EEC-rättens tillämplighet se bl.a. GD, mål
9/70 Grad, SIg. XVI s. 825, mål 33/70 SACE, SIg. XVI s. 1213 och mU
41/74 van Duyn, (1974) EeR s. 1337. Se även Due, O., Nordisk lovgivning
og de Europeiske Frellesskaber, Anförande vid 27 Nordiska ]uristmötet i
Reykjavik den 20-22 augusti 1975 NTIR 1976 s. 41-64, spec. s. 60. Simmonds, K. R., The direct effectiveness of directives, The International and
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33 International Fruit, not 13, domsmodv 21.
34 International Fruit, domsmotiv 27.
35 Carl Schiiiter, not 13, domsmotiv 30.
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stämmelse i GATT-stadgan kan komma att erhålla direkt effekt.'·
GD:s inställning till de internationella överenskommelserna har
rönt kritik: 37 Det har i anslutning till det påvisade «mjuka» tillämpningsförfarandet i GATT-stadgan b1.a. hävdats, att det inte
finns något internationellt avtal, som är så kategoriskt utformat,
att det inte öppnar vägar för förhandlingar mellan parterna eller
hertaganden av gjorda medgivanden. T.o.m. EEC-avtalet, trots
sin «stringenta utformning», lämnar utrymme för parternas självständiga agerande genom klausuler av skyddskaraktär.'s
Vid sidan av detta argument har kritikerna hänvisat till, att
nationella domstolar redan före GD:s utslag betraktat GATT-reglerna som omedelbart tillämpliga bestämmelser med en direkt effekt i den interna rättsordningen. Kritiken kan med Waelbroeck
sammanfattas sålunda:
«By making a distinction between the internationally binding character

of the General Agreement and its lack of internal effects, the Court
adopted a dualistic attitude which contrasts strangely with the atdtude
it recommends to the national courts on the question of the relationship
between Community Law and nationallaw. In Dur opinion, it is import-

ant that the Court of Justice should abandon the striet criteria which
it estabJished in the International Fruit and Carl Schliiter judgements
for deciding on the question of the internai effective~ess of international
agreements to which the Community is a party.:.3g

Waelbroeck kopplar med visst fog samman GD:s bedömning av
GATT-stadgan med den inställning, som GD kan förväntas
komma att inta gentemot den direkta effekten l andra internationella avtals bestämmelser.
36 Kommissionen tar för sin del i sitt beslut mot den internationella aluminiumkartelien - IFTRA, JO 75 L 228/10 - ställning mot den direkta effekten
i artikel IV i GATT-stadgan.
37 Waelbroeck, M., Effect of GATT withln the Legal Order of the EEC,Journal of World Trade Law (JWTL) 1974/6 s. 614-623 och Meier, G., Gemeinschaftsrecht und Gemeinschaftsverbindliches Völkerrecht. Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 1973:7-8 s. 376-377.
38 Art. 109 i Fördraget ger medlemsstaterna rätt att tillgripa skyddsåtgärder
för att skydda sin betalningsbalans. Denna bestämmelse har utnyttjats i praktiken.
39 Waelbroeck, not 37 s. 623.

148

HahS Henrik Lidgard

Vissa tecken tyder' på att GD delvis varit lyhörd för den fram·
förda kritiken. I Bresciani-målet ansågs bestämmelser rörande
kvantitativa importrestriktioner i Yaound6-konventionen äga direkt effekt och påfordra tillämpning i gemenskapen.' o Tyvärr är
GD tämligen fåordig i sin motivering' och det går inte att med
säkerhet utläsa huruvida domstolen avsett en förändring av den
tidigare restriktiva innställningen eller att Yaound6-konventio·
nen, i vilken gemenskapen ensidigt påtagit sig förpliktelser, in·
tar en' särställning i förhållande till andra internationella avtal.

2. Direkt effekt i Norden
Grundtanken i de nordiska ländernas rättssystem är, att det redan
på, lagstiftningsplanet vid införlivandet av traktaten skall avgöras vilka bestämmelser som kan vinna tillämpning i de nationella domstolarna. I första hand uppnår lagstiftaren sina syften
genom valet av införlivandemetod ,och publiceringsform. 1\ven
oin detta, förfarande i huvudsak anses utesluta tolkningsproblem
för domstolarna, kan spörsmålet om en införlivad rättsregels eventuellt direkta effekt aktualiseras i vissa fall vid tillämpning av i
sin helhet inkorporerade Överenskommelser.
a. Val av införlivandemetod. Huvudproblemet i Norden är således att välja en lämpligmetod vid införlivandet av internationella
överenskommelser. Innehåller den internationella överenskommelsen huvudsakligen normativa statsförpliktelser 'används omskrivningsmetoden. 'Härigenom utesluts tvekan rörande normernas in'
terna effekter.
I en växande utsträckning anses dock de internationella överC
enskommelserna tillräckligt klara till sitt innehåll för att en omskrivning inte skall vara nödvändig. överenskommelsen införlivas
då i sin ursprUJlgliga form genom ett blankettstadgande. Föt att
dylik inkorporation, (eller, undantagsvis transformation genom
översättning)41 skall kunna äga rum uppställs som krav, att det
GD, mål 87/75 Bresciani, (1975)"ECR s. 129. Krertdet redovisas utförligt
nedan i' anslutning till behandlingen 'av frihandelsavtalets rättsverkningar.
'41 "Avgörande: föl' valet mellan 'u'ansformatiön' genom översättning' och in'"
korporation är pragmatiska överväganden som kan sammanfattas på följande
sätt: Inkorporation tillämpas dels när de nordiska språken är' officiella traktats40
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måste framg:l. till vilka rättssubjekt bestämmelserna riktar sig.
Vidare m:l.ste bestämmelserna vara s:l. fullständigt och entydigt
formulerade att de kan tjäna som rättsnormer för adressaterna.42
Traktater inneMller normalt inte renodlat allmänna statsförpliktelser eUer normer med direkt effekt. En kombination torde
vara vanligare. Lagstiftaren ställs härvid inför avvägningsproblem. Väljes transformationsmetoden försvinner tvekan rörande
rättskraften. Vid inkorporation kan situationen vara mindre
klar. Ofta inkorporeras samtidigt bestämmelser .med direkt effekt och normativa statsförpliktelser. Lagstiftaren anger understundom i sådana fall vid införlivandet, vilka bestämmelser i den
inkorporerade överenskommelsen som skall grunda rättigheter och
skyldigheter för enskilda. I svensk kungörelse4 ' om tillämpning
av den europeiska konventionen ... om skydd av djur under internationella transporter preciseras i 1 § att, «Artiklarna 1-46 i
den europeiska konventionen ... skall lända till' efterrättelse».
Konventionen är i sin helhet bilagd införlivandeakten.
I andra sammanhang åter sker inte någon precisering vid in-

förlivandet. Det finns härvid anledning att fr:l.ga sig vilka rättsverkningar den införlivade bestämmelsen erMller under sådana
omständigheter. Ar det lagstiftarens uppfattning, att den införlivade överenskonurielsen helt saknar rättsverkningar för enskilda
eller överl:l.tes medvetet till de tillämpande myndigheterna att dra
gränserna för den direkta effekten? Denna fr:l.ga är i vart fall i
Sverige av stor betydelse och har, såvitt jag kunnat fimia, inte
språk, dels när rattsnormerna vänder sig till en synnerligen begränsad krets
sakkunniga, som utan sv1highet kan förväntas tillägna sig bestämmelserna även
i deras -främmande språkdräkt. Transformation genom översättning används
n.är dessa speciella förutsättningar inte är uppfyllda, men överenskommelsen
i övrigt utan- bearbetning är ägnad att direkt grunda rättigheter och skyldig'heter för enskilda.
.
42 SOV 1974:100 s. 95. I DB nr 1973:682 s. 46 f. sägs att avtalsparterna inte
skall vara normadressater, utan att reglerna «direkte tager sigte eller efter deres
.formulering lader sig anvende p& nationalretlige retssubjekter ... » och att bestämmelsen dessutom skall vara -«fuldsttendig og udt(!}mmende~. Jfr. NOV
1972:16 s. 78 ff., som använder en med den danska utredningen identisk
terminologi.
43 SFS 1972:66 om tillämpning av den europeiska konventionen den 13 december 1968 om skydd av djur under internationella transporter.
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blivit utförligare behandlad. EFTA-överenskommelsens behandlin!; i Sverige illustrerar problematiken:
Den svenska anslutningen till EFTA-överenskommelsen tillkännagavs
genom Kungl. Maj:ts Kungörelse 1960 nr 198: «Kungl. Maj:t ... tillkännagiva att ... den undertecknade konventionen ... ratificerats av
Sverige ... Sedan konventionen ratificerats jämväl av ... har den~
samma trätt i kraft ... Konventionen har i svensk text den lydelse som

härvid fogad bilaga ... utvisar ...
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta ... »4.4.

EFTA-konventionen var ratificerad och införlivades i den svenska
rättsordningen genom ovannämnda kungörelse som publicerades
i Svensk Författningssamling. Ar detta förfarande tillräckligt för
att eventuella bestämmelser med direkt effekt skall kunna vinna
tillämpning i intern svensk rätt? Till ledning för en bedömning av
spörsmålet skall formerna för publicering av internationella rättsakter i de nordiska länderna återges:
Danmark: Från 1963 publiceras Danmarks överenskommelser
med främmande makter i en speciell avdelning - C - av Lovtidende. Denna presentation av Danmarks överenskommelser ger
i sig inga rättsverkningar för enskilda rättssubjekt.40 I övrigt publiceras i rättsordningen införlivade traktater i anslutning till införlivandeakten i Lovtidende A och B. I detta sammanhang kan
särskilt anges vilka bestämmelser som skall erhålla en direkt effekt"·
Finland: Internationella överenskommelser publiceras i en fristående del av författningssamlingen - Finlands Författningssamlings Fördragsserie - i och med att landets folkrättsliga bundenhet till det internationella avtalet uppkommit. Direkt effekt
hos de internationella bestämmelserna kan först uppkomma när
överenskommelsen införlivats genom lag eller förordning i den
egentliga författningssamlingen. Detta sker genom en rättsakt av
blankettkaraktär, som normalt utsäger, att «bestämmelserna i fördraget till den del de hör till området för lagstiftningen skall vara
SFS 1960:198 i sammandrag.
" DB nr. 1973:682 s. 26.
" DB nr. 1973:682 s. 54.
44
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i kraft s?tsom Om dem överenskommits»." Lagen slutar ofta med
ett fullmaktsstadgande om hur anvisningar i anslutning till lagen
skall utfärdas.
Norge: Formerna för traktatspubliceringen systematiserades
först i och med 1972 års utredning. Tidigare var formerna för
traktatspubliceringen inte avgörande för traktatens interna rättsverkningar.
Internationella överenskommelser publiceras i Norges Overenskom.ter med fremmede stater og Norges Traktater. Resultatet av
det nya systemet «viI vrere at alle traktater som inneholder regler
av materiell lovs innhold og som er direkte anvendelig for norske
domstoler, viI finnes i Norsk Lovtidend, de «viktige» viI dessuten
bli inntatt i lovsamlingen».<·
Sverige: Förhållandena i Sverige överensstämmer i mycket med
situationen i Norge.
Publicering av traktater sker i Sveriges överenskommelser med
Främmande Makter. Inkorporerade bestämmelser återges härutöver något osystematiskt i Svensk Författningssamling. Understundom lämnas härvid anvisningar till de tillämpande myndigheterna Om vilka bestämmelser som har en direkt effekt. Ofta
berörs emellertid inte detta problem i införlivandeakten'<'
Sammanfattningsvis torde det kunna hävdas, att de nordiska

47 SOU 1974:100.s. 178.
" NOU 1972:16 s. 90 f. Jfr. St.meld. nr. 77 (1974-1975) s. 25.
49 Den svenska utredningen har klargörande sammanfattat sitt förslag för
framtiden i följande ordalag: «Såvitt därefter avser innehållet i inkorporationsförfattningen måste hänsyn självfallet tagas till vilka bestämmelser som lagstiftaren avser att göra tillämpliga i Sverige. Aven om hela det materiella innehållet i en överenskommelse skall införlivas med svensk rätt innehåller denna
alltid också bestämmelser som är utan betydelse för den svenska rättsordningen och allts1i inte skall tillämpas här. Det är vanligen onödigt att belasta
författningen med sådana texter. Ibland kan överenskommelsen i somliga delar
inneh1illa bestämmelser som har motsvarighet i befintlig lagstiftning medan
andra behöver inkorporeras. Något hinder mot att inkorporera bara vissa
delar aven överenskommelse möter inte, men det är självfallet angeläget att
en sådan avgränsning kommer till uttryck i författningen. Utredningen förordar till följd av det sagda att det i en inledande paragraf alltid uttryckligen
anges vilka bestämmelser i överenskommelsen som är tillämplig författningstext.» SOU 1974:100 s. 105.
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systemen tillämpas tämligen likformigt i denna del. I första hand
ligger fastställandet av den införlivade traktatens rättskraft på
lagstiftningsplanet. Beroende på överenskommelsens uppbyggnad
väljer lagstiftaren mellan transformation och inkorporation. Som
en huvudregel förutsättes det numera i samtliga länder, att överenskommelsen skall vederfaras samma publiceringsförfarande som
interna rättsakter för att erhålla bindande verkan för enskilda.
Härutöver anger lagstiftaren beträffande inkorporerade avtal antingen hur tillämpningsbestämmelser kan komma att utfärdas eller
vilka regler i den inkorporerade traktaten som binder enskilda.
b. Tolkning av den direkta effekten hos i sin helhet införlivade
överenskommelser .. Kvar står frågan om vilken rättskraft som tillkommer de överenskommelser som ratificerats, inkorporerats och
publicerats i ordinarie författningssamliug utan att frågan om bestämmelsernas eventuellt direkta effekt berörts i införlivandeakten. Det finns anledning att återgå till behandlingen av det införlivade EFTA-avtalet.
Det förefaller troligt, att den svenske lagstiftaren inte siktat
till att ge EFTA-avtalet rättsverkningar internt. Å andra sidan
måste det mycket starkt ifrågasättas om inte den tidigare redovisade behandlingen av EFTA-avtalet - helt oberoende av de
intentioner som kan ha föresvävat lagstiftaren - leder till att
avtalet får rättsverkningar i den utsträckning reglerna kan anses
ha en direkt effekt. Den svenska utredniugen om förhållandet mellan internationella överenskommelser och svensk rätt har inte i
något sammanhang antytt att olika rättskraft skulle kunna tillkomma olika typer av inkorporerade traktater. Utredningen, som
särskilt understryker «vikten av att man vid inkorporationen uttryckligen anger vilken räckvidd de inkorporerade bestämmelserna faktiskt har» (s, 105), kan med fog förmodas mena, att sker
ingen begränsning från lagstiftarens sida beträffande vilh be.stämmelser som har direkt effekt, överlämnas bedömningen till.de
tillämpande myndigheterna.
Domstolen får vid sin värdering av de olika bestämmelserna i
EFTA-avtalet eller i ett annat inkorporerat eller genom översättning transformerat internationellt avtal gå fram enligt det mönster som tillämpas av lagstiftaren. Direkt effekt föreligger när
bestämmelsen kan anses klar, ovillkorlig och fullständig. Härtill
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kommer att bestämmelsen skall vara ägnad att ha den enskilde som
adressat. Mot bakgrund av dessa kriterier får domstolen från fall
till fall, bestämmelse för bestämmelse, avgöra om den enskilde kan
härleda rättigheter och skyldigheter ur en införlivad traktat.'
Samtidigt som man kan förvänta sig att domstolarna i denna
uppgift kommer att iaktta viss försiktighet och ådagalägga restriktivitet i sin tolkning ,kan man med rätt stor sannolikhet utgå ifrån
att lagstiftaren framgent med större omsorg kommer att vinnlägga sig om att i införlivandeakten utfärda klara tillämpningsanvisningar eller göra förbehåll om att sådana skall utfärdas av
utpekad myndighet.

IV. Konflikt mellan en intern bestämmelse och en internationell
rättsregel med direkt effekt
I det fÖregående har formerna för införlivandet av internationella
normer i den interna rättsordningen, liksom frågan om vilka bestämmelser, som kan åberopas av enskilda, behandlats. Kvar står
frågan vad som händer i f"ll av konflikt mellan införlivade rättsnormer och bestämmelser i den nationella lagstiftningen.

1. Konflikt i EEC
I EEC kan problemet angripas från flera utgångspunkter: Fördraget i konflikt med natioliellabestämmelser, sekundär EEC-rätt
- nationell rätt, fördraget - nationell konstitutionell rätt, gemenskapsrätt - internationella överenskommelser. Schemat kan
varieras ytterligare.
Den fåga som utförligast blivit behandlad är konflikten mellan fördragsnorm och bestämmelse i nationell rätt, som' inte har
en konstitutionell karaktär." .I rättsfallet Costa-ENEL"' ges
Romfördraget företräde framför den nationella rättsordningen
.50 Lagrange. M .• Du conflit entre loi et trrute en droit commun'autaire et
en droit interne. Revue Trimestrioelle de Droit Europeen (RTDE). 1/1975
s.44-52.
51 Costa-ENEL. not 10.
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vare sig denna är av äldre eller yngre datum. 52 Domstolen har
i senare utslag bekräftat, att denna inställning även omfattar den
sekundära EEC-rätten. '3•••
I Internationale Handelsgesellschaftsmalet tar GD ytterligare
ett viktigt steg genom att beröra konflikten mellan gemenskapsrätt och nationell konstitutionell rätt. I sin begäran om tolkning.förklaring hävdade den tyska domstolen, at konflikt uppkom mellan il. ena sidan den sekundära gemenskapsrätten och il.
andra sidan art. 2(1) och 14 i den tyska konstitutionen. Till lösning av detta spörsmal fastslog GD:
«In fact} the law stemming from the Treaty, an independent source of
law, cannot because of its very nature be ov-erridden by rules of national
law, however framed, without being deprived of its character as Com-
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structure.»55

Denna formulering har tagits till intäkt för att gemenskapsrätten
skall ges företräde framför nationell författning. I nästföljande
domsmotiv gör GD emellertid en modifiering genom att framhil.lla, att respekten för de konstitutionella rättigheterna utgör en
del av de allmänna rättsprinciper, som domstolen lägger till grund
för sina ställningstaganden. Frågan har aldrig kommit att stänas
helt pil. sin spets. Varken i detta mil.l eller i det efterkommande
Nold-malet har GD haft anledning underkänna en gemenskaps52

GD:s uppfattning stred mot den syn som Carte Costituzionale anlagt i

sitt utslag den 7.3.64., refererat i Stein & Haig, Law and Institutions in the

Atlantic Area (1967) s. 202.
53 Ma! 11170 Internationale Handelsgesellschaft, (1970) ECR s. 1125 ff.,
mal 17/67, Neumann, (1967) ECR s. 441 ff.
54

Kven kommissionsbeslut anses ha företräde framför nationella bestäm~

melser enl. mål 14/68 Walt Wilhelm, (1969) ECR s. 1 ff. I detta ärende
aktualiseras beslut om undantag från förbudet i art. 85:1. Företrädet gäller
emellertid inte s.k. negativattester, som inte är beslut jml. art. 189. Se vidare
Working paper for the 27 Restrictive Business Practice Conference, Brussels

1974, Dnr. IV/365/74-E.
55
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regel, som st3.tt i strid med nationell konstitution.5• I ett ärende
har domstolen dock tillåtit Storbritannien att modifiera kravet
på arbetskraftens fria rörlighet med hänvisning till en folkrättslig princip.57
Mot bakgrund av redovisade ställningstaganden från GD:s sida
borde man ha kunnat förvänta sig, att konflikten mellan gemenskapsrätt och konstitutionell rätt inte skulle föranleda några mer
omfattande sv3.righeter. Ytterst ligger emellertid avgörandet hos
de nationella domstolarna. Här har GD:s principer i denna del
inte helt vunnit gehör. Sålunda menar den tyska. författningsdomstolen, att en förordning kan 3.sidosättas om den strider mot
tyska konstitutionella regler. Skälet härför är att gemenskapsintegrationen inte befinner sig i ett så utvecklat stadium, att den kan
anses innehålla de frihetsregler som finns i de nationella grundlagarna. 5• 11.ven i Danmark förefaller situationen på denna punkt
något osäker.59
Skall samma principer, som gemenskapsdomstolen fastlagt för
" Jfr. mal 4/73 Nold, (1974) ECR s. 491 fl., motiv 13: «As the Court has
already stated, fundamental tights form an integral part of the general principles of law, the observance of which it ensures.
In safeguarding these rights, the Court is bound to draw inspiration from
constitudonal traditions common to the Member States, and it eannot therefore uphold measures which are incompatible with fundamental tights recognized and protected by the Constitutions of those States.
Similarly, international treaties for the protection of human rights on which
the Member States have collaborated or of which they are signatories, can
supply guidelines which should be followed within the framework of Community law.• Utförligare i Pålsson. EC-rätt, not 7, s. 187 f.
67 Van Duyn, not 32, motiv 22.
58 Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts utslag den 29 maj 1974.
Utslaget återges i NTIR 1974-1975 s. 123 ff. med inledande kommentar av
Hagel-Ssrensen, K. Se även [psen. H. P' J BverfG. versus EuGH. Europarecht
1975 s. 1 ff. Kommissionens synpunkter redovisas i Europa 1975:2 s. 15. Se
även Sekundäres Gemeinschaftsrecht und deutsche Grundrechte, Zum Beschluss
des Bundesverfassungsgericht vom 29 Mai 1974. Hilf, M., Auswirkungen auf
die Gemeinschaftsrechtordnung. Klein, E'J Stellungnahme aus der Sicht des
deutschen Verfassungsrechts, Bleckmann, A' J Zut Funktion des Art. 24 Abs.
I Grundgesetz. Zeitschrift fiir ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
1975 s. 51-107.
50 Se Justitiem. PM. not 5, s. 116 ff. och Due i EF-KarnovJ not 9 s. 9,
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relationerna mellan ordinär gemenskapsrätt och nationell rätt, även
tillämpas vid konflikt niellan gemenskapsrätt och internationella
överenskommelser? Benelux-länderna och i viss mån Frankrike
har visat en allmän öppenhet gentemot traktaters genomslagskraft och företräde på det nationella planet. Italien och Tyskland har konsekvent intagit en mer restriktiv Mllning och hävdat, att företrädet uteslutande tillkommer den ordinära EEC-rätten. Enligt denna, sistnämnda uppfattning, som även förefaller
råda i Danmark, Irland och Storbritannien, följer företrädet för
EEC-rätten av "la specificite de droit europeen» och inte av någon
allmän folkrättslig princip."
Vilka principer som skall tillämpas vid konflikt mellan ordinär gemellskapsrätt och internationella överenskommelser i vilka
gemenskapen är part har aldrig till fullo klarlagts. GD har emellertid i sin rättsskapande verksamhet genomgående intagit en liberal och "internationalistisk» hållning. Det skulle vara ägnat att
väcka viss förvåning om GD vid en konflikt 'skulle avvisa företrädet för den internationella normen med hänvisning till gemenskapsrättens särställning eller principen «lex posterior derogat».
Det förefaller troligare, att den «internationalistiska uppfattningen» överföres även på de internationella överensko~elserna.
Ett indirekt stöd för denna bedömning finns i Fördragets artikel
228, enligt vilken gemenskapsmyndigheterna "i förväg» kan in-
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som sammanfattar den tveksamma danska inställningen: «Det kan derimod
give anledning til tvivl, i hvilket omfang danske myndigheder kan l"se event1.1elle konflikter mellem sildanne EP-regler og danske lov- eller grundlovsbestemmelser i overensstemmelse' med Domstolens opfattelse i sagerne CostaENEL og Internationale Handelsgesellschaft. Denne tvivl skyldes dels, at
grundlovens § 20 kun giver adgang ril at fravige grundlovens kompetenceregler,
ikke de materielte grundlovsbestemmelser, der indeholder begrrensninger for den
danske lovgivningsmagt, dels at en overladelse af bef0jelser efter grundlovens
§ 20 -med statsretlig gyldighed kan tilbagekaldes af lovgivningsmagten - ' i
princippet tiI enhver tid og uden iagttagelse af proceduren efter § 20.»
60 Se Pescatore, p" L'ordre Juridique des Communautes Europeennes, Etudes
des sources du droit communautaire, Liege 1973 s. 229. I Bresciani-ärendet, not
40, s. 148 motiverade generaladvokaten -företrädet för EEC-rätten med att
denna baseras på '«characteristics and operationaI requirements peculiar to the
Community system the essential nature of which clearly distinguishes the legal
order' of the European- Community, from that of internationallaw».
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hämta domstolens yttrande över det tilltänkta avtalets förenlig"
het med· Fördraget. Avstyrker GD kan överenskommelsen endast
träda i kraft efter ändring av Romfördraget enligt artikel 236.
Genom artikel 228 ?tstadkommes en möjlighet till' förhandskontroll av internationella förpliktelsers förenlighet med fördraget.
Har däremot bundenhet till överenskommelsen väl uppkommit,
är det följdriktigt och i överensstämmelse med GD:s allmänna
Mllning att den internationella traktaten skall erMlla företräde;
Situationen är mindre komplicerad vad avser förMIlandet mele
lan den internationella överenskommelse som binder gemenskapen
och motstridiga nationella regler. En folkrättsligt bindande överenskommelse är införlivad i och utgör en integrerad del ay gemenskapsrätten. Av denna' anledning skall rättsnormer med direkt effekt utan förbeMll erMlIa företräde framför motstridig
nationell lagstiftning. Detta förMIlande understryks i allmänhet
av det faktum, att för gemenskapen bindande traktater publiceras
i förordningsform med den verkan detta förfarande f?tr enligt
artikel 189. I Bresciani-ärendet bekräftas ocks?t att den internationella överenskommelsen erMller företräde. GD ansåg att Yaoundekonventionens regler om kvantitativa handelsrestriktioner skulle
tillämpas framför nationella motstridiga bestämmelser.
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2. Konflikt i Norden
Införlivandet av internationella traktater i nordisk rätt erfo~drar
en nationelllagstiftnings?ttgärd. I samband härmed behandlas och
elimineras flertalet konflikter mellan den införlivade traktaten och
den nationella rättsordningen. I hu~udsak införlivas traktaträtten genom samma slags författning, som skulle ha använts i de fall
traktat inte förelegat, Genom denna författning erh?tller traktatsnormerna samma positiön i den interna rättsordningen -som andra

författningar. De upphäver tidigare gällande bestämmelser och f?tr
vika för senare tillkommande föreskrifter. o1 Modifi.eringar i 'Ingivna huvudregel genomförs sparsamt genom att ,det i införlivandeförfattningen anges, att konventionens, bestämmelser gäller

61 SOU 1974:100 5.102.
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utan hinder av vad som stadgas i annan författning. 62 I dessa fall
intar den införlivade författningen en särställning i förhållande
till interna föreskrifter genom att konventionstexten får prioritet
även gentemot senarekommande nationell lagstiftning. 63
Normalt skall således inte de rättstillämpande organen behöva
ställas inför en konflikt mellan nationella regler och införlivade
internationella överenskommelser utan att det samtidigt är fullt
klart hur konflikten skall lösas. Det kan emellertid inte uteslutas,
att problem kan uppstå antingen till följd av förbiseende från
domstolen eller lagstiftaren.
sa blir t.ex. fallet i NJA 1925:655 där svensk rätt befanns sta i konflikt
med bestämmelserna i det internationella fördraget den 14 okt. 1890
9ng. godsbefordring å järnväg. Sverige anslöt sig till fördraget genom
lag den 22 nov. 1907." Kungl. Maj:t förordnade genom brev 1916" vissa
bestämmelser i strid med konventionen. Vid Högsta Domstolens be-

dömning av konflikten mellan den genom lag införlivade konventionsbestämmelsen och det efterkommande Kungl. brevet anfördes, att sven~
ska bestämmelser ägde tillämpning «oansett om dessa stämde med eller

strede mot bestämmelserna i den internationella godstrafikkonventionen». HD förbiser att konventionen införlivats i den interna rättsordningen genom lag. Eek hävdar, att en bedömning idag i Sverige av samma faktiska situation troligtvis hade fått en annan utgång. 6G

Omvänt måste det ifrågasättas hur domstolarna skall agera när
lagstiftaren inte medvetet eftersträvat en direkt effekt i samband med införlivandet. Som utgångspunkt kan åter det införlivade EFTA-avtalet användas. Enligt huvudregeln skall EFTAavtalets normer vinna tillämpning framför äldre nationelllagstiftning. Det måste emellertid, i vart fall för svenskt vidkommande,
62 Sv. Förslag till lag om immunitet och privilegier i vissa fall, Prop. 1975/
76:205 1 $: eVad som i denna lag föreskrives i fråga om immunitet och privilegi,er skall gälla utan hinder av bestämmelse i annan författning.»
63 SOU 1974:100 s. 103.
64 SFS 1908:38 och 176.
65 SFS 1916:542.
66 Eek. H .• Internationell privaträtt. Stockholm 1967 s. 69. Jfr. även underrättsdom rörande svensk överenskommelse med Storbritannien, refererad i
]ägerskjöld, Folkrätt, not 21, s. 222 och NJA 1953 s. 488 kommenterad i
Eek, op.cit., s. 70.
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ifrågasättas om det inte finns anledning att modifiera huvudregeln. Det förefaller ofrånkomligt, att hänsyn måste tas till den
ofta inkonsekventa och även något ogenomtänkta form med vilken internationella överenskommelser införlivats i svensk rätt. I
vissa fall är införlivandeformen närmast ett utslag av tillfälligheternas spel. Det kan därför inte vara rimligt att uteslutande
beakta den tidsordning med vilken olika författningar trätt i kraft.
Hänsyn måste tas till författningarnas inbördes dignitet.
Sundberg, som hävdar traktaträttens omedelbara interna verkningar oberoende av ev. nationella lagstiftningsåtgärder, menar,
att yngre författning alltid skall ha företräde framför äldre traktat, att äldre lag skall ha företräde framför yngre traktat medan
däremot äldre förordning får vika för efterkommande traktat.·'
Sundbergs tankegångar är användbara även om man inte helt delar hans grundinställning. Uppdelningen öppnar möjligheter för
ett hänsynstagande till den noggrannhet med vilken det bakomliggande lagstiftningsarbetet genomförts.
Under förutsättning av att den internationella normen införlivats genom samma slags författning, som gäller för motsvarande reglering i svensk rätt, bör den senast tillkomna författningen
ges företräde vid konflikt.·' Har den införlivade bestämmelsen
däremot en «lägre valör» än den interna föreskriften - t.ex. genom att införlivandet skett genom kunglig kungörelse publicerad
i SFS medan den interna normen tillkommit genom lagstiftning
- finns det anledning för de rättstillämpande myndigheterna att
operera med större försiktighet. Rör det sig om bestämmelser före
1974 års Regeringsform finns det i Sverige formellt anledning
att ge den senast tillkomna författningen företräde. 69 Med hänsyn till de oregelbundna och osystematiska formerna för införlivandet finns det emellertid starka skäl, som talar för att ge mer
omsorgsfullt utformade lagstiftningsprodukter företräde.
Beträffande EFTA-avtalet, som införlivats genom kungörelse,
Sundberg, Lag och traktat, not 22, s. 58 H.
Eng, B., Tillämpningen av internationella överenskommelser i svensk
rätt, NTIR 1938 s. 98 H. Se även Myrsten, L., Traktat och lag i praktiken,
Svensk Juristtidning 1965 s. 286.
et Se 1809 års Regeringsform § 87. (Regeringsformen senast omtryckt i
SFS 1971 :271.)
67
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medför angivne ordning, att EFTA-avtalet får företräde framför författning utfärdad av Kungl. Maj:t av äldre datum, men
viker för samfälld lagstiftning och författning utfärdad av riksdagen enskilt. Denna avvägning förefaller rimlig och ger EFTA~
avtalet, i den utsträckning dess rättsregler kan an:ses ha en direkt
effekt, genomslagskraft internt utan att för den skull sätta nog"
samt utformad lagstiftning ur spel. Denna ordning överensstäm"
mer med den nya svenska Regeringsformen från 197470 i vars
8 "kap. 17 § stadgas att «Lag Hr ej ändras eller upphävas annat
än genom lag ... » Beträffande konflikter efter 1974 uppstår så~
ledes inte samma problem i Sverige, som gäller före detta datum.
Det kan avslutningsvis finnas anledning att påminna om den:
möjlighet till fördragskonform tolkning, som anses stå öppen för
domstolarna i de nordiska länderna. Vid alternativa tolkningsmöjligheter utnyttjas den tolkning av den nationella lagen, S0111
mest i överensstämmelse med de internationella förpliktelserna
(<<fortolkningsreglen»). Vidare hävdas det vid konflikt' mellan
internationell. överenskommelse och senarekommande nationell
lagstiftning, att en lag som uttryckligen sdi.r i strid med traktatsförplikteisen skall tillämpas så att traktaten respekteras «<formodningsreglen» ).71 Det danska Justitiedepartementet angav i sin
promemoria 1972' att, efter «justitsministeriets opfattelse er der
dog nieppe rvivl om,. at domstolene, hvis' sp0rgsmålet skulle blive
aktuelt, ville vrere tilb0jelige til at foretrrekke en mere formålsbestemt retsimvendelse fremfor en ordret fortolkning, hvis denne
ville påf0re den danske stat et folkeretligt ansvar for et utilsigtet
traktatbrud».72 Derättstillämpande myndighetarna pressar såväl den' internationella normen som den interna rättsregeln i en
harmoniserande riktning. Härigenom Undvikes att en faktisk konflikt över huvud 'taget uppkommer. Det är först när denna möjlig_
het är uttömd som det kan uppställas krav på ställningstagande
mellan två inbördes motstridiga regler.

är

. 70 SFS 1971 :152.
11 En'förutsättning för"att-«fcirroodningsreglen» skall komma till användning
är att det inte föreligger ~tt medvetet traktatsbrott från den lagstiftande

myndighetens sida.
72

Justitiem. PM, not 5, s. 80 f.
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Det hittills redovisade materialet har givit en mer allmän översikt
över hur internationella överenskommelser behandlas i gemenskapen och de nordiska länderna. I det följande koncentreras intresset till frihandelsavtalen mellan EEC och resp. Finland, Norge
och Sverige och fågan vilka rättsverkningar dessa avtal kan förväntas få internt hos avtalsparterna.

1. Frihandelsavtalet som folkrättslig förpliktelse
En förutsättning för att diskussion över huvud taget skall uppkomma om frihandelsavtalens interna rättsverkningar är att en
folkrättslig bundenhet uppstått för inblandade parter. Frihandelsavtalet fastställer i sin slutbestämmelse, att förutsättningen för
ikraftträdandet (och den folkrättsliga bundenheten) är «att de avtalsslutande parterna före denna dag [datum anges olika i de olika
avtalen] har underrättat varandra om att de härför erforderliga förfarandena slutförts».
Följande åtgärder har vidtagits:
Europeiska ekonomiska gemenskapen. Av Romfördragets artiklar 113 och 114 framgår, att Kommissionen förhandlar efter
Rådets direktiv. Den framförhandlade överenskommelsen skall
därefter träffas i gemenskapens namn av Rådet. Beslut rörande
Sverige fattades under hösten 1972, medan de norska och finska
avtalen blev godkända först under 1973. Artikel 228 i Fördraget
ger den· kompletterande bestämmelsen att «Avtal, som sålunda
träffats, äro bindande för gemenskapens institutioner och för
medlemsstaterna».
Finland. Frihandelsavtalet. paraferades redan i juli 1972. Till
följd av diverse politiska överväganden i Finland dröjde det slutliga godkännandet av avtalet till hösten 1973. Finlands president
undertecknade avtalet den 5 oktober 1973.73
Norge. Den norska regeringens ursprungliga mål var ett fullständigt Illedlemsskap för Norges del. Efter folkomröstningens
negativa utfall snabbehandlades ett frihandelsavtal mellan Norge
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och gemenskapen. Den 14 majt'973 undertecknades det salunda
framförhandlade förslaget. Avtalet förelades Stortinget för godkännande, vilket meddelades den 24 maj 1973,7'
Sv~rige. Avtalet paraferades i juli 1972. I överensstämmelse med
föreskrifterna i 1809 ars regeringsform lämnade riksdagen sitt bifall till avtalet den 12 december 1972.75
Kort efter att det interna förfarandet slutförts underrättades
motparten vid särskilda ceremonier i Bryssel om att föreskrifterna i avtalets slutbestämmelser följts. Härmed uppstod den folkrättsliga bundenheten och avtalen kunde träda i kraft enligt föreskrifterna.
Den folkrättsliga förpliktelsen ger en skyldighet att övervaka
att frihandelsavtalets föreskrifter efterlevs pa det interna planet.
Handlingar i strid med avtalets föreskrifter är folkrättsbrott, som
kan beivras med stöd av det regelsystem som frihandelsavtalet
förutser: skyddsatgärder, atertagande av gjorda medgivanden eller
uppsägning av avtalet.
Fråga uppkommer emellertid om inte behandlingen av frihandelsavtalen i samband med det interna godkännandet medfört
förpliktelser utöver de folkrättsliga pa sätt att även enskilda skullekunna grunda rättigheter och ev. skyldigheter pa bestämmelserna.
2. Frihandelsavtalens tillämplighet i EEC
Frihandelsavtalet med Sverige kungjordes i gemenskapen i förordningsf(>rm dell 31 december 1972,76

Artikel 1
Das Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaft'sgemeinschaft

und dem Königreich Schweden, dessen Anhänge und die Protokolle sowie
'74 St. ,prp. nr; 126 (1.972-1973)_ Om samtykke til ratifikasjon av Avtale
mellom Norge og- Det 'Europeiske 0konomiske Fellesskap og Avtale mellom
Norge ~g rriedlemsstatene i Det Europeiske l{.ull- og Stålfellesskap og Det

Europeiske' Kull- og Stålfdlesskip.' Jänite Tild.ding fra Utenriksdepartementet
av 4 mai 1973, godkjent ved kongelig resolusjon samme dag.
76 Riksdagsskrivelse nr 1972:311 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
1972r.135 -angående avtal med den Europeiska ekonomiska gemenskapen mim.

" J.O. 72 L 300/96.
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die Erklärungen. im Anhang zur Schlussakte werden im Namen der
Gemeinschaft geschlossen, gebilligt und bestätigt.
Die Texte des Abkommens und der Schlussakte sind dieser Verordnung
beigefiigt ...
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jeden Mitgliedstaat.•
Gemenskapen har utfärdat likalydande förordni!)gar för övriga
frihandelsavtal med de nordiska länderna.77
Som tidigare framgått, anses internationella överenskommelser
införlivade i gemenskapsrätten i och med att den folkrättsliga
förpliktelsen uppkommit. Härutöver erfordras inte ytterligare åtgärder för att enskilda skall kunna åberopa bestämmelserna i ett
internationellt avtal. Det är således. inte ett formkrav att överenskommelsen publiceras. Kungörandet av frihandelsavtalet (i den
legislativa delen av Journal Officiel (J. O. Legisiation) och inte
meddelandeavdelningen (J. O. Communication)) bekräftar avtalets bindande verkan. Förordningar skall enligt Romfördragets
artikel 189 «äga allmän giltighet. De skola till alla delar vara
bindande och direkt tillämpliga i varje medlemsstat••
Frihandelsavtalen med de nordiska länderna utgör således en in_
tegrerad del av gemenskapens rättsordning. Därmed är emellertid inte sagt att enskilda kan grunda rättigheter på bestämmelser-.
na. De enskilda klausulerna är såväl allmänna som normativa
statsförpliktelser. Frågan är om avtalen därutöver .kan anses innehålla rättsregler med en direkt effekt. För att kunna ge svar på
detta spörsmål måste hänsyn tas till avtale!)s syfte, avtalens struktur och formuleringarna i de olika bestämmelserna:
Terminologiskt är frihändelsavtalens bestämmelser på flera
punkter likartat utformade med motsvarande bestämmelser i Romfördraget. I de franska originalversionerna används begreppen
«taxe d'effet equivalant il des droits de douane, mesures d'effet
equivalant Il des restrictions quantitatives, droit de douane.
earaetere fiscale» etc. Nyttjade termer talar för att samma betydelse skall intol,kas i frihandelsavtalen som; Romfördraget.
Det är emellertid inte enbart facktermer som reproduceras,
utan Romfördraget utgör i de delar som avser uppbyggnaden av

a

proposition
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Norge: J.O. 73 L 171/1 och Finland ].0. 73 L 328/1.

Del

164

Hans Henrik Lidgard

ett frihandelssamarbete en direkt förebild för avtalen. 7s Undantagsvis har hela bestämmelser mer eller mindre ordagrant atergivits. Ett exempel härpa är frihandelsavtalens artikel 20, vars
motsvarighet aterfinns i Romfördragets artikel 36. Artikel 36
ingar som ett led i Romfördragets förbud mot kvantitativa import- och export-restriktioner i artiklarna 30-36.pa samma sätt
som Fördraget uppställer förbud mot nya restriktioner och förutser avvecklandet av existerande hinder finns begränsningar i frihandelsavtalens artikel 13.7• Frihandelsavtalen saknar visserligen
ett uttryckligt förbudsstadgande, men i praktiken torde reglerna
med .ina otvetydiga formuleringar avse samma mal. Det är mot
denna bakgrund som undantagen.i Romfördragets artikel 36 respektive frihandelsavtalets artikel 20 skall ,es. GD har i ett flertal
ärenden klargjort att artikel 30 med de restriktivt tolkade förbeMII som ges i artikel 36 grundar rättigheter för enskilda. so
Att GD fäster avseende vid att internationella överenskommelser terminologiskt är. kopplade till Romfördraget framgar av
Bresciani-fallet. Till följd av direkta hänvisningar i Yaound~
konventionens första version konstaterades, att de ensartade formuleringarna skulle ges samma innebörd. ocksa i praktiken. Med
denna hänvisning kunde även senarekommande, mindre tydliga
versioner av konventionen kopplas till Fördraget och ges en direkt
effekt.
Terminologiskt förefaller det därför som om frihandelsavtalens
regler om kvantitativa restriktioner, liksom sin motsvarighet i
Romfördraget, bör kunna erMlla en direkt effekt. Denna tolkning
gäller .emellertid även andra bestämmelser i frihandelsavtalen.
Mot bakgrund av uppställda förutsättningar i Van Gend & Loosfallet är det i första hand de entydiga bestämmelser, som inne. 78 Vilket i och för sig inte ,är särskilt märkvä'rdigt mot bakgrund av GATT;..
avtalets inflytande på Romfördragets bestämmelser.
70 Att ordalydelsen inte är exakt densamma i frihandelsavtalet och i den
svenska versionen av Romfördraget är i huvudsak en översättningsfdl;ga. Romfördraget; SOV 1963:12, frihandelsavtalet; prop. 1972:135. Den finska versionen är ytterligare något annorlunda.
80 Bestämmelserna har bl.a. föranlett inskränkningar i de nationella immaterialrättigheterna. Se Lidgard, H. H' J Patent och varumärken i EG, Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund (TFSA) 1975 s. 308-320.
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håller en negativ handlingsförpliktelse utan förbehåll för efter~
kommande tillämpningslagstiftning, som kan tänkas erhålla en
direkt effekt:· '
1.
2.
3.
4.
5.

Artikel 3:1.
Artikel 6: 1.
Artikel 7 st. 1.
Artikel 13:1.
Artikel 15:2.

Förbud mot nya importtullar.
Förbud mot nya fiskala avgifter.
Förbud mot nya exporttullar.
Förbud mot nya kvantitativa restriktioner.
Förbud mot nya tekniska hinder för
jordbrukshandeln.

Men efter att GD senare släppt kravet på att det skall röra sig
om negativa handlingsförpliktelser anses även positiva handlingsförpliktelser kunna ha en direkt effekt. Under dylika om.ständigheter berörs:
1. Artikel 3:2.
2. Artikel 4: 1.
3. Artikel 6:2,3.

4. Artikel 7,st. 2.
5. Artikel 13 :2.
6. Artike118.

7. Artikel 19.

Stegvis avveckling av tullar.
Avveckling av tullar av fiskal karaktär.
Avveckling av avgifter med samma verkan
som tullar.
Avveckling av exporttullar.
Avveckling av kvantitativa importrestriktioner.
Förbud mot diskriminering av motpartens
produkter genom interna fiskala åtgärder
vid import och export.
Förbud mot restriktioner för varubetalningar.

Beträffande de positiva förpliktelserna inträder i allmänhet
skyldighet att genomföra åtgärder på det nationella planet under
en Qvergångstid. Den ev. direkta effekten hos bestämmelserna

.d av GATTet och i den
;sfraga. Roml finska ver-

ationella imn i EG, Tid-

81 Jfr. Rirsch, A., «L'accord entre la Suisse et la eER conU:re-t-il des
droits aux: partieuliersh, Cahiers de Droit Europeen 1974 s. 194-200. Jft.
Waelbroeck,-M., L'effet direc;t de l'accord relatif aux echanges commerciaux, du
22 Juillet 1972,- entre la Communaute Economique· Europeenne et la Confe-

deration Suisse; SCQweizerisches Jahrbuch fUr in:ternaclonales Recht, Band
XXIX, s. 113 If.,spec.•. 124-126.
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kan därför inte uppkomma före angivet datum om åtgärder inte
har vidtagits. Efter den utsatta tidpunkten inträder emellertid
effekten automatiskt - oavsett om åtgärder vidtagits eller inte
- om praxis i anslutning till Romfördraget skall följas.
Innebörden aven· direkt effekt för ovanstående artiklar i frihandelsavtalen blir, att enskilda kan grunda rättigheter på bestämmelserna. Huruvida man kan tala om några skyldigheter i
frihandelsavtalen för enskilda rättssubjekt är emellertid mer
tveksamt.•0
På samma sätt som frihandelsavtalen innehåller bestämmelser,
som mätt med GD:s måttstock bör erhålla direkt effekt, finns det
andra åter, som enbart ger förpliktelser för avtalsparterna och
inte berör de enskilda. Hit hör t.ex. artikel 12 (skyldighet att
meddela den blandade kommitten vid vissa typer av tulländringar) och artikel 15:1 (allmän bestämmelse om att handeln med
jordbruksprodukter skall främjas).
En mellanställn:ing intar frihandelsavtalens konkurrensregler i
artikel 23. Dessa bestämmelser behandlas utförligt i avsnitt VI
nedan.
Det kan sammanfattas, att ett icke oväsentligt antal bestämmelser i frihandelsavtalen är så terminologiskt utformade, att de bör
kunna erhålla en· direkt effekt i gemenskapen. Detta faktum är
emellertid inte ensamt avgörande för den direkta effekten, utan
bestämmelserna skall jämväl sättas in i sitt strukturella sammanhang och bedömas mot avtalens mål i ett vidare perspektiv.
Frihandelsavtalens strukturella uppbyggnad. Bestämmelserna i
frihandelsavtalen bildar en enhet, som kan jämföras med Romfördragets bestämmelser om avveckling av tullar (art. 12-18) och
avskaffandet av kvantitativa restriktioner (art. 30-37). I dessa
81- Det

danska justitiedep., not 5, s. 108, förefa:ller

att

göra' en definitiv

up-pdelning mellan rättigheter och skyldigheter.. «Direktiver og beslutninger,rettet
til medlemsstaterne viI derfor i det hejeste kunne give borgerne umiddelbare
rettigheder., De kan aldrig medfare umiddelbare pligrer' for borgerrie.» Det
bakomliggande principiella motivet för denna. bestämda avgränsning är inte
'helt" klart. Praktiska skäl talar emellertid för att direktiv) beslut riktade" till
medlemsstaterna och -ttaktatbestämmelser, som synbarligen är 'adresserade till
avtalsparterna, sällan innehåller- normer, som kan grunda skyldigheter' för de
enskilda. Samma bedömning torde även gälla frihandelsavtalen.
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delar existerar inga väsentliga skillnader mellan frihandelsavtalen
och Romfördraget. Avsnitten inleds med allmänna principiella bestämmelser {Romfördraget art. 9 och frihandelsavtalens preambel och art .. 1 :c).De därefter följande bestämmelserna konkretiserar principerna. Denna knytning mellan princip och operativ
bestämmelse var av betydelse i GD:s utslag i Van Gend.& ·Loosmålet. Samma knytning åstadkommes i frihandelsavtalen.
1\ven mot bakgrund av den strukturella uppbyggnaden kan frihandelsavtalensnormer i samma utsträckning som Romfördragets
regler anses uppfyll~ förutsättningarna för en direkt effekt.
Frihandelsavtalens sy/te. Frihandelsavtalen syftar till att befrämja handeln mellan avtalsparterna och säkerställa rättvisa
konkurrensvillkor. Det huvudsakliga medlet är en avveckling av
handelshindren. Detta syfte överensstämmer med centrala delar av
Romfördraget. Gemenskapen strävar visserligen härutöver till gemensamma yttre tullar för medlemsstaterna, gemensam handelspolitik gentemot tredje land och krav på samordning mellan medlemsstaterna på en rad andra områden, vilket gör att gemenskapen
inte skall karakteriseras som ett frihandelsområde utan närmast
som en eko~omisk union. Dessa skillnader i graden av eftersträvad
integration har dock ingen avgörande betydelse vid bedömning av
om berörda rättsregler skall anses ha en direkt effekt eller inte.
Det finns emellertid andra inte· fullt så påtagliga skillnader
mellan Romfördraget och frihandelsavtalen, som kan vara av en
större betydelse vid bedömningen av den direkta effekten. Vid en
jämförelse med Romfördraget kan konstateras, att frihandelsavtalen sakna·r en organisation, som öppnar möjligheter för enskilda
eller folkvalda församlingar att· påverka beslutsfattandet. Just
detta led underströk GD i Van Gend & Loos-målet som varande
en väsentlig förutsättning för Romfördragets rättsreglers bindande
effekt. .
.
I Jnternational Fruit-avgörandet pekade domstolen på att en
bestämd klausul i GATT-avtalet inte kunde ges direkt effekt.
..1\ven om domstolens resonemang endast avser denna bestämmelse
är motiven formulerade så, att det med fog måste ifrågasättas om
över huvud taget någon bestämmelse i GATT-avtalet kan erhålla
en direkt effekt. D~n direkta effekten avvisas med hänvisning till
att GATT-avtalet öppnar möjligheter att lösa uppkommande pro-
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blem genom tillgrepp av skyddsåtgärd~r, medan däremottvångsc
vis reglering genom beslut från ett utpekat organ inte förutses. De
antydda svagheterna vidlåder även frihandelsavtalen och det
skulle därför kunna hävdas, att avtalen inte kan anses omfatta
annat än allmänna och normativa statsförpliktelser.
Det är frestande att göra halt i genomgången på denna punkt
och hävda, att frihandelsavtalen inte innehåller bestämmelser med
direkt effekt. Det finns emellertid faktorer, som nyanserar bedömningen. I första hand är det möjligt, att GD kommer att ändra på
sitt ställningstagande i anslutning till GATT-avtalet. Som framhållits har kritiken varit tämligen skarp mot detsamma.·3 I andra
hand är det inte självklart att andra internationella avtal nödvändigtvis måste vederfaras samma bedömning som GATT-stadgan. Inte minst skulle det kunna finnas· anledning till en annorlunda bedömning av de internationella avtal, som gemenskapsmyndigheterna själva ingått med tredje land. Dessa avtal bygger
på Romfördraget och är ytterst en i Fördraget avsedd tillämpning
av de uppställda målen. Hit hör t.ex. gemenskapens associationsavtal och de mer utvecklade frihandelsavtalen med EFTA-staterna.
Indikationer finns på att dessa avtal kommer att vederfaras en
specialbehandling av GD. I Schrödermålet·' klargjordes, att domstolen kunde tolka EG:s associationsavtal. Detta förhållande bekräftades i Hageman-ärendet,.· söm gällde gemenskapens associationsavtal med Grekland. Klarast är emellertid Bresciani-fallet i
vilket det inte blott konstateras att Yaounde-konventionen (Konventionen) kan tolkas av GD, utan jämväl att bestämmelser i såväl 1963 som 1969 års version av Konventionen· kan grunda
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83 För möjligheten aven direkt effekt för internationella avtals normer
talar bl.a-. Waelbroeck, not 81, Pescatore, _VOr,dre Juridique, not 60, s. 208
och Hunnings, N. M., Antitrustrules in" the EEC·EFTA Are~, New Law
Journal 1974:641 f.: «My somewhat speculative conclusion, therefore, is that
Community Law would adopt a ~onist approach to treaties to which it is a
party and permit them to have direct effect derivirig merely from their ratifi~
cadon by the EEC Council; that the Free' Trade ,Agreements would therefore
have 5uch a direct, effect as a matter of Community.law ... _
S< MU 40/72, Schröder, (1973) ECR s.. 125 H.
85 M11181173, Hageman, (1974) ECR s. 449, motiv 4-6.
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rättigheter förenskildamedborgare.~ Detta nya rättsfall kan ha
betydelse vid fastställandet av frihandelsavtalens genomslagskraft i gemenskapens interna rättsordning och det är därför mo"
tiverat att nagot utförligare aterge ärendet.
Breseiani importerade under 1969-1970 djurhudar fran Frankrike och Senegal. Vid importen till Italien belastades skinnen med
kostnader för hälsokontroll, som drabbade Bresciani. Bresdani klagade under hänvisning till att avgifterna hade samma verkan som
tullar (<<chargeshaving an effeet equivalent to eustoms duties»).
Denna typ av avgifter var enligt företagets uppfattning förbjuden
beträffande importen Jran Frankrike i Romfördragets art. 13:2 och
beträffande importen från Senegal i Yaounde-konventionens :mikel 2:1. GDfrågades bl.a. om art. 2:1 i Yaounde-konventionen
kunde anses ha en direkt effekt.
I domen fastställs, att avgiftsbeläggningen av den italienska
hälsokontrollen stred mot Romfördragets krav pa fria varuröreIser. Den enda möjligheten inom gemenskapen efter övergångstidens
utgang att bibehal1aeh dylik konttollligger i att kostnaderna för
förfarandet stannar pa statskassan. Avgörande för om konventionsreglerna liksom fördraget ägde direkt effekt var Konven"
tioriens anda, strukturella uppbyggnad och de aktualiserade bestämmelsernas ordalydelse. Den härpå följande genomgangen av
de tre kriterierna präglas emellertid inte av samma klarhet som
domstolen adagalagt i andra sammanhang.B'
Konventionens anda.' Yaounde-konventionen är ett associations·
avtal enligt Romfördraget. bestämmelser. Ursprungligen byggde
Konventionenpa Fördragets artikel 131, men efter att flertalet
associerade länder vunnit självständighet erhöll avtalet en annorlunda utformning.
Beträffande den strukturella uppbyggnaden konstateras, att
samma uppbyggnad aterfinns i Konventionen och Romfördraget.

88 Ml.l 87/75, Bresciani J ' (1976) ECR s. 129. GD går emot nationell rättspraxis i sitt utslag. Finanzgericht Bremen, not 15, hade 1969 förklarat, att
Yaounde-konventionens: artikel 14 inte kunde 'göras gällande på det inomstatliga planet' därför att Konventionen var en folkrättslig förpliktelse, som inte
kunde grunda rättigheter för ens_kilda.
81 Bresciani-målet, motiv 17-25.
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Konventionen hänvisar i sin version från 1963 uttryckligen till
Fördragets artiklar 12, 13,14, 15 och 17. Dessa bestämmelser i
Konventionen om avveckling av tullar och åtgärder av motsvarande verkan medger de associerade staterna att vidmakthålla eller
återinföra restriktioner i handeln med gemenskapen i den utsträckning den interna utvecklingen så påfordrar. Konventionen lämnar
inte gemenskapen ellormedlemsstaterna någon möjlighet till represalieåtgärder häremot. Gemenskapens tuIIar skall tvärtom avvecklas automatiskt oberoende av motpartens åtgärder. Denna
ojämlikhet i parternas inbördes åtaganden förhindrar emellertid
inte att avtalet erMller en direkt effekt i EG.""
Slutligen vad avser ordalydelsen sägs beträffande art; 2:1, att
eftersom den är precis och inte underkastad några tysta eller uttryckliga förbehåll från gemenskapens sida kan enskilda åberopa
sig på bestämmelsen i ett domstolsförfarande.
Bresciani-fallet inleds på det sätt, som GD tidigare tillämpat
vid bedömningen av Romfördragets förhåIIandetill nationelI rätt
(Van Gend & Loos och Costa-ENEL) och vid bedömning av Romfördraget i förhållande till externa överenskommelser (International Fruitoch Carl Schiiiier). Härefter följer emellertid genomgången inte helt den vedertagna maIIen. I målet görs inte någon
bedömning av om enskilda har något inflytande på beslutsproceduren i Konventionen. Inte heller' undersöks om avtalet i sin helhet är stringent utformat· eIIerhuruvidadet medger möjligheter
till omfattande återtaganden av i avtalet gjorda förpliktelser. I
stället markerat, Konventionens nära anknytning till gemenskapsrätten. Vidare är GD:s understrykande av den bristande reciprociteten i åtagandena intressant. En utveckling av motiven föranleder följande synpunkter:
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does not prevent recognition by the Community that some of its provisions
have a direct effect.~ Bresciani-målet, motiv_22-23.
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Traktatens anknytning till Romfördraget. (Jemenskapsdomstolens understrykande av det förUllande som r!der. mellan gemenskapsrätten och
associationsavtalen markerar en skillnad mellan GATT-stadgan och
Yaounde-överenskommelsen. Medan GATT-förpliktelserna är en överenskommelse gemenskapen «ärvt» från medlemsstaterna, utgör assodationsavtalen en direkt tillämpning av 'de'_spedella relationer som enligt
Fördraget skall eftersträvas _med vissa afrikanska. stater, H~ri ligger
und!!rförstått, att assodationsavtalen först och främst skall ses som _en
form av praktisk verkställighet aven i Fördraget förutsedd gemen~kaps
politik. Det finns grunder för att sldana speciella relationer skall ges en
särskild ställning i den interna rättsordningen.
nen direkta effekten förutsätter normalt ömsesidiga Jtaganden?GD:s
behandling av reciprociteten ger först, och främst anledning att anta,' att
en . förutsättning för ett. internationellt. avtals interna rättsverkningar
är att åtagandena är ömsesidiga. Beträffande Konventionen hade p~~ter~
na på sätt som direkt framgår av själva avtalet varit medvetna om en
obalans härvidlag. Av denna anledning kunde även enskilda bestämmelser i Yaounde-konventionen erhllla en direkt effekt.
Vikten av GD:s konstaterande vid en sådan tolkning är inte uppenbar.
Det framgår inte. av motiven varför den interna genomslagskraften
skulle p.åverkas av åtagande~as ömsesidighet. Kan, som i detta fall, äv:en
medvetet ensidiga åtaganden erhålla en direkt effekt är det tveksamt om
kriteriet över huvud taget har någon betydelse.
.
Generaladvokat Trabucchi har i sitt yttrande intagit en från- GD avvikande uppfattning. sD Trabucchi framhäver just att· Yaounde.,.konventionen är ett ensidigt åtagand,e. Han är d_äremot inte . beredd att utC;l.n
särskilda överväganden ta ställning till om även ömsesidiga åtaganden
skall erMUa en direkt effekt. Advokatens uppfattning är enklare att
acceptera än den GD g'er uttryck för. Är åtagandena -ensidiga är gemenskapen- vid sin praktiska tillämpning uteslutande hänvisad till sina
egna tolkningsmetoder och behöver inte ta hänsyn till den uppfattning som kan finnas hos motparten.
.' .
. nen direkta effekten förutsätter ömsesidighet i 'tillämpningen? Det
-förefaller mindre' troligt att domstolen frangått generaladvokatens resonemang utan- att det finns goda grunder hättill. En alternativ möjlig·het är .-därför att GD avser, att förutsättningen för en direkt effekt, är
att avtalet kommer att tillämpas reciprokt av b1da parter. Generaladvok~ten berör ,även denna Il1öjlighet, men tar int.~_ ställp.ing.
Genom sItt' framhävande av ömsesidighetspriridpen kan GD tänkas
.eftersträxa.. atten direkt effekt med företräde framför den interna rättsordningen endast kan uppkomma under för,utsättning av en mo~sva
rande behandling hos motparten. En dylikt franskinspirerad lösning ger
;motiven en godtagbar förklaring - motiven- kan \dock ktuippasf anses
utformade sl att tolkningenstkp! en fastare grund.·
S9

,Bresdani-:roålet

5.

148.

172

Hans Henrik Lidgard

Btesciani-m~let är IntreSsant därför att GD för förstaglIngen ger
en rättsregel i n~gon av ge11len.kapens externa överenskommelser
en direkt effekt internt. Med säkerhet torde man endast kunna
sluta sig till att just Yaound~-konventionens bestämmelser kan
äga direkt effekt. Mer tveksamt är det att försöka omsätta redovisade motiv i målet på andra överenskommelser i vilka gemenskapen är part. Det kan dock för frihandelsavtalens vidkommande framMllas, att Bresciani-m~let inte utesluter en direkt effekt.
Snarare tvärtom.

Fastställs väl den direkta effekten är det troligt att frihandelsavtalen erMller företräde framför motstridiga gemenskapsrättsregier och säkert att GD ger avtalen företräde framför nationell
lagstiftning.90

3. Frihandelsavtalens tillämplighet i Norden
Det förhållandet att de nordiska länderna blivit folkrättsligt bundna av frihandelsavtalens rättsregler medför enligt traditionellt
synsätt inte, att bestämmelserna i avtalen redan av denna anledning är införlivade i den interna rättsordningen och kan grunda
rättigheter för enskilda medborgare. Härutöver krävs en nationell
införlivandeakt, som antingen utsäger att frihandelsavtalens rättsregler skall lända till efterrättelse, eller, alternativt, en omskrivning av avtalens rättsregler till nationell rätt.
Situationen· i respektive Finland, Norge och Sverige kan sammanfattas på följande sätt:
Finland var under hela förhandlingsproceduren och i samband
med ratificeringen av avtalet av hänsyn till den utrikespolitiska
.Paasikivi-Kekkonen linjen» ytterligt noga med att understryka
sin självständighet i förhållande till gemenskapen och markera
banden mot öst. I a;'slufuing till propositionen om frihandelsavtalet91 angav. regeringen i en särskild resolution, som sedermera
Se ovan i anslutning tiiI a~shitt' IV :1. Konflikt i EEC.
Regeringeris proposition till" 1973 års riksdag (1973:171) med förslag till
lag om godkännande ,av- vissa bestämmelser i avtalet med Europeiska ekonomiska gemenskapen och till lag om godkännande av vissa bestämmelser i av·
talet mellan Republiken Finland :1 ena sidan och medlemsstaterna i Europeiska
flO
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godtogs av utrikesutskottet" och antogs av riksdagen,.' att
.De.! mellan Finland och EEC

ing~ngna

avtalet är till sin karaktär ett

tullavtal _rörande industriprodukter och_ innehåller icke element_ som
skulle gå. ut över detta. Rege:ringens uttryckliga 'avsikt har äyeI1. varit,
att genom ett sådant tullarrangemang i det förändrade europeiska
marknadspolitiska läget trygga konkurrensförutsättningarna för vår industri, vilken befinner- sig i ett utvecklings- och expansionsskede. ,Det
är utan' vidare klart att, såsom också säges i avtalets inledning, avtale~
på intet sätt inverkar på Finlands tidigare internationella förpliktelser.»fl4

Det är mot bakgrund av denna deklaration natnrligt om Finland
med "örre försiktighet än övriga neutrala BFTA-stater gav sig in
i samarbetet med gemenskapen. Finland har i avtalet markerat
denna försiktighet genom att som enda EFTA-land inte acceptera
en utvecklingsklausul i frihandelsavtalet. Med hänsyn härtill förefaller det mindre troligt att den finländska avsikten var att ge
frihandelsavtalets bestämmelser en direkt verkan i den interna
finländska rättsordningen.
Den finska grundinställningen utesluter emellertid ingalunda, att
frihandelsavtalets rättsregler skulle kunna erhUla en direkt effekt.
Den egentliga värderingen av frihandelsavtalets förpliktelser skall
ske innan avtalet ratificeras. Har hagandena väl kunnat accepteras på det folkrättsliga planet bör det inte finnas några principiella skäl mot att åtagandena även erhåller en bindande verkan
för enskilda rättssubjekt .
Frihandelsavtalet med EEC är behandlat och publicerat i den
något specifika form som tillämpas i Finland. En blanketdag har
den 21 november 1973 (nr. 1973/66) intagits i Finlands Författningssamlings Fördragsserie. Nio dagar senare publicerades i samma serie en fllrordoing (nr. 1973! 67) orn bringande i kraft av
kol. ,och sd.1gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen & andra
sidan samt om, offentliggörande och tillämpning av priser, försäljningsvillkor
och transportpriser vid försäljning av vissa i avtalet avsedda produkter.
92 Utskottets för utrikesärenden betänkande nr 19· med anledning av regeringens prop. 1973:171. Avgivet den 7 november 1973.
93 Riksdagens svar pl regeringens prop. 1973:171. Avgivet den 16 november
1973.
•• Prop. 1973:171 s. 17.
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avtalet. Till förordningen fogades avtalet i sin helhet i en· finländsk och en fransk version.
. Det framgllr av hänvisningar i de i Fördragsserien publicerade
rättsakterna att det parallellt samma dag utfärdats identiskt likalydande blankettstadganden i Finlands Författningssamling (nr.
879 och 880). Själva överenskommelsen llterges dock inte i anslutning till dessa stadganden. De bllda författningarna har i sin helhet följande lydelse:
.
Nr. 879
«Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Europeiska
ekonomiska gemenskapen.
.

Given i Helsingfors den 21 november 1973;
I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Bestämmelserna i det mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen i Bryssel den 5 oktober 1973 ingångna avtalet
och i de därtill anslutna bilagorna och protokollen :är, förs~vitt de hör
till lagstiftningens omdide, i kraft såsom om dem överenskommits.
Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid
behov genom förordning.»
'

Nr. 880.
«Förordning om bringancle.i -kraft av ·avtalet med Europeiska ekono-
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Given i Helsingf6rsden 30 november 1973.

" Jfr. S

På 'föredragning av ministern för utrikesärendena stadgas:'

given av
203 fl.

Sedan vissa bestämmelser i det i Bryssel den. 5 oktober 1973 mellaI\

med finlån,

Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen under~
tecknade avtalet samt i de till avtalet anslutna bilagorna och protokollen,_ vilka bestä'mmelser" kräver -riksdagens samtycke, godkänts genom en

l.gav den 21 november 1973 (879/73) och republikens president ratificerat avtctlet samt -de avtalsslutande' parterna"underrättat 'varandra' om"
att de för avtalens 'ikraftträdande nödiga åtgärderna vidtagits, träder
sagda avtal i kraft den 1 januari 1974 såsom därom -överenskommits~
Närmare föreskrifter angående tillämpningen av avtalets bestämmelser
utfärdas vid behov av ministeriet för utrikesärendena.»

_ 96
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Innebörden av det finländska förfarandet är i viss utsträckning
oklar och motsägelsefull för en utomstående. Mot bakgrund av
deinförlivandeprinciper, som tidigare. redovisats för de nordiska
länderna, förefaller det som om Finland genom utfärdandet av ett
blankettstadgande genomfört en traditionell inkorporation av fri"
handelsavtalet i den interna rättsordningen. Frihandelsavtalets
publicering i Fördragsserien bekräftar det folkrättsliga åtagandet.
Den paral1el1a publiceringen i form av blankettlag och blankettförordning i den ordinarie författningssamlingen, vilka utfärdats
av presidenten i enlighet med riksdagens beslut, tyder på att lag"
stiftaren avsett att gå ett steg längre än att bara skapa en folkrättslig förpliktelse. Rättsreglerna införlivas i .den utsträckning de
hör til1 lagstiftningens' område.·· Innebörden av denna inkorpo~
ration bör vara att bestämmelser i avtalet kan åbempas av en~
skilda rättssubjekt inför nationel1a domstolar.
Tillgängliga uttalanden i finsk doktrin (tyvärr har jag endast
kunnat grunda min bedömning på den tämligen begränsade litteratur som. finns utgiven på det .svenska språket) förefal1er att bekräfta denna uppfattning. Rosas·· menar beträffande riksdae
gens medverkan vid internationel1a överenskommelser att «om fördraget innehål1er 'stadganden', som höra till området för lagstiftningen, deltar riksdagen både i fördragets ingående och i dess
införlivande med finländsk rätt», I samma riktning ·verkar fler
uttalanden av samme författare"', Rosas uppfattning förefal1er;
95 Jfr. Sevon. L.,. Om konventionsstyrd lagstjftning. JFT Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen'i -Fi~land 1974 s. 194~206, spec. s. 196 'och
m~

.

,~6 Rosas, A' J !,-Ugra synpunkter på. införlivandet av inter~ationella fördrag

med finländsk rätt. JFT - Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen ,i FinJand
1-973 s. 506-:-514, spec. s. 508',509 och Sil H. Cit~tet är trån" s. 508.
.
97 «Genom att "de' [blanke'ttlagarna] endast innehåller en generell h~nvisning
till fördragsbestämmelserna ut~n att ange,: vilka aV' ,·fördragsbestämme1serna
som medför en ändring i tidigare finländsk rätt, kan det uppstå tolkningssvårigheter angående vissa fördragsbestämmelsers relation både till äldre och
nyare lagstiftning. Denna omständighet til1s~mmans med. 9,et. faktum,. ~tt de
materiella normerna, dvs. fördragsbestämmelserna, publiceras skilt i författningssamlingens fördragsserie, gör det" svårt för medborgarna att få. kännedom
om .gällande finländsk rätt och ,kan följakdigen äventyra rättssäkerheten.,.
Rosas, s. 512 f.
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position i ]

omsatt på frihandelsavtalet mellan Finland och EEC, tyda pl att
den behandling frihandelsavtalet vederfarits är liktydig med in.;
korporation. Frihandelsavtalet skall, i den utsträckning de enskilda bestämmelserna kan anses'ha en direkt effekt, kunna tas upp
till prövning. Till området för lagstiftningen hör i detta Sammanhang bl.a. bestämmelser om tullar och konkurrensbegränsningsregler."
Tolkningen är emellertid inte helt entydig. I lagen anges att
«Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lagutfärdas vid behov genom förordning». Innebörden av 'detta stadgande
skulle möjligtvis kunna vara en fingervisning om att bestämmelserna i avtalet inte anses ha en direkt effekt och att uppkomsten
av rättigheter (och skyldigheter) för enskilda individer erfordrar
särskild tillämpningslagstiftning.
Beträffande konflikt mellan frihandelsavtalets rättsregler och
annan intern lagstiftning gäller i Finland - liksom i övriga nordiska länder - principen «lex posterior derogat». Lagen om fri~
handelsavtalet har företräde framför äldre motstridig lagstiftning,
men får vika vid konflikt med yngre motstridig lagstiftning. Sistnämnda förhållande ställer krav på lagstiftaren vid utformandet
av ny lag. Hänsyn måste tas till ,att de folkrättsliga förpliktelserna
inte åsidosättes; Mot denna, bakgrund kan det hävdas, att det
teoretiskt sett var en överloppsgärning när det i verkställighetsla.
gen om CECA-avtalet (§ 8) nttryckligen angavs att den finska
konkurrensbegränsningslagstiftningen nr vika för CECA:s" prisregler.
Norge. Till skillnad fran förhållandena i EEC, Finland och
Sverige kan redogörelsen för Norges behandling av frihandelsavtalet och frihandelsavtalets rättsreglers effekt i intern norsk rätt
bli helt kortfattad.
net mellan EEC och Norge skyndsamt framförhandlade och
undertecknade frihandelsavtalet förelades Stortinget genom pro-

stiftning. ]
fremmedc
. prisanordr.

98 Se Riksdagens Grundlagsutskotts betänkande av den 31 oktober 1973, ut-;.
låtande nr. 8, publicerat .som bilaga till utskottets för utrikesäreriden' hetän
kande nr. 19 i anledning av prop. 1973:171.
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position i maj 197399 och efter behandling"den 23 och 24 maj utlät Stortinget enhälligt:
«Stortinget samtykker i 'at Norge ratlfiserer Avtale ~eilom Norge ~g
Det Europeiske 0konomiske Fellesskap og Avtale mellom Norge og
medlemsstatene i Det Europeiske Kull- ogScllfellesskap og Det Europolske Kull- og St~lfellesskap, parafett i Brussel16. 'april 1973.»100 '

Stortingets beslnt erhöll ej form av lag och kompletterades inte
heller med tiJlämpningsbestämmelser. Samtycket gavs i överensstämmelse med den norska grundlagens § 26 st. 2, .101 eftersom
frihandelsavtalet är att anse som en traktat «angaaende Sager af
s",rlig Vigtighed». överenskommelsen har inte i övrigt blivit förelagd Odelsting eller Lagting och där föranlett kompletterande lagstiftning.
Det relaterade förfarandet i Norge medför inga problem vid
bedömningen av frihandelsavtalets internrättsliga verkningar. Avtalet är publicerat i Norges «Overenskornster med fremmede stater»,'02 men har inte återgivits i Norsk Lovtidend (ej heller i
99 Stortingets proposition nr. 126 (1972-1973) Om samtykke til ratifikasjon
av Avtale mellom Norge og De Europeiske 0konomiske Fellesskap og Avtale
melloni Norge og medlemsstatene i Det Europeiske Kull~ og St:\lfellesskap og

Det Europeiske Kull- og Stå-Ifellesskap.'
100 Referat från förhandlingar i Stortinget nr. 498 - nr. 421, s. 32-10-3312.
'
Här s. 3312.
101 «Traktarer angaaende Sager af srerfig Vigtighed og i alle 'tilfrelde Traktater, hvis Ivrerksrettelse efter Konstitutionen nadvendiggjar en ny Lov eller
Storthingsbeslutning, bliver farst bindende, -naar Storthinget har givet sit Samtykke dertil..
102 Overenskomster med fremmede stater 1974 s. 397 H. Det finns ett par
konkreta exempel i Norge p& att frihandelsavtalen har föranlett ny norsk lagstiftning. I avtalet mellan Norge och CECA - intaget i Overenskomster med
fremmede ~tater 1974 s. -611 H. - forutsattes att 'Norge skall genomfi?r~ vissa
prisanordningar för järn- och st~lsektorn. I stortingspropositionen antogs, att
lov 26 juni 1953. om kontroll og regulering av priser, utbytte og konkurranseforhold (prisloven) skulle kunna användas i dessa sammanhang. Se St.prp.
nr. 126 (1972-1973) s. 41. Forbruker- og administrasjonsdeparte1l1entet fann
emellertid att särskild lagstiftning borde utfärdas. Särskilda bestämmelser har
därför utfärdats i lov 7 juni 1974 nr. 22 om prisregler for jern og- st~l: Vidare
öppnar EEC-avtalets protokoll nr. 2 avseende bearbetade jordbruksprodukter
möjlighet att använda fasta eller varier'ande importavgifter, exportrestitutioner

l'2--TfR 1977
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Norges Lover). Den angivna behandlingen medför, att frihandelsc
avtalet mellan Norge och EEC endast skall betraktas som en folkrättslig förplikteJ.se, som binder Norge som stat. Avtalet är däremot varken i sin helhet eller i en~kilda delar inkorporerat i den
norska rättsordningen. Enskilda rättssnbjekt kan därför inte härleda rättigheter direkt nr frihandelsavtalet.
Det vore emellertid felaktigt att påstå, att frihandelsavtalet i
brist på särskilda införlivandebestämmelser helt saknar betydelse
i den interna norska rättsordningen. För det första uppstår frågan
om det åligger norska domstolar att tolka motstridig intern lagstiftning så långt möjligt i överensstämmelse med frihandelsavtalets normer och vidare om domstolarna har möjlighet att vid
avsaknad av positiv norsk rättsregel fylla ut bristerna genom
hänvisning till frihandelsavtalets regler. Svaret på detta spörsmål
kan inte bli entydigt. Smith'·' förefaller positiv till en sådan
lösning medan däremot Fleischer'·· är tveksam till om presumtionsregeln gäller traktaträtten och lutar åt att denna princip
skall förbehållas den allmänna folkrätten. Fleischer ger emellertid
argument för att traktaträtten skall kunna få betydelse även utan
ett accepterande av presumtionsprincipen. Skillnaden mellan de
två uppfattningarna blir härigenom högst begränsad. Domstolen
har med stöd av sin fria värdering möjlighet att göra en snäv tolkning av den nationella rätten och fylla ut luckor i lagen genom
mer eller mindre uttrycklig hänvisning till de norska förpliktelserna enligt frihandelsavtalet. Denna väg är det trots allt möjligt, att
Norges frihandelsavtal.indirekt kan komma att erhålla betydelse
för enskilda medborgare. Som skall framgå i anslutning till redogörelsen för förhållandena i Sverige blir skillnaden mellan den
norska och den svenska uppfattningen härigenom mer formell än
praktisk.
Sverige. Det av Sverige paraferade frihandelsavtalet med EEC
förelades tillsammans med CECAcfrihandelsavtalet riksdagen för

godkännand,
beslöt denna
folkrättsliga
gemenskaper
punkt förell
framgår äVe
partementse!
gränsningsre
för avtalspa
ganisation. ,

och intern prisnedskrivning för att utjämna olikheter i råvarupriserna. Denna
möjlighet fanns inte i intern norsk lag, som därför kompletterades med särskild
lagstiftning (lov 31 mai 1974 nr. 20).
:1-0.3 Smith, not 21, TfR s. 366 H. Jfr även Se.St.L.. 1968 s. 175-201.
104 Fleischer, Folkeretten not 18, s. 242. f.
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om presum-

godkännande genom prop. 1972:135.'65 Efter debatt i riksdagen
beslöt denna den 12 december 1972 att godkänna avtalet och den
folkrättsliga bundenheten uppkom genom att Sverige meddelade
gemenskapen att den interna proceduren fullföljts. Vid denna tidpunkt förelåg endast en folkrättslig förpliktelse. Detta faktum
framgår även av uttalanden i propositionen. Sålunda anger departementschefen beträffande frihandelsavtalets konkurrensbegränsningsregler att «Dessa avtalsregler blir direkt gällande endast
för avtalsparterna, dvs. Sverige som stat och gemenskapen som organisation. Reglerna är således inte omedelbart tillämpliga p:l enskilda företag.»'6'
Efter riksdagens godkännande och ratifikationsproceduren i
Bryssel skulle avtalet normalt enbart ha offentliggjorts i «Sveriges
Dverenskommelser med Främmande Makter». Ett par dagar innan
detsamma trädde i kraft kungjordes emellertid frihandelsavtalet
genom Kungl. Kungörelse i Svensk Författningssamling:'07

,nna princip
;er emellertid

«Kungl. Maj:t har funnit för gott ge till känna följande. Sverige och
Europeiska ekonomiska gemenskapen har den 22 juli 1972 träffat ett

!se även utan

avtal, vars lydelse i svensk text framgår av bilaga till denna kungörelse.
Avtalet träder i kraft den 1 januari 1973.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

c frihandelsc
;om en folk,let är däreorerat i ~en
'ör inte här-

delsavtalet i
:ar betydelse
o
f ragan
o
'pstar
, intern lag'rihandelsav.ghet att vid
terna genom
~tta spörsmål

ill en

s~dan

m mellan de
f. Domstolen
en snäv tolklagen genom
förpliktelserIt möjligt, att
ålla betydelse
ling till redo1 mellan den
er formell än

kungl. sigill bekräfta Utit.
Stockholms slott den 15 december 1972
GUSTAV ADOLF.»

Till kungörelsen har avtalet i sin svenska version fogats utan bilagor. Denna kungörelse i författningsform innebär, att myndigheterna ger den folkrättsligt bindande överenskommelsen en ny
dimension - frihandelsavtalet införlivas i den svenska rättsordnmgen.

,let med EEC
riksdagen för

Ipriserna. Denna
des med särskild

-201.

Frihandelsavtalet blir i sin helhet inkorporerat i svensk rätt.
Samma förhållande har tidigare gällt Sveriges anslutning till
105 Kungl. Maj:ts proposition 1972:135 ang:1ende ,avtal med den europeiska
ekonomiska gemenskapen m.m.
106 Prop. 1972:135 s. 55. Kursiven har tillfogats här.
107 SFS 1972:698. Kungl. Maj:ts kungörelse om avtalet mellan Sverige och
Europeiska ekonomiska gemenskapen. Kungörelsen utkom från trycket den
28.12.1972.
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EFTA-överenskommelsen, vilket framgår av utredningen om «Internationella överenskommelser och svensk rätt». EFTA-avtalet
anges i utredningen'OS som ett «exempel på praktisk tillämpning
av inkorpöråtionsmetoden». I kungörelsen till EEC-avtalet används samma formuleringar som tidigare använts vid inkorporationen av EFTA-avtalet. '09
Kungörelsen innehåller endast en anmälan och en lydnadssats.
Till skillnad från t.ex. kungörelsen om internationella djurtransporter"· anges inte vilka bestämmelser i avtalet som skall anses
äga en direkt effekt. Inte heller anges som i andra sammanhang,"l att vissa klart utpekade bestämmelser erfordrar ti11lämpningsföreskrifter från kompetent myndighet. Till följd av
denna bristande precisering från lagstiftarens sida överlåts bedömpingen av om enskilda bestämmelser i frihandelsavtalen kan
anses ha en direkt effekt till myndigheter och domstolar.

finns me

Hittills har inget ärende från praxis fullföljts, som rör en tillämpning av

förhind

EEC-frihandelsavtalet i Sverige. Vid ett tillfälle var det emellertid nära
att domstol -skulle få anledning att pröva avtalets interna verkan. Det

föras
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kan som åskådningsexempel finnas anledning att nät;'mare presentera
detta ärende, som överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge_. 112
Ett tyskt företag (T) inledde i början av detta sekel produktion aven
avancerad kemisk-teknisk produkt. Under mellankrigstiden etablerade
T. en filial i Storbritannien (E). Till E. överläts varumärkesrättigheten
för vissa områden. I samband med andra världskriget tvingades T. överlåta sina intressen i E. och E. blev en fristående juridisk enhet.

t början av ·1960-talet inledde E. export av produkten till Sverige.
Ungefär samtidigt- ,lät T. inregistrera varumärket i samma land. I början
av 1970-talet väckte T. intrångstalan mot E.
För den, s.om är närmare bekant med gemenskapsrättens handläggning

av konflikten mellan fria varurörelser (Romfördragets art. 30-36) och
det nationella immaterialrättsskyddet, framgår det, att stora likheter
SOU 1974:100, bilaga 3 s. 161.
10' SFS 1960:198.
110 SFS 1972 :66, Kungörelse om tillämpning av den europeiska konventionen
den 13.12.68. om skydd av djur under internationella transporter. Jfr. SFS
1975 :883, not 43.
111 Jfr. SFS 1969:375.
11'2 AB Kemiska Byggnadsprodukter mot Hans Hauenschild Kommanditgesellschaft. Hovrätten över Skåne och Blekinge, Dnr. T 155/75.
108
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finns mellan detta ärende och det av GD bedömda Cafe Hag-ärendet. 113
Enligt den tolkning av gemenskapsrätten som skedde i Cafe Hag-mllet
kunde varumärkesskyddet till följd av bestämmelserna -om fria varurörelser inte upprättUUas när skyddet kunde härledas till ett gemensamt
ursprung.
Krendet fördes till hovrätten, utan att frågan om frihandelsavtalet
blivit utförligt behandlad i underrätten. E. plberopade i sin vadeanmälan kravet på fria varurörelser enligt frihandelsavtalet mellan Sverige
och EEC och dl framför aUt art. 20 i frihandelsavtalet. I anmälan anfördes:
«I förevarande ärende berörs handeln inom frihandelsområdet. Såväl
Sverige som Tyskland och Storbritannien ingår i avtalsområdet. Varumärkena (P. och L.) i sin nuvarande engelska och tyska tappning kan
ytterst föras tillbaka till ett gemensamt ursprung. Bestämmelserna i frihandelsavtalets artikel 20 kan betraktas som direkt tillämpliga på samma
grunder som Romfördragets artikel 36 har -ansetts vara direkt tillämplig (selfexecuting).
Redan med stöd av ovanstående skäl är det- förbjudet enligt svensk
internationell rätt att åberopa ett nationellt varumärkesskydd för att
förhindra import av varor med identiskt varumärke när dessa kan återföras till ett historiskt gemensamt ursprung.»
Detta ärende erbjöd ett utmärkt tilfälle att pröva frihandelsavtalets
interna rättsverkningar och detta pl grundval a'V bestämmelser om
förbud mot kvantitativa re$triktioner, som 'är i det närmaste identiska
med förebilderna i Romfördraget. Det råder ingen tvekan om att dessa
regler i Romfördraget har en direkt effekt. Det vore mot denna bakgrund inte- orimligt om även frihandelsavtalets bestämmelser kom att
erMUa en direkt effekt vid en svensk prövning. Till följd av förlikning
mellan berörda parter kom frågan emellertid aldrig att ställas på sin
spets i hovrätten .
Ett nytt ärende är under uppsegling Lanledning av det svenska prisstoppet på papper. Det är känt att danska grafiker har agerat i olika
instanser för att eliminera de skadeverkningar som uppkommer till
följd av den svenska prisregleringen. Bl.a. h~vdas-- och det med rätta".tt eftersom prisstoppet endast gäller den svenska marknaden och eftersom de svenska pappersbruken i samverkan. tillämpar betydligt högre
exportpriser, uppstår lätt en snedvridning av konkurrensbetingelserna i
frihandelsområdet. Sålunda tvingas de danska företagen att betala ett
högre råvarupris än sina kolleger pl andra sidan :sundet. Utan framgång
har danskarna uppmanat kommissionen att-,ingrip~: Inte heller har kontakterna med danska och svenska myndigl,Ieter, lett till ett positivt resultat. Det förefaller inte alldeles uteslute't att frågari kan komma att

3.

113 Mal 192/73 Cafe Hag, (1974) ECR s. 731 fl. Se Lidgard, TFSA 1975
308 If. Se not 80 .
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aktualiseras i form aven bedömning av frihandelsavtalets direkta effekt.
I första hand är det härvid frihandelsavtalets artikel 13 och artikel 23
som kan bli föremål för en domstolsprövning.

«1. Följar
lämpning

[etc.] od
i) överen

Den konfliktsituation, som kan uppkomma mellan det införlivade frihandelsavtalet och annan nationell lagstiftning i Sverige,
skall avslutningsvis beröras. I huvudsak gäller principen, att senarekommande författning skall ha företräde framför äldre.
Denna princip kan dock i vissa situationer modifieras. S~lunda
bör det understrykas, att frihandelsavtalets författningsform är
kungörelse och inte lag. Vid konflikt mellan kungörelsens materiella bestämmelser och en lag, oberoende av om den senare är
äldre eller yngre, prioriteras lag enligt det resonemang som utvecklats i avsnittet «Konflikt i Norden» i det föreg~ende. Lagstiftaren har därför tvingats komplettera kungörelsen p& de punkter den strider mot äldre lagstadgande. I samband med EEC-frihandelsavtalets tillkomst ändrades uppgiftskyldighetslagen'14 s~,
att även förMllanden utom riket kunde bli föremål för utredningar med stöd av lagen. Prioriteringen mellan lag och annan författning motiverar även att man i Sverige - till skillnad fr~n
Finland - genom uttryckligt lagstadgande tvingas göra undantag
fån konkurrensbegränsningslagen för CECA:s prisbestämmelser.u s P~ liknande sätt har EFTA-kungörelsen kompletterats med
vissa lagstadganden för att undvika konfliktrisker.

VI. Frihandelsavtalens konkurrensbegränsningsregler
Avslutningsvis skall en enskild bestämmelse i· frihandelsavtalen
bedömas. Att valet härvid taller på artikel 23 har sin förklaring i
den betydelse konkurrensbegränsningsreglerna erh~11it i Romfördraget och att det är den bestämmelse som, om den erh&ller en
direkt effekt, f~r störst betydelse för enskilda rättssubjekt i avtalsparternas områden.

I· samtliga frihandelsavtal har konkurrensbegränsningsklausule~
erhållit en likartad utformning:
SFS 1956:245, ändrad i SFS 1972:763.
115 SFS 1972:762. Lag om prisbestämmelser
(CECA·lag).
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.irekta effekt.
,ch artikel 23

«1-. Följande förfaranden är oförenliga med detta avtals' störningsfria tiIllämpning, i den m.1n de är ägnade att, påverka handeln melIan Sverige

[etc.] och gemenskapen:
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företagssammanslut~

mellan företag, vilka har till syfte
eller följd att konkurrensen i fraga om produktion av och handel med
mngar och samordnade förfaranden

varor hindras, inskränkes eller förvanskas;

ii) missbruk från ett eller flera_ företags sida aven dominerande- ställning inom _de, avtalsslutande parternas hela område eller, en väsentlig

del därav;
iii) offentliga stödåtgärder som förvanskar eller hotar' att förvanska konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion.
2. Om en avtalssltltande part anser att ett visst förfarande är oförenligt med denna - artikel~ kan parte'n vidtaga lämpliga åtgärder på de
villkor och enligt det förfarande som anges i artikel 27.»
'

Till sin karaktär förefaller artikel 23 vara en folkrättslig förpliktelse för avtalsparterna att ingripa mot enskilda rättssubjekt
inom partens jurisdiktion och förhindra brott mot bestämmelsen.
Vidtas inte hgärder fr:tn den felande parten - dvs. gemenskapen eller det enskilda landet - återstår endast möjligheten att tillgripa skyddsåtgärder.
Genom sin uppbyggnad i den traditionella folkrättsliga dräkten
skiljer sig frihandelns konkurrensregler fån förebilderna i Romfördraget. Medan Romfördraget riktar direkta förbud till enskil"
da företag mot konkurrensbegränsande överenskommelser och
missbruk av marknadsdominerande ställning, förklarar frihandelsavtalen enbart att dylika förfaranden är oförenliga med avtalens
störningsfria tillämpning. Ytterligare skillnader ligger i att frihandelsavtalen inte exemplifierar förbjudna förfaranden, inte lämnar möjlighet till undantag från förbuden och saknar en administrativ.organisation, som p:t ett enhetligt S~tt kan bedöma bestämmelserna.
Mot bakgrund av det anförda blir man närmast böjd att hävda,
att frihandelsavtalens konkurrensbegränsningsbestämmelser inte
har enskilda som adressat, inte är tillräckligt klart formulerade,
inte är fullständiga och att de dessutom erfordrar särskild tillämp116 I det finska frihandelsavtalets svenska text har ordet av ersatts med oml
som ju faktiskt ger en helt annan och säkerligen inte avsedd innebörd åt bestämmelsen.
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ningslagstiftning. Normala tolkningsmetoder tyder därför pa att
bestämmelserna saknar direkt effekt. De kari, oberoende' av om de
införlivats i den int~rna rättsordningen eller inte, ej anses grunda
rättigheter och skyldigheter för enskilda,
Det finns emellertid faktorer, som delvis kan komma att paverka ovanstaende absoluta bedömning; Den första tillkom tedan
i samband med att frihandelsavtalet paraferades. Gemenskapen
förklarade härvid i en särskild tolkningsförklaring, som bifogades
avtalet utan att ingå i detsamma, att

1. ArtiA
Kommis
hur frih
I komrr
fördes

«Europeiska ekonomiska gemenskapen förklarar att den, inom ramen
för de avtalsslutande parternas självständiga tillämpning av artikel 2~
punkt 1 i avtalet, kommer att grunda sin bedömning av de förfaranden
som strider mot bestämmelserna i denna artikel på de kriterier som
följer av tillämprtingen av reglerna i artiklarna· 85, 86, 90 och 92 i för~
draget om upprättandet av Europeiska ~konomiska gemenskapen.»11'7

Denn

Förklaringen har tillkommit för att gemenskapen skall garanteras,
att bestämmelserna kommer att tolkas likartat i samtliga frihandelsavtal. Den är visserligen ensidig, men det kan framMIlas
att, i motsats till vad som anges i den svenska propositionen tin
frihandelsavtalet,". endast österrike uttryckligen förklarat sig
icke bunden av förklaringen. Huruvida övriga staters tystnad skall
tolkas som ett godkännande av förklaringen eller inte kan disknter:>s. Av förarbetena till frihandelsavtalet framgar intet rörande
denna punkt och för en utomstaende bedömare är det lätt att
tolka tystnaden sOm ett accepterande.
Om frihandelsavtalet knyts till förebilden i Romfördraget bortfaller invändningar om att bestämmelserna inte är tillräckligt klara
och fullständiga. Därmed minskar motstandet mot att förklara att
frihandelsavtalets konkurrensbegränsningsregler äger en direkt
effekt.
I det följande skall de gangna arens praxis och uttalanden i
respektive EEC och de nordiska länderna granskas.

Prop. (sv) 1972:135 s. 195.
118 Prop. (sv) 1972:135 s. 50.
117
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1. Artikel 23 i EEC
Kommissionen har under årens lopp preciserat sin uppfattning om
hur frihandelsavtalens konkurrensbegränsningsregler skall tolkas.
I kommissionens första kommentar tiII frihandelsavtalen H ' anfördes
«( ••• chacune des parties aPaccord doit, de fafon autonome, assurer le
ces regles - qui
l'inverse
respect de ces dispositions. L'infraction
des dispositions du traite CEE, ne sont pas directement applicables aux
entreprises et
sont pas sanctionnees notamment par la nullite ... »

a

a

ne

Denna grundinställning har mer eller mindre tydligt repeterats
i senare uttalanden:
<dt should" be- noted that, as appropriate, the competition rules of the
Treaties of Rom~ and Paris and the corresponding c1auses in the Agreements could be appIied together. This does not mean, however, that the
competition rules are directly applicable to the firms within the free
trade agreement framework.»120

I detta senare uttalande tar kommissionen inte direkt ställning till
den direkta effekten, Gemenskapen har emellertid i en rad ärenden haft möjligheter att tillämpa frihandelsavtalets konkurrensbegränsningsregler på företag från EFTA-stater.'" Det mest
uppenbara fallet gällde den schweiziska läkemedelsfirman Hoffmann-La Roche. Schweiz' regering ingrep till Hoffmanns försvar
och ärendet var föremål för diskussion i den blandade kommitte
som administrerar frihandelsavtalet mellan EEC och Schweiz.
Detta förfarande ledde emellertid inte till något konkret resultat,
utan undersökningarna genomfördes helt inom ramen för gemenskapens organisation.
Under den ut4ragna handläggningen av ärendet ställde parlamentsledamoten Couste en fråga till kommissionen om tolkningen
av artikel 23. Kommissionen besvarade spörsmålet i följande ordalag:
Bulletin 1972:9, särtryck s. 11.
Second Report on Competition Policy, 1973 s. 17.
121 Svenska företag som berörts är SKF, JO 74 L 343/19 och Gränges, JO
75 L 228/3.
UD
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Kommissic

«Tt is true that artide 23(1) of the EEC-SwitzerlandAgreement must be
applied by each party on the basis of its own law ... »122
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Kommissionens inställning förefaller vara, att frihandelsavtalets
konkurrensbegränsningsregler uteslutande är en folkrättslig förpliktelse. Bestämmelsen saknar direkt effekt. Vidare avstår kommissionen synbarligen från anspråk på atf Schweiz och övriga
EFTA-stater skall anses bundna av gemenskapens tolkningsförklaring. Varje part får tolka bestämmelserna mot bakgrund av
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Hoffmann-ärendet löstes sedermera inte genom tillämpning av
artikel 23 i frihandelsavtalet, utan, liksom i alla övriga fall där
företag med huvudsäte i EFTA-stat varit inblandade, genom tilIlämpning av Romfördragets bestämmelser. Genom denna s.k.
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«extra-territoriella» användning av den interna gemenskapsrätten

har myndigheterna i EEC undvikit den komplicerade omvägen
över frihandelsavtalet. '23
Kommissionen har tangerat frihandelsavtalet även i SABAbeslutet. '24 I ärendet undanröjdes SABA:s konkurrensbegränsande handlingar i den utsträckning de fick återverkningar i gemene
skapen. I beslutet har därtill följande överenskommelse träffats
mellan kommissionen och SABA:

ning av

«However, SABA has given the Commission an undertaking to lift
these prohibitions once the relevant products are no longer subject to
customs duties in trade between the Community and EFTA countries,

inte dral
handelsp,
ligheter ,
kel 23 en

which will be the ease from 1 July [1977] onwards.»

122

2. Artike
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JO 75 C 209/15.

123 EG-myndigheterna är pragmatiska i sin «extra-territoriella» användning
av konkurrensbegränsningsreglerna. I första hand undersöks pm det utl,ändska
företaget har n11gon fast anknytning till gemenskapen. Kr sl1 'fallet tillämpas
samma förfarande som gentemot inhemska rättssubjekt. Vissa begränsnin'gar
finns i myndigheternas undersökningsbefogenheter. Först när anknytningsmoment saknas har GD antytt att den amerikanska «effekt-principen)- kan nyttjas.
Alla konkurrensbegränsningar med skadliga effekter i EG kan sl1ledes beivras
- fr11gan är dock om myndigheterna kan förvänta sig eftersträvat resuliat i
alla situationer.

iN

125 Se l
tidning 19

SABA. JO 76 L 28/19.
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Kommissionens agerande i SABA-ärendet kan ses som en bekräftelse pa att gemenskapen aktivt avser att leva upp till sin folkrättsliga förpliktelse fran den tidpunkt frihandelsavtalens övergangstid löpt till ända. Men det är den folkrättsliga fö.rpliktelsen som kommissionen i detta och tidigare uttalanden värnar om.
N1lgon antydan om att frihandelsavtalens konkurransebegränsningsregler skall erMlla en direkt effekt kan inte utläsas i n1lgot
sammanhang.
.Kommissionens uppfattning är dock inte utslagsgivande. Avgörandet ligger helt i GD:s händer och domstolen h~r hittills inte
givits möjligheter att yttra sig. Beaktas de principer som domstolen efter hand utvecklat i samband med begreppet «direkt effekt» och i anslutning till internationella avtals förMIlande till
gemenskapsrätten är det inte uppenbart att kommissionens slutresultat nas.
I det föregaende har det antytts, att klara och fullständiga
normer i frihandelsavtalen bör kunna erMlla en direkt effekt.
Konkurrensbegränsningsreglerna är genom hänvisningen i gemenskapens tolkningsförklaring entydiga till sitt inneMI!. Kan GD
förvänta sig en reciprok behandling frh övriga frihandelsparters
sida förefaller mycket tala för att bestämmelsen kan ges en direkt effekt. Detta kan inte minst vara av betydelse vid bedömning av konkurrensbegränsningar fr1ln gemenskapsföretag, som
inte drabbar handeln mellan medlemsstaterna, utan endast fri~
handelspart. Gentemot dylika begränsningar saknas det idag möjligheter att inskrida på basis av Romfördraget. 125 ErMller artikel 23 en direkt effekt undanröjs detta problem.
2. Artikel 23 i Norden
Inget nordiskt land gjorde nagot förbeMll mot gemenskapens tolkningsförklaring i samband med förhandlingarna eller paraferingen
av frihandelsavtalen. I efterhand, i anslutning till den interna
behandlingen av frihandelsavtalen, har dock inskränkande uttalanden tillkommit.

således beivras

'strävat resultat i
125 Se Lidgard, H. H., Tre års frihandelssamarbete med EEC. Svensk Juristtidning 1976 s. 689-714 not 40.
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Tidigare har
talets rättsn,

I den finska propositionen"· redogörs kortfattat för gemenskapens tolkningsförklaring. Finlands inställning till denna förklaring framgår av den avslutande konklusionen:

Norge, men;

förefaller en
heten att ar
kraft internt
anges i ett n~

«Avsikten med detta meddelande är att för företag inom gemenskapen
ange, hur dennas organ kommer att tolka konkurrensreglerna i avtalet.
Naturligt är att Finland för sin del bedömer motsvarande situationer på
grundval av sin egen interna lagstiftning.»

«Dessa avtals
Sverige som s
inte omedelba

I den norska propositionen anges, att gemenskapen har avgiVit
en tolkningsförklaring. Förklaringen föranleder emellertid enbart
ett konstaterande, att Norges regionalpolitiska åtgärder inte förefaller att vara i strid med artikel 23. Någon bedömning av om
Norge kan anses bundet av tolkningsförklaringen görs ej.l27
I den svenska propositionen 12 • kommenteras tolkningsförklaringen på följande sätt:

ten skall tilli
gränsningar f

pliktelse att i
en rätt att ~
kurrensbegräJ

De svenska
tämligen en
23 erhålla,

«Ge~enskapen har i en särskild tolkningsförklaring angett, att den kom~
mer
tolka reglerna i enlighet med motsvarande bestämmelser i Rom-

att

fördraget. Förklaringen anger vad gemenskapen för sin del kan komma
att bedöma som oförenligt med avtalet. Tillämpningen av Romfördragets
regler på detta område visar att gemenskapens grundsyn på konkurrensbegränsningar i allt väsentligt överensstämmer med svensk rättsuppfattning ...

dermera in:

görelsesförE
träffande a
lagstiftning,
hävda, att
klausuler i j
andra ord
ler direkt,
som har at
uppbyggna
Kven i ,

Sverige - liksom övriga icke-medlemsskapssökande länder [sic!] har inte funnit skäl att göra invändning mot tolkningsförklaringen. Det
är naturligt att EEC önskar tolka regler med likartat innehåll på ett konsekvent sätt. Förklaringen har också för Sverige en positiv innebörd på
det sättet att avtalets generella regel om karteller nyanseras genom an-

knytningen till Romfördraget. Enligt detta godtas nämligen vissa typer
av kartellsamarbete, som är till fördel för näringslivets utveckling och
för konsumenterna ...
EEC:s ensidiga förklaring innebär att gemenskapen preciserat sitt
ställningstagande till tolkningen av avtalets konkurrensbegränsningsreg-

mensamma

de nordisk
konkurrens
IDlsk union

ler. Det bör dock understrykas, att den tolkning som EEC kommer fram
till inte är bindande för Sverige. Vi har p~ samma sätt som EEC möjlighet att självständigt tolka dessa regler.»

vis överens
120
127
128

129
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Tidigare har det av framställningen framgått, att frihandelsavtalets rättsnormersannolikt inte kan erhålla en direkt effekt i
Norge, men att möjligheten står öppen i Finland och Sverige. Det
förefaller emellertid som om båda dessa länder avvisar möjligheten att artikel 23 skulle kunna få en omedelbar genomslagskraft internt. I den förhållandevis utförliga svenska propositionen
anges i ett något senare sammanhang att
«Dessa avtalsregler blir direkt gällande endast för avtalsparterna, dvs.
Sverige som stat och gemenskapen som organisation. Reglerna är således
inte omedelbart tillämpliga på enskilda företag. Men vardera avtalsparten skall tillämpa sin interna rätt så att avtalsstridiga konkurrensbegränsningar förhindras. För Sverige innebär således reglerna dels en förpliktelse att ingripa mot svenska företags konkurrensbegränsningar, dels
en rätt att begära att EEC-organen ingriper mot EEC-företags konkurrensbegränsningar.»129

De svenska uttalandena i samband med avtalets godkännande är
tämligen entydiga och myndigheterna avsåg inte att låta artikel
23 erhålla en direkt effekt på det interna planet. När avtalet sedermera införlivades i den svenska rättsordningen genom kungörelsesförfarandet gjordes emellertid inga som helst förbehåll beträffande avtalets rättsverkningar på det interna planet. Från en
lagstiftningsteknisk utgångspunkt torde det därför vara svårt att
hävda, att artikel 23 äger en särställning i förhållande till övriga
klausuler i frihandelsavtalet. Publiceringsförfarandet utesluter med
andra ord inte att konkurrensbegränsningsbestämmelserna erhåller direkt effekt. Frågan vidarebefordras till landets domstolar,
som har att ta ställning till om artikel 23 kan anses ha en sådan
uppbyggnad,,,tt den direkta effekten kan accepteras.
Aven i andra internationella sammanhang har frågan om gemensamma konkurrensbegränsningsbestämmelser aktualiserats för
de nordiska länderna. Havannastadgan innehöll ursprungligen
konkurrensbegränsningsregler. I förslaget till en nordisk ekonomisk union - NORDEC - fanns en med frihandelsavtalet delvis överensstämmande reglering."· Som bekant kom vare sig Ha129 Prop. 1972:135, s. 55.
Udvidet nordisk akonomisk samarbejde, Nordiska Utredningar 1969:11,

130

s.36.

190

Hans Henrik Lidgard

vannastadgan eller NORDEC till genomförande och någon vägledning rörande tolkningen av konkurrensbegränsningsbestämmelserna finns ej att hämta ur dessa fördrag. Vidare förekommer
konkurrensbegränsningsbestämmelser i EFTA-avtalets artikel 15,
som uppvisar stor överensstämmelse med de normer som intagits
i artikel 23.
Det kan ha sitt intresse att försöka bedöma artikel 23 mot bakgrund av tillämpningen av EFTA-avtalets bestämmelser i ämnet.
Artikel 15 har varit föremål för folkrättslig bedömning i en handfull ärenden under avtalets drygt 15-åriga historia.'3rSåvitt känt
har bestämmelsen inte i något land föranlett en bedömning av den
direkta effekten. Däremot har EFTA:s etableringsregler ansetts
tillräckligt klara för att erhålla en direkt effekt i den interna
schweiziska rättsordningen.'32 Mot bakgrund av att EEC-frihandelsavtalets konkurrensbegränsningsregler är mer precisa än motsvarande bestämmelser i EFTA-avtalet anses den direkta effekten
inte utesluten i Schweiz. Frågan står öppen och i samband med
ett seminarium 1973 uttalade Arioli:
«Dass in Anbetracht der unbestrlttenen Justitiabilität der ähnlich konkretisierungsbedUrftigen Wettbewerbsregeln des EWG-Vertrages und
verschiedener nationaler Wettbewerbsgesetze, wie auch des schweizerischen Kartellgesetzes, eine unmittelbare Anwendbarkeit von Art. 23
des Freihandelsabkommens vertretbar erscheint, ist wohl nicht in Abrede
Zu stellen. Ob aber die Behörden der Vertragsparteien den Art. 23 aueh
tatsächlich unmittelbar anwenden soIlen, ist durch den Vertrag rueht
entschieden, sondern bleibt durch das Landes- bzw. Gemeinschaftsrecht
Zu regeln.)) 133

Aven Waelbroeck har anslutit sig till uppfattningen att frihandelsavtalets artikel 23 kan erhålla en direkt effekt i schweizisk
rätt. 1M
Szokol6czy-Syllaba, A., EFTA: Restrictive Business Practices. Bern 1975.
Chambre de droit administratif, 13 Octobre 1972, Banque de Credit
International c. Conseil d'Etat du canton de Geneve. A.T.F., 98 I b 385.
Målet är refererat och kommenterat i Cahiers de Droit Europeen 1974 s. 181210.
133 Arioli, S., HSG Wettbewerbsseminar 27-28 sept. 1973. Stencil s. 10.
134 Waelbroeck, M., L'effet.direct de l'accord relatif aux echanges commerciaux, du 22 Juillet 1972, entre la Communaute Economique Europeenne et la
131
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I österrike är det inte uteslutet att domstolarna kan komma
att inta en liknande liberal h:11lning. Koppensteiner har emellertid, utan att närmare motivera sin uppfattning, intagit en traditionellt negativ sthdpunkt:
«Während heute ganz unstreitig ist, dass Art 85 Abs 1 ,und Art 86
EWGV unmittelbar an Unternehmen und Unternehmensvereinigungen
adressiert sind, in völkerrechtlicher Terminologi also self-executing wirken, ist solehes hinsichtlich der analogen Bestimmungen der Abkommen
österreichs mit den Europäischen Gemeinsehaften mit Sicherheit nicht

der Fal!.»'"
Ett. beaktande av andra internationella avtal och praxis i andra
EFTA-länder ger ingen vägledning för de nordiska ländernas
rättstillämpande myndigheter. Konkurrensbegränsningsreglernas
direkta effekt förefaller inte direkt utesluten, men kan inte heller
påstås styrkt. Viss betydelse torde domstolarnas bedömning av
respektive lands bundenhet till gemenskapens tolkningsförklaring
ha. Genom denna koppling blir rättsregeln klar till sitt innehåll.
Men vid en helhetsbedömning måste det likväl ifrågasättas om
inte praktiska hänsyn talar emot en direkt effekt. En väsentlig
skillnad kommer alltid att kvarstå mellan Romfördraget och friConfederation Suisse, Schweizerisches Jahrbuch fiir internationales Recht, Band
XXIX s. 113 ff, spec. s. 129.
Jfr. Schiirmann, L., Zur neueren Entwicklung der Kartell- und Wettbewerbspolitik aus Schweizerischer Sicht, Wirtschaft und Recht 1973:2 s. 77-109, spec.
s. 106. «Zur Rechtsgrundlage flir Verfiigungen auf Grund von Art. 23 EWGAbkommen ist hervorzuheben, dass Art. 23 eine materielle Norm darstellt,
deren ,verfassungsrechtliche Grundlag.e im vom Verfassungsgesetzgeber gutgeheissenen Bundesbeschluss zur Genehmigung des Ahkommens hesteht. Bei allfälligen Konflikten mit dem KG (Kartellgesetz) hätte Art. 23 EWG-Ahkommen
sowohl auf Grund des Primats des internationalen Rechts wie auch kraft des
Grundsatzes «lex postel'ior derogat legi priori» den Vorning.»
Deringer, A., Das deutsche Kartell- und Wetthewerhsrecht, die Grundziige
des EWG-Kartell- und Wettbewerbsrechts und seine Ahgrenzung zu Art. 23
des Fremandelsabkommens. Zeitschrift der Handelskammer DeutschlandS~hweiz, nr. 9/73 s. 685-694, spec. s. 689, intar en mer traditionell inställning
för schweiziskt vidkommande i det han fordrar särskild intern lagstiftning för
omedelbar tillämplighet.
135 Koppensteiner, H. G., österreichisches und Europäisches Kartellrecht,
Juristische Blätter Hefte 15/16, 18 Aug. 1973 s. 398-416. Här s. 398.
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handelsavtalen till följd av att det förra samordnar den materiella
normen med ett effektivt övervakningssystem. I avsaknad av ett
dylikt i frihandelssamarbetet förefaller det rimligt att avvisa den
direkta effekten för artikel 23. Sådan kan först uppkomma när
parterna gemensamt beslutat komplettera avtalen med utförliga
administrativa bestämmelser.
'
Det är en helt annan sak att det finns anledning att förmoda,
att parterna med ökad intensitet kommer att övervaka de folkrättsliga förpliktelser som avtalats i artikel 23. Skärpningen av
övervakningen kommer sannolikt att märkas efter att den pågående övergångsperioden löpt till ända i juli 1977. Vidare kvarstår möjligheten att den folkrättsliga förpliktelsen kan komma att
genomsyra domstolarnas tolkning av den nationella rätten, vilket
kanske i viss utsträckning undanröjer det praktiska intresset av
att förläna artikel 23 en direkt effekt.

VII. Sammanfattning
Det är ännu alltför tidigt att med säkerhet fastställa frihandelsavtalens rättsnormers interna verkningar i gemenskapen och de
nordiska länderna. Under de gångna fyra samarbetsåren har inte
entydiga tillämpningsföreskrifter utfärdats hos någon avtalspart.
Inte heller har någon precisering skett i rättspraxis av normernas
rättskraft.
Den 1 juli 1977 löper den i frihandelsavtalen förutsedda övergångstiden till ända. Vid detta datum skall huvuddelen av de
varor frihandelsavtalen omfattar kunna importeras och exporteras mellan avtalsparternas områden utan att härvid belastas av
tullar, kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande
verkningar. I olika sammanhang har antytts, att detta datum är
utgångspunkten för en mer aktiv politik från myndigheternas sida
i anslutning till frihandelsavtalen. Det finns därför viss anledning att från denna tidpunkt föryänta ·en klargörande utveckling för de i denna uppsats berörda frågorna. .
.
Sammanväges de indikationer, som under de senaste åren framkommit i anslutning till frihandelsavtalen eller andra näraliggande
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områden, erhålles en viss uppfattning om hur framtiden kan
komma att gestalta sig.
Gemenskapsrätten. Frihandelsavtalen utgör en integrerad del i
gemenskapsrätten. Det är inte uteslutet att avtalens bestämmelser kan komma att erhålla en direkt effekt. GD har förklarat, att
vissa regler i ett i gemenskapsrätten införlivat associationsavtal
med tredje land ägt direkt effekt. K ven om inte en omedelbar
analogi kan göras till frihandelsavtalen förefaller en likartad bedömning inte utesluten. Tveksamhet råder först och främst rörande den vikt som kommer att tillmätas motpartens behandling av
avtalen. Bortser GD härifrån kan bestämmelser om tullar, kvantitativa restriktioner och vissa fiskala åtgärder komma att grunda
rättigheter för enskilda. Bedömningen av avtalens konkurrensebegränsningsregler är däremot något osäker. I sig är artikel 23 inte
tilräckligt klar för att uppfylla de krav GD ställer på bestämmelser med direkt effekt. Utnyttjas däremot den tolkningsförklaring,
som avgivits av gemenskapen i samband med avtalsförhandlingarna, undanröjs dessa invändningar.
Blir resultatet av GD:s överväganden, att frihandelsavtalen
förläna:s en direkt effekt, kvarstår en bedömning av konflikt mellan frihandelsavtalen och interna normer. Vissa tecken tyder på
att de för gemenskapen bindande överenskommelserna med direkt
effekt skall erhålla företräde framför den ordinära gemenskapsrätten. Frågan är dock inte slutgiltigt löst. Klarare är det, att frihandelsregler med direkt effekt skall äga företräde framför motstridiga nationella regler .
Nordisk rätt. Inte heller i de nordiska länderna är situationen
entydig. I Sverige och Finland har frihandelsavtalen publicerats i
de för traktater gängse formerna. Därutöver har avtalen också
införlivats i den nationella rättsordningen genom intern författning. Denna omständighet tyder på att frihandelsavtalen, i den
utsträckning normerna kan anses ha enskilda som adressat och är
klara till sitt innellåll, kan åberopas inför nationella myndigheter.
Det finns ingen anledning att förmoda att bedömningen härvidlag
kommer att avvika från den som görs i gemenskapen. Undantag
måste dock göras för konkurrensbegränsningsreglerna. Det förefaller inte sannolikt, att dessa under nuvarande omständigheter
kommer att ges direkt effekt i Finland eller Sverige. Vid lagkonla-TiR 1977
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flikt gäller den huvudprincipen, att senarekommande författning
skall äga företräde. I Sverige måste härutöver hänsyn tas till att
den använda författningsformen är Jmngörelse. Kungörelsen bör
vika .för av riksdagen stiftad lag vare sig den senare är av äldre
eller yngre datum.
I Norge, slutligen, är frihandelsavtalets bestämmelser ej införlivade i den interna rättsordningen och enskilda saknar därför
grund att direkt åberopa sig på avtalet. Traktaträtten kan emellertid användas som underlag vid tolkning av den nationella rätten.
Denna indirekta väg kan frihandelsavtalet komma att få en genomslagskraft i Norge som i mycket överensstämmer med situationen i Sverige.

