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Inledning 

I den juridiska debatten brukar konstitutionell kontroll begränsas till att identifieras med 

normprövning trots förekomsten av andra och varierande kontrollmekanismer. Men, vad innebär 

normprövningen och varför tar den över debatten vad gäller konstitutionell tillsyn? Man kan kort 

presentera normprövningen som domstolarnas eller andra kompetenta organs granskning av 

lagarnas och andra föreskrifters förenlighet med konstitutionen, med syfte att garantera 

rättssäkerheten och undvika maktmissbruk. Vidare har konstitutionalismen, lagbundenhet vid 

maktutövning och en successiv utveckling vad gäller erkännandet av de grundläggande fri- och 

rättigheterna lett till att normprövningen anses vara ett viktigt element i rättsstatstraditionen och 

följaktligen till att den har tagit över diskussionen i den juridiska debatten. 

Domstolarna runt om i världen började redan under slutet av 1700 -talet att granska lagarnas 

förenlighet med konstitutionella bestämmelser. På så sätt har rättsinstitutet sett dagens ljus och växt 

fram från rättspraxis, för att senare komma att grundlagsfästas i vissa rättsordningar. 

Normprövningen har utvecklats utifrån två olika synsätt som har sitt ursprung i den amerikanska 

och den europeiska rätten. Medan i USA har domstolarnas roll vid normprövning blivit välkommen 

och accepterad utan djupare diskussion, eftersom man betraktade det engelska parlamentet som 

förtryckare och såg domstolarna som befriare, blev domstolarnas befogenhet till normprövning en 

het fråga på europeiskt plan. Detta grundades på att ur europeiskt perspektiv var domstolarna 

monarkens medhjälpare och parlamentet ansågs vara befriaren från deras förtryck. Brytpunkten vad 

gäller rättsinstitutets utveckling kan sägas vara när domaren Marshall fastställde grunden för 

lagprövningsrätten i USA i målet Madbury vs. Madison, genom att påpeka att vid kollision mellan 

lag och en konstitutionell bestämmelse måste domstolen med beaktande av normhierarkin, tillämpa 

konstitutionen.  

Rättsinstitutens funktion, utformning och räckvidd har utvecklats med förekommande variation. Ur 

ett internationellt perspektiv verkar det inte vara möjligt att hitta enhetliga lösningar vad gäller 

normprövningen. Varianter finns exempelvis i fråga om form av normkontroll, i systemets 

organisation samt i fråga om dess effekter och även om skillnader förekommer i de olika 

rättssystemen, anses normprövningen vara ett effektivt konstitutionellt rättsmedel för den enskilde. 

Men, hur förhåller sig detta påstående till verkligheten? Kan man enas om att institutet i praktiken 

resulterar i ett reellt skydd för den enskilde? Eller är det bara en konstruktion som föreskrivs för att 

leva upp till rättstatlighetens krav? 

Med det ovan nämnda som utgångspunkter kommer vi att genomföra en komparativrättslig 

undersökning av normprövningen som institut i de uruguayanska och svenska rättsordningarna. 
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Uruguay som republik och Sverige som konstitutionell monarki föreskriver i deras författningar de 

olika principer som skall erkännas och respekteras för att kunna fastställa att länderna lever upp till 

de krav som rättsstatligheten ställer. Ett av dessa krav är att effektiva kontrollmekanismer mot 

maktmissbruk ska finnas föreskrivna i konstitutionen. Olika kontrollmekanismer mot godtyckligt 

styre och maktmissbruk stadgas av båda rättsordningarna. Problematiken ligger här i att fastställa 

om kontrollmekanismerna visar sig vara effektiva i praktiken, vilket ledde oss till en fördjupad 

studie av normprövningen i dess konkreta efterhandsform, som kontrollmekanism. 

Vi kommer därmed att begränsa vår studie till den konkreta efterhandskontrollen, med fokus i dess 

tillkomst, utformning och framför allt dess effekter för att försöka konstatera om rättsinstitutet för 

med sig det faktiska skyddet mot maktmissbruk för den enskilde som den anses medföra. 

 

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att beskriva Uruguays och Sveriges regelverk vad gäller den konkreta 

efterhandskontrollen av rättsreglers grundlagsenlighet samt att bedöma huruvida tillämpningen av 

den konkreta efterhandskontrollen ger ett reellt rättsskydd för den enskilde. 

 

Metod och material 

Vi anser att användningen av en kombination av olika metoder är nödvändig för att kunna 

genomföra en utförlig utredning av de uruguayanska och svenska rättsordningarna samt för att 

grundligt studera normprövningsinstitutet i dessa system. 

Tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden innebär att identifiering av de relevanta 

rättskällorna och användning av dessa under arbetets gång bör ske. Syftet blir därmed att fastställa 

den gällande rätten.1 Vidare ger den rättsanalytiska metoden utrymme för analys av den fastställda 

gällande rätten, vilket utvidgar behandlingen av den. 2 För att kunna genomföra vår studie av de 

olika rättsordningarna kommer vi att först identifiera regelverket i båda rättsordningarna vad gäller 

konkret efterhandskontroll. Därefter kommer vi att bearbeta det identifierade regelverket för att 

utvidga förståelsen av det. Därför anser vi att dessa metoder kommer att vara användbara.  

Användningen av den rättshistoriska metoden, som går ut på att förstå rättskällorna utifrån det 

historiska sammanhanget3, kommer att ge en överblick över rättsinstitutets tillkomst och utveckling 

                                                           
1 Se Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- ämne, material, metod och argumentation. Tredje upplagan. 

Norstedts Juridik. Poland 2015. s. 39 och 43. 
2 Se Sandgren, C. 2015, s. 45. 
3 Se Sandgren, C. 2015, s. 53. 
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i de olika rättsordningarna, vilket vi anser vara av relevans för en fördjupad förståelse av 

rättsinstitutet. 

Den komparativa metoden kommer att användas under arbetets gång. Bogdan behandlar denna 

metod i sin publikation Komparativ rättskunskap och förklarar att den innebär en komparation av 

två (eller flera) olika rättssystem där utgångspunkten är att fastställa deras likheter och skillnader. 

Därefter utförs en bearbetning av dessa och fortsättningsvis försöker man förklara dem utifrån olika 

faktorer, såsom historia, religion, politik, m.m. 4 Bogdan framför vidare att vid studier av 

komparativrättslig karaktär bör man först fastställa vilken form av jämförelse som vill genomföras. 

Han menar att jämförelserna kan skiljas åt beroende på syftet. Exempelvis kan man välja att jämföra 

två eller flera rättsordningar, alltså bilaterala respektive multilaterala jämförelser. Vidare kan man 

välja att genomföra en mikro- eller makrojämförelse, beroende på om man bestämmer sig för att 

studera en del av rättsordningarna eller dess helhet. 5 

Utifrån det ovan nämnda har vi bestämt oss för att utföra en bilateral mikrojämförelse, vilket 

innebär att vi kommer att använda oss av de uruguayanska och svenska rättsordningarna som 

studieobjekt, med närmare undersökning av normprövningsinstitutet i dess efterhands och konkreta 

form. Vad gäller tillämpningen av den komparativa metoden vill vi framföra att vi kommer att 

försöka fastställa de likheter och skillnader som rättsordningarna presenterar för att följaktligen 

försöka förklara skälen för deras uppkomst.    

För den uruguayanska delen har vi haft fördelen att en av oss både behärskar språket obehindrat 

samt har tidigare kunskap om rättsordningen. Med hjälp av kontakter och tidigare egna studier har 

vi lyckats finna de enligt vår mening relevanta rättskällor som behövs för utförandet av arbetet. Med 

rättsordningarnas rättskällelära i beaktande har vi begränsat underlaget för studien på följande sätt: 

vi kommer exempelvis att använda oss av artiklarna 256 - 261 och 309 - 312 i den uruguayanska 

konstitutionen samt av 11 kap. 14 § RF eftersom de reglerar den konkreta efterhandskontrollen. 

Relevanta förordningar, såsom Decreto- 500 för uruguayansk del, kommer att användas i den mån 

de berörs, exempelvis vid behandlingen av normprövning av regeringens verkställighetsföreskrifter 

i Uruguay, eftersom den är en del av regelverket vad gäller konkret efterhandskontroll. För svensk 

del anser vi att förarbetena till regeringsformen är av relevans för en djupare förståelse av 

rättsinstitutets utveckling i det svenska rättssystemet. Vidare kommer vi att använda oss av 

rättspraxis för att kunna behandla normprövningen i praktiken i båda rättssystemen samtidigt som 

den kommer att ligga till grund för vår analys av normprövningens effekter, vilket kan förstås i 

förhållande till arbetets syfte. 

                                                           
4 Se Bogdan, Michael. Komparativ rättskunskap. Upplagan 2:5. Norstedts Juridik. Vällingby. 2011. s. 18 samt s. 64-69. 
5 Se Bogdan, M. 2011. s. 56-57. 
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Avgränsningar 

I denna framställning har vi av utrymmes-och tidsskäl, valt att fokusera på den konkreta 

efterhandskontrollen av lagar och regeringens verkställighetsföreskrifters grundlagsenlighet i de 

olika rättssystemen.  

På grund av det ovan nämnda kommer andra former av normkontroll inte att behandlas under 

arbetets gång. Följaktligen kommer Lagrådets förhandskontroll, förhandskontrollens tillkomst, 

funktion och begrepp, för svensk del, inte att beröras. De svenska förvaltningsmyndigheternas 

skyldighet till normprövning enligt 12 kap. 10 § RF kommer inte heller att beröras på grund av de 

angivna skälen. Vidare kommer den svenska och uruguayanska normprövningen av andra 

föreskrifter än lag och regeringens verkställighetsföreskrifter att beröras i den mån det behövs men 

utan närmare bearbetning. Slutligvis har vi valt att inte behandla den svenska konstitutionella 

utvecklingen innan 1809 års regeringsform. 
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Den teoretiska ramen 

1.  Bakgrund 

1.1  Normprövning eller lagprövning? om begreppen och dess innebörd  

Vid en närmare undersökning av de olika rättskällorna möts läsaren av användningen av olika 

begrepp för att förklara prövningen av de olika författningarna vid förekomsten av normkollision. 

De begrepp som vanligtvis påträffas i lagtext, förarbeten och doktrin är lagprövning och 

normprövning antingen som två olika begrepp betecknande ungefär likadana rättsinstitut eller som 

synonymer. 

I propositionen till en ny regeringsform refererades till lagprövning som rätten och skyldigheten för 

domstolarna och myndigheterna att, vid rättstillämpning, åsidosätta en föreskrift som stred mot en 

annan av högre valör.6  Här definierades lagprövningen som en prövning av alla förskrifter, vilket 

leder till slutsatsen att den inte ansågs skilja sig från normprövning.   

Grundlagsutredningen däremot, använde sig i sin rapport av båda begreppen och framförde 

skiljelinjen dem emellan. Medan lagprövning användes som ett begrepp som innebar prövningen av 

lagars (i formell mening) grundlagsenlighet, användes begreppet normprövning som ett bredare 

begrepp som innefattar prövningen av lagars och andra rättsreglers grundlagsenlighet, utförd av 

någon som är självständig och oberoende gentemot den som beslutade föreskriften.7  

I doktrinen brukar de ovan nämnda uppfattningarna förekomma, det vill säga, att antingen 

identifiera lagprövning och normprövning som samma institut eller att skilja dem åt beroende på 

problematiken som behandlas. Även om skillnader förekommer anses normprövningen vara ett 

rättsinstitut som innebär dels en prövning av rättsreglernas förenlighet med konstitutionella 

bestämmelser, dels en prövning av rättsreglernas förenlighet med normer av högre rang. Vidare är 

det på sin plats att tillägga att dess syfte förklaras vara att garantera rättssäkerheten och undvika 

maktmissbruk genom att värna om konstitutionens överhöghet, normhierarkin samt de enskildas 

grundläggande fri- och rättigheter. 8 

Den svenska regeringsformen använder sig av begreppet lagprövning men refererar till prövningen 

av alla föreskrifter och inte bara lagar i formell mening, vilket leder till slutsatsen att det är 

                                                           
6 Se Proposition 1973:90 s. 200. 
7 Se SOU 2007:85 Grundlagsutredningens rapport VIII – Olika former av normkontroll. Expertgruppsrapport. s. 13-14. 
8 Se Nergelius, Joakim. Svensk statsrätt. Tredje upplagan. Studentlitteratur AB. Lund. 2014. s. 233. Se även Åhman, 

Karin. Normprövning – Domstolskontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000-2010. 

Upplaga 1:1. Norstedts Juridik AB. Stockholm. 2011. s. 19 samt 23-25. Se vidare Korzeniak, José. Primer curso de 

Derecho Público- Derecho Constitucional. Segunda edición. Fundación de cultura universitaria. Montevideo. 2002. s. 

127. 
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normprövning som föreskrivs.9 Den uruguayanska konstitutionen, i sin tur, föreskriver 

motsvarigheten till lagprövning, som en granskning av en lags förenlighet med konstitutionen, i 

avsnittet som avser den dömande makten men utan egen rubrik, till skillnad från den svenska 

regeringsformens bestämmelse.10 Vidare föreskrivs under avsnittet om förvaltningsrättsliga tvister, 

ett institut som kan anses vara en motsvarighet till normprövningen. Utan egen rubrik, föreskrivs 

möjligheten att normpröva föreskrifter eller beslut utfärdade vid utövandet av administrativa 

uppgifter inför en specialdomstol.11   

Slutsatsen blir följaktligen att båda författningarna föreskriver normprövningen och att, medan den 

ena väljer att kalla det för lagprövning, väljer den andra att dela upp stadgandet av möjligheten till 

prövning av lagarnas förenlighet med konstitutionen från normprövningen av andra föreskrifter.  

Med det ovan behandlade som grund kommer vi i fortsättningen att använda oss av begreppet 

normprövning, eftersom det enligt vår mening, kan användas för båda rättsordningarna samt innebär 

en bredare tolkning av rättsinstitutet och följaktligen en prövning av alla föreskrifters förenlighet 

antingen med grundlagen/konstitutionen eller med andra föreskrifter av högre konstitutionell valör.  

 

1.2   Rättsstatlighet ur ett komparativt perspektiv: Uruguay och Sverige som rättsstater 

samt normprövningen som rättssäkerhetsgaranti. 

Rättsstatligheten förutsätter att statsmakten utövas i enlighet med den gällande rätten och inte 

godtyckligt samt att, bland andra, konstitutionalism, demokratiprincipen, maktdelningsprincipen 

och likabehandlingsprincipen erkänns och respekteras. Vidare ska staten erkänna de grundläggande 

fri-och rättigheterna i konstitutionella bestämmelser och effektiva kontrollmekanismer ska finnas 

föreskrivna för att garantera rättssäkerheten och undvika maktmissbruk.12   

Den uruguayanska konstitutionen och den svenska regeringsformen föreskriver de ovan nämnda 

principerna i olika konstitutionella bestämmelser och attribuerar på detta sätt rättsstatligheten till 

båda staterna. 13  

                                                           
9 Se RF 11:14 
10 Se Bilaga I - Avsnitt XV- om den dömande makten, kapitel IX. I konstitutionen. På originalspråk, ”Declaración de 

inconstitucionalidad de la ley”.   
11 Se Bilaga II - exempelvis artikel 309 i Konstitutionen. På originalspråk, ”Acción de nulidad de los actos 

administrativos”. Viktig att ha i åtanke är att även om det föreskrivs en motsvarighet till normprövningsrätten, eftersom 

det prövas andra föreskrifter förenlighet med normer av högre rang, gäller detta inte alla föreskrifter; exempelvis går det 

inte att normpröva regeringens förordningar inför denna tribunal.  
12 Se Risso Ferrand, Martín.  Derecho Constitucional. Tomo 1. Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo 2015. s. 

408-421 samt s. 431. Se även Korzeniak, José. 2002. s. 313-314. Se vidare Petersson, Olof. Demokratirådets rapport 

1996- demokrati och ledarskap. Första upplagan. SNS Förlag. Kristianstad. 1996. s. 24. samt Sterzel, Fredrik. 

Författning i utveckling- tjugo studier kring Sveriges författning. Första upplagan. Iustus Förlag AB. Uppsala. 2009. s. 

38-39. 
13 Se Risso Ferrand, M. 2015. s. 431. 
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För att kunna skapa sig en bättre förståelse av normprövningens roll i de uruguayanska och svenska 

rättsordningarna, bör en närmare titt på dessa principer, om inte krav, vara på sin plats. 

Republiken Uruguay och Sverige är demokratiska rättsstater, men Uruguay är även en social 

rättsstat. Att båda staterna anses vara demokratiska rättsstater föreskrivs inte i en specifik 

bestämmelse i ländernas konstitutioner. Detta framgår däremot av stadgandet av de tidigare nämnda 

rättsstatsprinciperna i olika konstitutionella bestämmelser.14 Den sociala karaktären syftar på det 

sociopolitiska systemet som föreskrivs i konstitutionen. Viktigt att ha i åtanke är att i de första 

konstitutionerna föreskrevs en stat av liberal karaktär, där stadgandet av de klassiska grundläggande 

fri- och rättigheterna och framför allt äganderätten var i fokus. Den liberala staten kännetecknas 

bland annat för att staten tar sig an uppgiften att värna för säkerheten, försvar och internationella 

relationer samt för en nästan omärkbar grad av statligt ingripande i de enskildas ekonomiska och 

sociala angelägenheter. Den liberala staten bygger vidare på de individuella rättigheterna och i 

synnerhet äganderätten, civilrätten samt en stor tilltro i lagen och lagstiftarens roll. Det var med 

1934 års konstitution som Uruguay förklarades vara en social och demokratisk rättsstat genom 

inkorporeringen av de sociala rättigheterna, såsom fackföreningsfrihet, rätten till strejk och rätt till 

utbildning, bland andra. Den sociala staten brukar ses som en över vinning av den liberala tanken 

och karakteriseras för att tilltron kom att ligga på förvaltningen och inte på lagstiftaren. Eftersom 

fokus numera ligger på pluralism, tolerans och framför allt de grundläggande fri- och rättigheterna, 

har tilltron som till en början låg på lagstiftaren och senare på förvaltningen, förts över 

domstolarna.15 När man talar om demokratisk rättsstat tänker man först och främst på en 

statsordning som kan beskrivas utgå från folket. Att staterna är demokratisk rättsstat innebär därför 

att utöver konstitutionalism, legalitetsprincipen, likabehandlingsprincipen samt maktdelningen, 

föreskrivs demokratiprincipen och folksuveräniteten i konstitutionerna.16  

Medan folksuveräniteten stadgas genom en enda konstitutionell bestämmelse kommer 

demokratiprincipen till uttryck i båda konstitutionerna exempelvis genom stadgandet av inslag av 

direkt och indirekt demokrati samt allmän och lika rösträtt.17 Medan den uruguayanska 

konstitutionen föreskriver att den offentliga makten utgår från nationen, föreskriver den svenska 

regeringsformen att den offentliga makten utgår från folket.18 Även om terminologin skiljer sig åt, 

syftar man i båda författningar på att stadga folksuveräniteten. Varken regeringsformen eller den 

                                                           
14 Se ex. artikel 4, 7 samt 8 i Uruguays Konstitution och RF 1:1 st. 1, RF 1:1 st.3, RF 1:9. 
15 Se Cassinelli Muñoz, Horacio. Derecho Público- Versión de las clases del curso de derecho público dictadas en la 

facultad de ciencias económicas y de administración de la Universidad de la República. Tercera edición.  Fundación de 

cultura universitaria. Montevideo. 2009. s. 63-65.  Se även Risso, Martín. 2015. s. 405. 
16 Se Petersson, O. 1996. s. 114. 
17 Se artikel 4, 77, 82 samt 303 i Konstitutionen. Se även RF 1:1 st.1, RF 3:1 st.1 samt RF 3:4. 
18 Se artikel 4 i Konstitutionen. Se även RF 1:1 st.1. 
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uruguayanska konstitutionen innehåller en förklaring av begreppet eller en närmare behandling av 

vad lagstiftaren menade med “folket” respektive “nationen”. Ändå förstår man vid en närmare 

behandling av folksuveränitetsprincipen, att man syftar på de individer som befinner sig inom 

staternas territorier och uppfyller vissa krav för att kunna utöva sin rätt att styra landet, genom att 

rösta. “Nationen” eller “folket” kan inte annat än uttrycka sin vilja genom valhandlingen. På detta 

sätt kan folksuveräniteten uttryckas genom direkta eller indirekta val, vilka föreskrivs i båda 

rättsordningar. Hemliga och allmänna val föreskrivs i båda rättsordningarna medan skillnader finns 

i att den uruguayanska föreskriver obligatoriska och den svenska fria val.19 Dessa demokratiska 

inslag samt folksuveräniteten som staterna tillerkänner, tillsammans med erkännandet av de andra 

nämnda rättsstatsprinciperna, ger grund för att både Uruguay och Sverige kan anses vara 

demokratiska rättsstater.20  

Erkännandet av konstitutionen som den normen av högst hierarki i rättsordningen samt dess 

tillämpning av alla de offentliga organen vid maktutövning, leder till slutsatsen att 

konstitutionalismen är en del av rättsordningarna.21 Konstitutionen ska ses som ett 

samlingsdokument av rättsregler enligt vilken samhället organiseras och uttrycker sin vilja. Vidare 

ska spelreglerna för politisk agerande, maktens organisation och dess fördelning, de grundläggande 

fri- och rättigheterna samt effektiva kontrollmekanismer för att undvika godtyckligt styre finnas 

föreskrivna i dokumentet. 22 Josefsson framförde att syftet med konstitutionen är att göra 

demokratin genomförbar genom att garantera alla de berörda möjlighet att vara en del av den 

demokratiska processen.23 Det är genom normprövningen som konstitutionalismen kan sägas 

komma till uttryck, eftersom det är vid prövningen av lagarnas och andra föreskrifters förenlighet 

med konstitutionen som den sist nämndas överhöghet säkerställs. 24 

Som vi behandlade ovan leder principen om konstitutionens dominerande ställning i rättsordningen 

fram till att konstitutionen placeras som högsta rättsregel i normpyramiden. Medan man i det 

uruguayanska systemet hittar konstitutionen i spetsen av pyramiden, hittar man i den svenska 

rangordningen de fyra grundlagarna25 som de rättsreglerna av högsta valör.26 Neråt i pyramiden 

förekommer vissa skillnader mellan rättsordningarna. Medan den uruguayanska normpyramiden 

                                                           
19 Se artikel 82 i Konstitutionen. Se även RF 3:1 st.1. 
20 Se Korzeniak, J. 2002. s. 316, 320-322. Se även Risso Ferrand, M. 2015. s. 452-453. Se vidare Bull, Thomas & 

Sterzel, Fredrik. Regeringsformen- en kommentar. Upplaga 2:2. Studentlitteratur AB. Lund. 2015. s.18. 
21 Se Risso Ferrand, M. 2015. s. 432. Se även RF 2:19, RF 11:14 samt RF 1:1 3 st. 
22 Se Nergelius, J. 2014. s. 15-16. 
23 Se Josefsson, Carl. Domstolarna och demokratin - Något om syftet med grundläggande rättigheter, europeiseringens 

konsekvenser och aktivismens baksida. SvJT. 2015:1, 40-71. s. 42-43. 
24 Se Åhman, K. 2011. s. 24. 
25 Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen samt Yttrandefrihetsgrundlagen. 
26 Se RF 11:14 2 st. Se även Sterzel, Fredrik. Sverige - i Komparativ konstitutionell rätt. Jonsson Cornell, Anna (red). 

Andra upplagan. Iustus förlag AB. Uppsala. 2015. s. 77 och Cassinelli Muñoz, H. 2009. s. 31. 
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består av legislativa skrifter på den andra, administrativa skrifter på tredje och individualiserade 

akter på den fjärde avsatsen, visar den svenska rättsordningen på flera nivåer i normhierarkin.27 Den 

svenska rangordningen visar på följande ordning: Riksdagsordningen hittas i andra avsatsen, lagar i 

tredje, förordningar i fjärde och myndigheternas föreskrifter i botten av pyramiden.28 

Normprövningen förutsätter att det finns en hierarki bland rättsreglerna och att när en regel av lägre 

valör strider mot en av högre valör, äger den företräde vilket leder till att den regeln av lägre valör 

inte tillämpas av domstolen. För att kunna upprätthålla balansen i rättsreglernas placering i 

pyramiden och lösa uppkommande konflikter mellan dem kan normprövningen sägas vara ett 

rättsmedel som av båda rättsordningar har ansetts vara tillförsäkrande av denna hierarki.29  

Den tidigare nämnda lagbundenheten, även kallad legalitetsprincipen, kommer till uttryck på två 

olika sätt: dels ställs det krav på lagbundenhet vid maktutövning, dels föreskrivs krav på lagform för 

reglering av vissa områden. Samtliga krav föreskrivs i ländernas respektiva konstitutioner 

exempelvis genom krav på lagform i dess rättighetskataloger, där det föreskrivs att begränsningar 

av vissa rättigheter måste ske genom lag.30 Krav på förutsebarhet av lagarna kan sägas vara en följd 

av legalitetsprincipen. Varken den uruguayanska konstitutionen eller den svenska regeringsformen 

föreskriver förbud mot retroaktiv lagstiftning annat än för straff och skatterätten, vilket innebär att 

rättsregler med retroaktiva effekter får förekomma inom andra rättsområden. Retroaktiviteten består 

i en slags bakåtverkande effekt som inte kunde förutses innan den enskilde utförde en 

handling.  Anledningen till förbudet kan sägas vara att om en person döms för en handling som inte 

var straffbar vid den tidpunkten den skett blir maktutövningen godtyckligt och därmed inte förenlig 

med kravet på lagbundenhet. Normprövningen blir därmed ett rättsmedel att tillvarata vid 

förekomsten av lagstiftning med tillbakaverkande effekt, som garanti mot godtyckligt 

maktutövning.31  

Som effektivt medel mot maktmissbruk anses det vara nödvändigt att sprida statsmakten i olika 

organ.32 Maktdelningen föreskrivs inte direkt vare sig i den uruguayanska eller den svenska 

konstitutionen, utan principen uttrycks utspritt i olika artiklar/paragrafer som stadgar att den 

                                                           
27 När man pratar om legislativa akter enligt det uruguayanska systemet, pratar man om balkar, lagar och kommunala 

föreskrifter som har valör av lag. Administrativa akter pekar på rättsregler utfärdade av de verkställande makten på 

nationell och kommunal nivå. Till sist menar man med individualiserade akter domar, avtal och förvaltningsbeslut. 
28 Se Sterzel, F. 2015. s. 77-78. Se även Cassinelli Muñoz, H. 2009. s. 31-32 och s. 40-41. 
29 Se Åhman, K. 2011. s. 23. 
30 Se exempelvis artikel 7 i Konstitutionen. Se även Risso Ferrand, M. 2015. s. 433. Se vidare RF 2:20 samt Bull, T. & 

Sterzel, F. 2015. s. 20-21 samt s. 49. 
31 Se Bull, T. & Sterzel, F. 2015. s. 77. Se vidare Risso Ferrand, M. 2015. s. 412-413 samt s. 438-440. 
32 Se Petersson, Olof. Rättsstaten- frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik. Andra Upplaga. Norstedts 

Juridik AB. Stockholm. 2005. s. 23 och 90. 
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lagstiftande, verkställande och dömande makten utövas av varandra oberoende organ.33 Den 

uruguayanska konstitutionen stadgar att den lagstiftande makten utövas av Parlamentet34, den 

verkställande av Presidenten och dess minister35 samt att den dömande makten utövas av Suprema 

Corte de Justicia36 och andra tribunaler och domstolar.37  För svensk del föreskrivs en så kallad 

funktionsdelning eftersom makten anses vara odelbar då den utgår från folket och därför ska olika 

uppgifter fördelas på olika organ som äger befogenhet och kompetens att befatta sig inom specifika 

frågor.38 Detta uttrycks i att riksdagen utövar den lagstiftande makten39, Regeringen styr riket och 

utövar den verkställande makten40 och domstolarna och förvaltningsmyndigheter utövar 

rättskipning respektive förvaltning41. Genom att exempelvis tillerkänna dessa organs självständighet 

mot varandra försöker man att garantera funktionsfördelningen dem emellan. Exempelvis har man i 

11 kap. 3 § RF stadgat domstolarnas självständighet genom att förbjuda att andra statliga organ 

bestämmer hur domstolarna ska besluta i enskilda fall, som ett sätt att garantera 

funktionsfördelningen. För att undvika maktmissbruk och överträdelse av befogenheter ska 

ömsesidig kontroll förekomma. Tanken är att upprätthålla balansen mellan de olika maktorganen 

genom erkännandet av olika kontrollmekanismer dem emellan. På så sätt kan normprövningen 

sägas vara en av domstolarnas rättsliga verktyg för att granska andra statsorgans utfärdade 

bestämmelser.42 

Vidare föreskriver båda konstitutionerna likabehandlingsprincipen vilket innebär att principen 

måste genomsyra hela rättsordningen och därmed maktutövningen. Den uruguayanska 

konstitutionen stadgar att alla människor är lika inför lagen vilket den svenska regeringsformen 

också föreskriver. Tyngdpunkten ligger här på ordet “inför” eftersom det leder till att man måste 

förstå principen i ljuset av att likabehandlingen inte krävs vid lagstiftning utan vid tillämpning av 

rättsregeln. Med detta menas att lagstiftaren får behandla olika under vissa föreskrivna 

förutsättningar vid utformandet av rättsregler. Man kan säga att båda rättsordningar tillämpar den 

aristoteliska formeln att ”verklig jämställdhet är att behandla olika saker olika”. Detta innebär att 

viss olik behandling vid lagstiftning är tillåtet för att nå rättvisa. Krav på likabehandling vid 

                                                           
33 Se artikel 83, 149 och 233 i Konstitutionen. Se även Risso Ferrand, M. 2015. s. 448. Se vidare RF 1:4, RF 1:6, RF 1:8 

samt Nergelius, J. 2014. s. 33-35 och s. 39-40.  
34 Se artikel 83 i Konstitutionen. 
35 Se artikel 149 i Konstitutionen. 
36 Högsta domstolen. Vi kommer i fortsättningen att använda oss av beteckningen Högsta domstolen när vi refererar till 

Suprema Corte de Justicia. 
37 Se artikel 233 i Konstitutionen.  
38 Se Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt. Sveriges författning. Upplagan 21:1. Studentlitteratur. Lund. 2011. s. 87. Se 

även Johansson, Tormod. Regeringens styrning av förvaltningsmyndigheterna efter 1 januari 2011. SvJT. 2012:9, 824-

834. s. 827-829.  
39 Se RF 1:4. 
40 Se RF 1:6. 
41 Se RF 1:8. 
42 Se RF 11:3 samt RF 11:14. Se även Bull, T. & Sterzel, F. 2015. s. 192 och s. 245. Se vidare Sterzel, F. 2015. s. 73. 
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maktutövning medför ett skydd mot diskriminering och godtycke och kan därmed sägas vara en 

grund för normprövning. 43  

Som nämndes ovan kräver rättsstatligheten att de grundläggande fri-och rättigheter föreskrivs i 

konstitutionen, krav som båda rättsordningar lever upp till. Vanligtvis förekommer en distinktion 

mellan dessa fri- och rättigheter i positiva respektive negativa. De positiva rättigheterna omfattas av 

de som staten bör garantera medborgarna vilket innebär en aktiv handling från statens sida. Här 

syftas exempelvis på rätten till utbildning. Å andra sidan, omfattas de negativa rättigheterna av de 

som staten och andra bör avhålla sig från att inskränka på illegitima grunder. Dessa brukar uttryckas 

i form av förbud vilket leder till att förbudet mot tortyr och omänsklig behandling kan sägas vara ett 

exempel på en negativ rättighet. Med tanke på det nyss behandlade bör lagstiftaren ta hänsyn till 

rättigheternas karaktär vid lagstiftningen för att förhindra förekomsten av illegitima 

inskränkningar.44 De grundläggande fri- och rättigheterna föreskrivs i den uruguayanska 

konstitutionen i artiklarna 7 till 72 respektive i det andra kapitlet i regeringsformen för svensk del. 

Vidare får inskränkningar enligt båda rättsordningar förekomma endast i form av lag och med 

hänsyn till vissa krav. Vid exempelvis långtgående inskränkningar anses därför normprövningen 

vara en rättssäkerhetsgaranti för den enskilde mot maktmissbruk eftersom institutet värnar för den 

enskildes grundläggande fri- och rättigheter.45 

Slutligvis måste effektiva kontrollmekanismer för att garantera att statsmakten inte avviker från de 

föreskrivna rättsreglerna finnas att tillvarata. Dessa kan exempelvis vara möjligheten för den 

enskilde att utkräva ansvar vid maktutövning eller möjligheten till normprövning. Båda 

rättsordningarna föreskriver varierande kontrollmekanismer, såsom bland andra, möjligheten för 

den enskilde att utkräva ansvar i Uruguay och JO som tillsynmekanism i Sverige. En gemensam 

nämnare för båda rättsordningarna är den under avsnittet behandlade normprövningen.46   

Vi har konstaterat under avsnittets gång att Uruguay och Sverige kan anses vara rättsstater eftersom 

deras författningar visar på olika element av rättsstatlighet. Av intresse för denna studie är framför 

allt att kravet på att effektiva kontrollmekanismer mot maktmissbruk vid maktutövning ska finnas 

föreskrivna i konstitutionen uppfylls. Båda rättsordningarna visar som konstaterat på dess 

                                                           
43 Se artikel 8 i Konstitutionen. Se även Korzeniak, J. 2002. s. 326-28 och Risso Ferrand, M. 2015. s. 503-504 samt s. 

509. Se vidare RF 1:9, RF 2:12 och RF 2:13 samt Bull, T. & Sterzel, F. 2015. s. 53. 
44 Se Gunnar, Göran & Namli, Elena. Allas värde och lika rätt – Perspektiv på mänskliga rättigheter. Upplaga 1:6. 

Studentlitteratur AB. Lund. 2005. s. 98-101.  
45 Se artikel 7 till 72 i Konstitutionen. Se även Risso Ferrand, M. 2015. s. 447-448. Se vidare RF 2 kapitel samt Sterzel, 

F. 2015. s. 84-85. Se Åhman, K. 2011. s. 25. 
46 Se artikel 24-25; 256-261 (Bilaga I); 309-312 (Bilaga II) i Konstitutionen. Se även Cassinelli Muñoz, H. 2009. s. 55. 

Se även RF 11:14. Se vidare Sterzel, F. 2015. s. 84-85 samt Nergelius, J. 2014. s. 307-310. 



 

12 
 

befintlighet och som gemensam nämnare dyker normprövningsinstitutet upp, vilket leder till frågan 

om den visar sig vara effektivt och rättvist i praktiken eller ej.  

 

1.3  Konstitutionell utveckling 

1.3.1  Utvecklingen i Uruguay 

Den konstitutionella utvecklingen i Republiken Uruguay visar på viljan att upprätthålla demokratin 

och rättsstatligheten trots upprepade statskupper som hotade med att rasera allt som konstitutionen 

strävade efter att garantera och skydda. 

Efter många år av kolonisering sattes 1828 processen att stifta en konstitution igång. 

Inspirationskällor under stiftningsprocessen var de franska och nordamerikanska revolutionerna 

samt, bland andra, Cádizs konstitution. 47  På så sätt stiftades den första uruguayanska 

konstitutionen år 1830 med idéer och principer som demokrati, frihet, jämställdhet, maktdelning 

och folksuveränitet som grundpelare. Denna var en skriven konstitution och dess ändringsprocedur 

krävde tre likalydande beslut i följd för att ändringarna skulle antas. Konstitutionen erkände vissa 

grundläggande fri- och rättigheter, vilka erkändes vidare i de senare konstitutionerna. Den föreskrev 

exempelvis rätten till liv, frihet och välstånd samt rätten till likabehandling.48  

I början av 1900 talet började man förstå att konstitutionen inte längre kunde garantera, bland annat, 

institutionell stabilitet eller reell maktdelning, på grund av de pågående samhällsförändringar samt 

den komplicerade politiska scenen. Med tanke på svårighetsgraden för att kunna genomföra 

ändringar i konstitutionen kom makteliten överens om att ändra på just dessa konstitutionella 

bestämmelser och 1915 sammankallades därför det konstitutionella rådet. 1918 antogs en ny 

konstitution som också blev en skriven konstitution men som krävde två likalydande beslut i följd 

för antagande av ändringarna. Vidare infördes bland annat förbud mot dödstraff samt habeas corpus 

institutet, valsystemet förbättrades med hemliga och obligatoriska val samt staten förklarades vara 

sekulär. 49 

Konstitutionerna av 1934 och 1942 antogs efter genomförandet av två statskupper och därför inte 

under de lagstiftningsprocedurer som föreskrevs i dem. Den första statskuppen genomfördes av 

presidenten Terra och den senare av presidenten Baldomir. Båda presidenterna ville genomföra 

konstitutionella ändringar (den första om exekutivens organisation och den senare om 

konstitutionens reformprocedur) men mötte politiskt motstånd, vilket ledde till att de upplöste 

                                                           
47 Se Korzeniak, J. 2002, s. 177-180.  
48 Se Correa Freitas, Rubén. Derecho Constitucional contemporáneo- Tomo 1. Cuarta edición. Fundación de cultura 

universitaria. Montevideo. 2013. s. 153. 
49 Se Korzeniak, J. 2002. s.182-186 samt s. 209-210. 
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parlamentet och sammankallade det konstitutionella rådet med uppgift att ändra på konstitutionen. 

Dessa ändringar trädde omedelbart i kraft 1934 respektive 1942. Med 1934 års konstitution infördes 

normprövningen för granskning av lagarnas förenlighet med konstitutionella bestämmelser där det 

enda kompetenta organet att befatta sig med sådana frågor föreskrevs vara högsta domstolen. 

Vidare stadgades de så kallade sociala rättigheter, vilka innefattade bland annat, fackliga rättigheter 

och barnens rättigheter.50   

Som resultat av en politisk överenskommelse mellan de liberala och konservativa partierna antogs 

1952 en ny konstitution som innehöll ändringar i den verkställande maktens organisation samt som 

utökade normprövningsrätten och inrättade en tribunal för normprövning av förvaltningens 

föreskrifter och beslut. Istället för presidenten och ministrarna skulle regeringen bestå av ett 

kollegialt organ sammansatt av nio medlemmar. Åren gick och regeringens organisation ansågs 

vara ofruktbar ut ett politiskt perspektiv, eftersom det blev svårt att lösa de olika problem som 

samhällsförändringarna förde med sig. Efter upprepade försök att återinföra det presidentiella 

systemet utan framgång, blev ändringarna till slut antagna och därmed såg 1967 års konstitution 

dagens ljus. 51  

Den nuvarande gällande konstitution, som antogs 1967, saknade gällande verkan när 

militärdiktaturen ägde rum i Uruguay under perioden 1973-1985. Parlamentet upplöstes och många 

ledamöter blev fängslade och några torterades. Den dömande makten blev fråntagen sin 

självständighet och domarna hotades, fängslades och dödades. Hela statsapparaten demonterades 

och makten togs över av militärerna och civila som sympatiserade med dem. De grundläggande fri- 

och rättigheterna blev kontinuerligt kränkta, många torterades, dödades och försvann spårlöst under 

denna period. Med syfte att legitimera alla sina tagna beslut, lade de facto regeringen fram ett 

förslag på konstitutionella ändringar 1980 och höll folkomröstning för dess antagande, vilken 

resulterade i en ”nej” vinst. De politiska partierna sammankallades och förhandlingarna med 

regeringen igångsattes. 1984 avslutades diskussionerna och det beslutades att alla politiska fängslar 

skulle friges, att val skulle hållas och att konstitutionen skulle börja gälla i samband med den. 1985 

valdes Sanguinetti som president och 1967 års konstitution förklarades gällande.52  

Sedan dess har 1967:s konstitution varit den gällande i landet, med några genomförda ändringar 

som, bland annat, några som hade med sociala reformer att göra som antogs 1989, reformen av 

                                                           
50 Se Korzeniak, J. 2002, s.187-194 samt s.210 och 216. Se även Correa Freitas, R. 2013. s. 158-165. 
51 Se Korzeniak, J. 2002, s.193-197. Se även Correa Freitas, R. 2013. s. 165-168. 
52 Se Korzeniak, J. 2002. s.197-204. Se även Correa Freitas, R. 2013. s. 171. 
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valsystemet med införandet av ”ballotage” 1996 samt några tillägg om miljölagstiftning införda 

2004. 53 

 

1.3.2. Utvecklingen i Sverige 

Den svenska konstitutionella utvecklingen karakteriserar sig, till skillnad från den uruguayanska, 

för strävan efter att bryta ned den monarkiska makten och successivt föra över den till ständerna och 

senare till statsmakterna. Av intresse är också att det inte stiftades en konstitution som ett enda 

dokument i sig utan man har valt att utveckla fyra grundlagar istället. På detta sätt har Sverige idag 

fyra grundlagar av vilka Regeringsformen kan sägas vara den som motsvarar en traditionell 

konstitution.  

Även om 1634 års regeringsform var Sveriges första, var 1809 ett betydande årtal eftersom kungen 

avsattes efter förlusten i kriget mot Ryssland vilket ledde till att en ny regeringsform antogs. Med 

denna strävade man efter att uppnå en balanserad maktdelning mellan ständerna och 

kungen.  Denna regeringsform kom att gälla i 165 år samt att vara föremål för många reformer på 

detaljnivå. Den successiva övergången från 1809:s maktdelning till parlamentarismen är den mest 

signifikativa ändringen som denna regeringsform blev föremål för. Folkrepresentationen var 

därefter i fokus. Departementalreformen 1840- 41 lade grunden för den moderna regeringen genom 

att frånta kungen sin makt och 1866 infördes tvåkammar systemet vilket ersatte de fyra stånden. 

Vidare var inrättande av statsministerämbetet år 1876 också en stärkande faktor till regeringens 

ställning. 54 1917 tillträde en koalitionsregering mellan liberalerna och socialdemokraterna under 

ledningen av liberalen Edén, efter att socialdemokraterna vann politisk mark under 1914 vilket 

ledde till högern tillbakagång. Sedan dess har parlamentarismen i obetydlig grad varit ifrågasatt. 

Statsrådet blev därmed regering, vars maktställning berodde på representationen i kamrarna. Trots 

att parlamentarismen förekom och stadgades i praktiken, ändrades inte regeringsformen, vilket 

ledde till oenigheter mellan det som föreskrevs i regeringsformen och det som praktiserades.55 

Regeringen tillsatte år 1954 en författningsutredning med uppdrag att kontrollera och modernisera 

författningen som kom fram till att en ny grundlag borde skrivas. Under tiden kom de politiska 

partierna med förslag om att övergå från systemet med tvåkammarriksdag till enkammarriksdag 

samt att ett nytt valsystem skulle utformas. Förslagen hänsköts 1966 till Grundlagsberedningen för 

utredning och 1967 enades partierna om att anta förslaget till en mindre grundlagsändring. Som 

                                                           
53 Se Korzeniak, J. 2002. s.206-207. Se även Correa Freitas, R. 2013. s. 172-173. 
54 Se Bull, T. & Sterzel, F. 2015 s. 10-11. Se även Sterzel, F. 2015. s. 71-72. 
55 Se Stjernquist, Nils. Lands skall med laga byggas – Sveriges författningshistoria. I Sveriges konstitutionella urkunder. 

SNS Författningsprojekt. Första upplagan. 1999. s. 37-38.  
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resultat övergick man till en enkammarriksdag, valsystemet ändrades och principen om 

parlamentarism infördes i grundlagen.56  

1972 lade grundlagsberedningen fram ett förslag på en ny regeringsform, där grundläggande fri-och 

rättigheterna samt sättet att stifta och inskränka dem skulle införas. Under tiden för framläggandet 

av betänkandet, ägde den så kallade ”Torekovskompromissen” rum som innebar att monarken 

skulle få vara kvar med en representativ funktion, något som politikerna också ville införa i den nya 

grundlagen. Vad gäller normprövningen, som sedan tidigare genomfördes i praktiken, 

argumenterades i propositionen till regeringsformen att det skulle fortsättas med tillämpningen av 

den i praxis, men att behovet av att grundlagsfästa den inte var aktuellt eftersom normprövningen 

ansågs vara av ringa betydelse i praktiken. Detta grundades framför allt dels i att stridigheten skulle 

vara uppenbar, vilket ledde till få normprövningsfall, dels i att normkollision ansågs vara ovanligt.57 

1974 år regeringsform trädde i kraft 1975 med de tidigare nämnda antagna ändringar, vilket innebär 

att normprövningen inte grundlagsfästes.58  

I regeringens proposition om förstärkt skydd för fri- och rättigheter m.m. behandlades behovet av 

att grundlagsfästa normprövningsrätten som då förelåg enligt rättspraxis. Det framfördes att för att 

förstärka rättighetsskyddet erfordrades att reglerna anknöts till rättsliga garantier som var 

oavhängiga av de politiska organen. Med grund i detta framfördes att införandet av 

normprövningsrätten i grundlagen vore ett sätt att förstärka rättighetsskyddet och ett förslag på 11 

kap. 14 § RF presenterades.59 Förslaget antogs och en grundlagsfäst normprövning trädde i kraft 

1980. 

Från och med 1991 började man utreda möjligheten att modernisera och genomföra språkliga 

ändringar. Dessa utredningar ledde bland annat till att EKMR inkorporerades i svensk rätt 1995; att 

uppenbarhetsrekvisitet avskaffades samt att kapitel 11 i regeringsformen delades upp i två olika 

kapitel, en för rättsskipning och en för förvaltning. Normprövningsrätten, som grundlagsfästes 1980 

innehöll ett uppenbarhetsrekvisit, enligt vilket vid tillämpningen av en föreskrift som stred mot en 

överordnad författning skulle domstolarna eller förvaltningsmyndigheterna inte tillämpa den 

stridiga föreskriften om felet var uppenbart. Genom avskaffandet av uppenbarhetskravet ansåg man 

att staten kunde uppnå sin uppgift att tillförsäkra de enskildas grundläggande fri- och rättigheter 

gentemot statens övergrepp. Med grund i detta föreslogs att uppenbarhetsrekvisitet skulle tas bort, 

                                                           
56 Se Bull, T. & Sterzel, F. 2015. s. 12-13. Se även Sterzel, F. 2015. s. 72. 
57 Se Proposition 1973:90 s. 200-201. 
58 Se Bull, T. & Sterzel, F. 2015. s. 13-15. Se även Sterzel, F. 2015. s. 72 samt Stjernquist, N. 1999. s. 40. 
59 Se Proposition 1978/79:195 s. 1 samt s. 29-31. 
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vilket ledde till dess avskaffande 2010.60 1974 års regeringsform ändrades därigenom så sent som 

2010 och på så sätt avslutades en lång period av reformer. 61  

 

1.4   Normprövningens framväxt i Uruguay och Sverige ur ett komparativt perspektiv. 

Rättspraxis kom i slutet av 1800- talet genom olika beslut som garanterade konstitutionens 

överhöghet framför vanliga lagar, att skapa politisk oro i Uruguay. På motsvarande sätt har det varit 

möjligt att ur domstolspraxis i Sverige kunna utläsa en form av normprövning där domstolarna 

framförallt kontrollerade förordningars grundlagsenlighet med bestämmelser av högre valör under 

samma period.62  

Medan många uruguayanska parlamentsledamöter påpekade att dessa avgöranden var resultatet av 

ett lagbrott, eftersom enligt artikel 152 i 1830 års konstitution var det parlamentet som ägde 

befogenheten att tolka konstitutionen, präglades den svenska politiska och juridiska debatten av 

diskussionen mellan motviljan för kodifiering av normprövningsrätten och de som förespråkade 

kodifiering. 63 

Vad gäller den uruguayanska debatten, tolkades den nämnda artikel 152 av ledamöterna på ett 

restriktivt sätt och ledde till diskussionen om domstolarnas befogenhet att befatta sig med 

konstitutionella frågor. Ledamöterna ansåg att bara parlamentet föreskrevs kompetensen att tolka 

konstitutionen och att domstolarna därför hade överträtt sina befogenheter och trängt sig in i 

parlamentets kompetensområde. Doktrinen kom att diskutera frågan och många juridiskt kunniga 

kom att framföra att en sådan restriktivt tolkning av artikeln skulle betyda en rubbning av 

maktbalansen mellan statsmakterna och tillerkänna parlamentet mer makt. Vidare framfördes att 

artikeln skulle tolkas i ljuset av att statsmakterna var tvungna att tyda konstitutionen inom ramen för 

sina befogenheter, vilket medförde att domstolarna måste erkännas befogenhet att tolka 

konstitutionen. Detta synsätt påverkades av den amerikanska domaren Marshalls fastställande av 

grunden för normprövningsrätten i målet Madbury vs. Madison i USA. Marshall påpekade att vid 

kollision mellan lag och en konstitutionell bestämmelse måste domstolen, med beaktande av 

normhierarkin, tillämpa konstitutionen. Han förklarade vidare att om inte domarna fick tillämpa 

konstitutionen skulle hela tanken och grunden till skälen att ha en skriven konstitution rivas ner.64   

                                                           
60 Se SOU 2000:1 En uthållig demokrati!- Politik för folkstyrelse på 2000-talet. Demokratiutredningens betänkande. s. 

135. 
61 Se Bull, T. & Sterzel, F. 2015. s. 14-18. Se även Sterzel, F. 2015. s. 72. 
62 Se Risso Ferrand, M. 2015. s. 175-176. Se även Åhman, K. 2011. s. 34. 
63 Se Åhman, K. 2011. s. 41. Se även Risso Ferrand, M. 2015. s. 175-176. 
64 Se Risso Ferrand, M. 2015. s. 175-176 samt s. 188-189. 
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Den svenska diskussionen präglades, i sin tur, av erkännandet av domstolarnas normprövningsrätt 

blandad med lagstiftarens motvilja att grundlagsfästa den. Ett av de framförda argumenten var att 

normprövningen skulle ses som undantaget och inte som regeln vid rättstillämpning och att med 

kodifieringen skulle detta komma att påverkas på så sätt att normprövningen skulle bli regeln 

istället för undantaget. Vidare förekom en viss skepsis bland de politiska partierna vad gällde 

grundlagsfästandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och mot domstolarnas roll som 

konstitutionell kontrollmekanism, vilket enligt Åhman influerades av den rådande rättsrealismen.65 

Nergelius pekar på Reuterskiöld som den förste som anförde maktdelningsargumentet till debatten 

och till stöd för domstolarna. Enligt Reuterskiöld hade de grundlagsreformerna som ägde rum 1909 

rubbat balansen mellan statsmakterna vilken kunde återställas om domstolarna erkändes 

normprövningsmakt, som sätt att upprätthålla lagbundenheten som grundlagen syftade på att 

generera. Domstolarnas normprövningsmakt sågs med grund i detta som det bästa sättet att värna 

om de grundläggande värdena.66  

För uruguayansk del var det först genom stadgandet av normprövningsrätten i 1934 års konstitution 

som problematiken reglerades och som domstolarna erkändes befogenheten att tolka konstitutionen, 

även om kompetensen endast tilldelades högsta domstolen. Det stadgades på så sätt ett centraliserat 

system av efterhands normkontroll med syfte att erkänna den högsta domstolen befogenheten att 

befatta sig med lagarnas förenlighet med konstitutionen. Att hålla i minnet är att i denna 

konstitution föreskrevs en begränsad normprövningsrätt, som innebar att högsta domstolen erkändes 

rätten att endast granska lagarnas (i formell mening) förenlighet med konstitutionella bestämmelser. 

Konstitutionen föreskrev att normprövningen kunde initieras av den domare som befann sig i en 

process och behövde avgöra frågan om en lags förenlighet med konstitutionen, ex officio, eller av 

de enskilda som befann sig i en rättsprocess och ansökte hos domstolen om att hänskjuta 

prövningsfrågan till högsta domstolen.67 Ändringar i bestämmelserna om normprövning 

genomfördes 1952 genom tillägget av en ytterligare väg för den enskilde att ansöka om 

normprövning samt genom möjligheten att normpröva beslut och rättsregler utfärdade av 

administrationen hos en special domstol kallad Tribunal de lo Contencioso Administrativo och 

                                                           
65 Se Åhman, K. 2011. s. 41-43. Under 1900-talet utvecklades inom rättsfilosofin en led som kom att kallas för 

Rättsrealismen. Dess företrädare ifrågasatte att det juridiska tänkandet byggde på naturrätten och påpekade att lagen 

måste ses som obestämd samt att det är egentligen domarna som genom praxis skapar den. Rättsrealismen kom att 

utvecklas i Sverige av den s.k. Uppsalaskolan. Enligt dess företrädare var den gällande rätten (som begrepp) samt 

staten, en skapelse av fantasin, då bl.a. gällande är ett värdeord, och kunskapen skulle baseras på verkligheten och 

faktiska förhållandena och inte på värderingar. Vad gällde rättigheterna, ansågs begreppet också vara obefintligt med 

grund i att det utvecklades från magiska uppfattningar i antikernas rom. Rättigheter och skyldigheter ansågs vara 

referenslösa ord som inte betecknade några fakta utan var föreställningen om dess existens som ledde till att det 

allmänna uppfattade de som rättsbindande. Se Nergelius, Joakim. Rättsfilosofi- Samhälle och moral genom tiderna. 

Andra upplaga. Studentlitteratur AB. 2006. s. 136-139. 
66 Se Nergelius, J. 2014. s. 234-235. 
67 Correa Freitas, R. 2013. s. 251. Se även Risso Ferrand, Martín. 2015. s. 190. 
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benämnd med förkortningen TCA. Det första tillägget innebar att den enskilde föreskrevs 

möjligheten till att ansöka om normprövning även om han inte befann sig inom en rättsprocess. Det 

andra innebar en utvidgning av normprövningsrätten som nu kom att omfatta andra föreskrifter än 

lagar.68  

Under samma period och fram till 1980 fortsatte de svenska domstolarna att utveckla 

normprövningsrätten i praxisen utan lagstöd, även om den utövades med respekt för riksdagen som 

lagstiftande organ och med ett mått av försiktighet. Dessa element kom till uttryck i domstolarnas 

krav på “uppenbar fel eller stridighet” för att åsidosätta en viss föreskrift.69 I propositionen till 1974 

års regeringsform anfördes att det skulle fortsättas med tillämpningen av normprövningen i praxis, 

men att eftersom institutet ansågs vara av ringa betydelse i praktiken var behovet av att 

grundlagsfästa den inte aktuellt. Detta grundades dels i uppenbarhetskravet, dels i att normkollision 

ansågs vara sällan förekommande.70 Med detta som grund, blev inte normprövningen grundlagsfäst 

i 1974 års regeringsform utan det blev först 1980 som institutet kom att grundlagsfästas efter år av 

utveckling i praxis och efter att flera utredningar uppmärksammade för dess till en viss mån 

stigande förekomst.71 Enligt Sterzel kan normprövningsrättens omtvistade natur förklaras av att 

domstolarna fick makten att granska lagstiftarens tagna beslut, vilket ledde till att institutet 

uppfattades som ett odemokratiskt inslag.72 Det har framförts att konflikten spändes vidare av de 

ideologiska stridigheterna där de liberala partierna var för stadgandet av normprövning medan 

socialdemokraterna och vänsterpartiet var emot.73 I betänkandet av rättighetsskyddsutredningen 

anfördes att normprövning förekom i praxis och utvecklades därav. Vidare framfördes att en 

reglering av institutet vore önskvärd med syfte att upprätthålla ett tillräckligt och effektivt 

rättighetsskydd.74 Utredaren resonerade också kring möjligheten att inrätta ett centraliserat system 

med författningsdomstol eller där bara de högsta domstolarna hade normprövningsrätt (likt det 

uruguayanska systemet), men avfärdade idén med argumentet att en sådan ordning skulle skänka 

normprövningen en icke önskvärd politisk omfång.75 Utredaren föreslog därför att grundlagsfästa 

det rådande rättsläget såsom det var, det vill säga att föreskriva ett decentraliserat system där alla 

rättstillämpande organ hade befogenheten och skyldigheten att normpröva, vilket ledde till förslaget 

av 11 kap. 14 § RF med uppenbarhetsrekvisiten. Som ett resultat av en politisk kompromiss mellan 

                                                           
68 Se Correa Freitas, R. 2013. s. 243 samt s. 252. 
69 Se Åhman, K. 2011. s. 39-40. 
70 Se Proposition 1973:90 s. 200-201. 
71 Se Åhman, K. 2011. s. 44. 
72 Se Bull, T. & Sterzel, F. 2015. s. 253. 
73 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig & Sandström, Lena. Statsrättens grunder. 

Femte Upplagan. Wolters Kluwer Sverige AB. Poland. 2015. s. 248. 
74 Se SOU 1978:34 Förstärkt skydd för fri- och rättigheter. Betänkande av rättighetsskyddsutredningen s. 109. 
75 Se SOU 1978:34 s. 109. 
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socialdemokraterna, som inte ville införa en bestämmelse om normprövning med grund i vägran att 

erkänna domstolarna politisk makt, och liberalerna, som ville grundlagsfästa den för att förstärka 

skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna, antogs förslaget om införandet av 

normprövningsrätt i RF år 1980.76  

Medan i Uruguay har bestämmelserna om normprövning som föreskrevs i 1952 års konstitution fått 

bestå, vilket innebär att den nuvarande regleringen är gällande sedan 1952, har bestämmelserna om 

normprövningsrätten i Sverige fått genomgå ändringar.  

Som det framfördes ovan, blev normprövningen grundlagsfäst i Sverige år 1980. Kravet på 

uppenbart fel för att kunna åsidosätta en föreskrift, som utvecklades i rättspraxis och stadgades i 11 

kap. 14 § RF, ledde till diskussioner om dess avskaffande. I propositionen om en reformerad 

grundlag föreslogs, bland andra, ändringen av 11 kap. 14 § RF genom avskaffandet av 

uppenbarhetsrekvisitet. 77 Sveriges anslutning till EU, med dess medförande företrädande rätt, samt 

införlivandet av Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna78 i svensk rätt har 

ansetts vara bidragande faktorer för detta ställningstagande. Vid tillämpning av EU reglering 

åsidosatte domstolarna de svenska föreskrifter som stred mot den, även om felet inte var uppenbart, 

vilket skapade inkonsekvens vid tillämpningen av normprövningsrätten.79 Vidare medförde 

inkorporeringen av EKMR i svensk rätt att domstolarna skulle normpröva även dess bestämmelser, 

vilket ledde till att uppenbarhetskravet ansågs oförenlig med kravet som 2 kap. 19 § RF80 ställde till 

lagstiftaren. Med syfte att förstärka normprövningens genomslag och med grund i det ovan 

framförda, föreslogs avskaffandet av uppenbarhetsrekvisitet. Avskaffandet av kravet på 

uppenbarhet innebar att åtskillnad inte längre skulle göras vid prövning av olika föreskrifter. 81 

Förslaget antogs och 2011 trädde den nu gällande 11 kap. 14 § RF i kraft.  

 

  

                                                           
76 Se SOU 1978:34 s. 109. Se även Taube, Caroline. Domstolar och lagprövning- i Svensk författningspolitik. Mattson, 

Ingvar. & Petersson, Olof. (red.) Tredje Upplagan. SNS Förlag. Viborg. 2011. s. 187. 
77 Se Proposition 2009/10:80 s. 145. 
78 EKMR i fortsättningen 
79 Se Proposition 2009/10:80 s. 147. Se även Åhman, K. 2011. s. 50-51. 
80 Står RF 2:23 i Propositionen 2009/10 s. 147. 
81 Se Propositionen 2009/10:80 s. 147. Se även Nergelius, Joakim. Intressant men oväntat normprövningsförslag från 

Grundlagsutredningen. SvJT. 2009:2, 313-318. s. 315. 
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2.   Normprövning 

2.1  Normprövning: om konkret efterhandskontroll. 

Som behandlades ovan anses normprövningen vara ett rättsinstitut som innebär dels en prövning av 

rättsreglernas förenlighet med konstitutionella bestämmelser, dels en prövning av rättsreglernas 

förenlighet med normer av högre rang med syfte att garantera rättssäkerheten och undvika 

maktmissbruk. 82 

Den så kallade konkreta efterhandskontrollen avser prövningen av rättsreglernas förenlighet med 

konstitutionen eller andra rättsregler av högre valör i ett konkret ärende. Den sker därför beroende 

av att det existerar en tvist inför en domstol och resulterar i att beslutet om föreskriftens förenlighet 

med konstitutionen eller inte gäller endast i det konkreta fallet där prövningen aktualiseras.83 

Prövningen blir konkret eftersom den genomförs med ett specifikt fall som utgångspunkt, och i 

efterhand, eftersom de föreskrifter som prövas redan har utfärdats och är därmed en del av den 

gällande rätten.84    

De uruguayanska och svenska rättsordningarna föreskriver efterhandskontrollen i dess konkreta 

form i deras konstitutionella bestämmelser och ålägger domstolarna befogenheten att genomföra 

den. Till skillnad från det svenska systemet, som föreskriver domstolarnas och 

förvaltningsmyndigheternas85 rätt och skyldighet att normpröva vid rättstillämpning, föreskriver den 

uruguayanska konstitutionen möjligheten att hänskjuta frågan om lagarnas förenlighet med 

konstitutionen till högsta domstolen, eller möjligheten att ansöka om förklaring av ogiltighet av 

andra rättsregler inför en special domstol.  

 

2.2  Konkret efterhandskontroll: Den gällande rätten i Uruguay och Sverige ur ett 

komparativt perspektiv. 

Den svenska gällande rätten vad gäller domstolarnas efterhandskontroll återfinns i 11 kap. 14 § RF. 

Bestämmelsen föreskriver att domstolen får åsidosätta en föreskrift vid rättstillämpning, om den 

strider mot grundlagen eller annan föreskrift av högre valör. Vidare får föreskriften också 

åsidosättas om domstolen finner att formfel förekommer.86  

Det svenska systemet uppvisar inte förekomsten av andra bestämmelser eller kompletterande 

föreskrifter utöver den ovan nämnda bestämmelse i regeringsformen, vad gäller domstolarnas 

                                                           
82 Se Nergelius, J. 2014. s. 233. Se även Åhman, K. 2011. s. 19 och Korzeniak, J. 2002. s. 127. 
83 Se Åhman, K. 2011. s. 19-20. Se även Korzeniak, J. 2002. s. 128 och Bull, T. & Sterzel, F. 2015. s.253. 
84 Taube, C. 2011. s. 179.  
85 Se RF 12:10 om förvaltningsmyndigheternas normprövnings skyldighet. Som vi nämnt i avgränsningarna kommer vi 

inte att vidare behandla detta eftersom fokus i detta arbete ligger på domstolarnas normprövnings skyldighet.  
86 Se RF 11:14 
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normprövningsrätt. Vidare utläser man inte från själva bestämmelsen domstolarnas rätt och 

skyldighet att normpröva vid rättstillämpning, utan detta förklaras i dess förarbeten.87  

Den uruguayanska konstitutionen föreskriver, till skillnad från den svenska regeringsformen, 

möjligheten till normprövning inför högsta domstolen, vid fråga om lagarnas förenlighet med 

konstitutionella bestämmelser, eller inför en special domstol, vid prövning av andra föreskrifter.  

Ytterligare skillnader finns i att de konstitutionella bestämmelserna är mer utförliga än den svenska 

bestämmelsen. De föreskriver objekten för normprövning på ett tydligt sätt, initiativrätt för 

normprövning, kompetent organ att befatta sig i frågan samt effekterna av beslutet vid befintlig 

stridighet med en norm av högre rang. Vidare föreskrivs att ytterligare reglering får meddelas 

genom lag. Detta innebär att de konstitutionella bestämmelserna kompletteras av lagar eller andra 

föreskrifter som bland annat föreskriver hur processen ska gå till.88 

Utifrån det ovan framförda fastställdes den uruguayanska gällande rätten vad gäller normprövning 

av lagars förenlighet med konstitutionen inför högsta domstolen, till artiklarna 256 till 261 i 

konstitutionen samt till artiklarna 508 till 522 i Processlagen89.   

Vad gäller normprövning av andra föreskrifter fastställdes den gällande rätten till artiklarna 309 till 

319 i konstitutionen, till lagarna nr. 15. 869 och 15. 750 samt till den så kallade Decreto-500.90  

 

De skillnader som förekommer i regleringen kan förklaras utifrån de olika system som 

rättsordningarna stadgar, det vill säga ett decentraliserat system för svensk del respektive ett 

centraliserat system för uruguayansk del. Något att ha i åtanke är att det uruguayanska systemet är 

ett centraliserat system även om det förekommer en möjlighet att normpröva andra föreskrifter än 

lagar inför TCA. Detta grundas i att TCA, som kommer att förklaras under följande avsnitt, inte 

anses vara en del av den dömande makten utan en special tribunal skapad för att lösa 

förvaltningsrättsliga tvister.  

En annan förklaring till de ovan behandlade skillnaderna baseras på att i den svenska regleringen 

föreskrivs domstolarnas skyldighet att normpröva medan den uruguayanska konstitutionen 

föreskriver möjligheten att pröva lagar eller andra föreskrifters förenlighet med andra rättsregler av 

                                                           
87 Se ex. Proposition 1973:90 s. 200. 
88 Se artikel 256-261 samt 309 i konstitutionen (Bilaga I och II) 
89 Código General del Proceso (CGP), man kan säga att ”Código” är motsvarigheten till en svensk balk.   
90 Ley nr 15869 från 1989 - Ley orgánica del tribunal de lo contencioso administrativo; Ley 15750 från 1985 - Ley 

orgánica de la judicatura y de organización de los tribunales samt Decreto-500 (förordning). 
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högre rang.  Att det föreskrivs en möjlighet till normprövning leder till ett tänkbart behov av en mer 

detaljerad reglering för uruguayansk del. 

 

2.3  Den konkreta efterhandskontrollen i Uruguay och Sverige ur ett komparativt 

perspektiv. 

Som det har behandlats tidigare är syftet med normprövningen att undvika maktmissbruk samt 

godtyckligt styre och på så sätt skydda de enskilda från statsmaktens illegitima agerande. Båda 

rättsordningarna ålägger domstolarna uppgiften att genom en prövning av lagars eller andra 

föreskrifters förenlighet med konstitutionen eller andra författningar av högre valör, tillförsäkra de 

enskildas rättssäkerhet.    

När situationen uppkommer att en lag eller annan föreskrift har identifierats som oförenlig med en 

annan föreskrift av högre valör eller att den exempelvis har utfärdats genom överträdelse av 

normgivningskompetensen kan den normprövas. Stadgandet av ett centraliserat system i Uruguay 

respektive ett decentraliserat system i Sverige leder bland annat till att de organ som har kompetens 

att befatta sig i frågan skiljer sig åt. 

Medan den uruguayanska konstitutionen föreskriver att det enda kompetenta organet att befatta sig 

med frågor om lagarnas förenlighet med konstitutionen är högsta domstolen, föreskriver den 

svenska regeringsformen att alla domstolar, det vill säga allmänna- förvaltnings- och 

specialdomstolar, har befogenhet att normpröva.91 Vad gäller prövningen av regeringens 

verkställighetsföreskrifter i Uruguay erkänns kompetensen till en special tribunal, så kallad Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo92. Tribunalen skapades 1952 i konstitutionen och erkändes 

befogenheten att befatta sig med förvaltningsrättsliga tvister. Att ha i åtanke är att tribunalen inte 

tillhör den dömande makten och att den intar en oberoende ställning gentemot de tre statsmakterna, 

vilket framför allt grundas i att man vill värna om maktdelningsprincipen samt i uppfattningen om 

förvaltningens lagbundenhet. Förvaltningens självständighet anses uppnås och garanteras genom att 

inte erkänna domstolarnas befogenhet att befatta sig med förvaltningsbeslut eller föreskrifter av 

administrativ karaktär. Med denna lösning försöker man bland annat undvika domstolarnas intrång i 

den verkställande maktens agerande. Lösningen blir därmed att tillerkänna kontrollmakten av 

förvaltningsrättsliga akter till ett oberoende organ med exklusiv kompetens i frågan för att kunna 

                                                           
91 Se artikel 256 i Konstitutionen (Bilaga I). Se även Korzeniak, J. 2002. s. 145. Se vidare RF 11:14 samt Bull, T. & 

Sterzel, F. 2015. s.252. 
92 Se artikel 309 i Konstitutionen (Bilaga II). TCA i fortsättningen 
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garantera att maktdelningen inte rubbas på grund av maktkoncentration, samtidigt som den 

verkställande maktens agerande kontrolleras.93  

I ett konkret fall kan domaren eller parterna upptäcka att en konflikt mellan de möjliga tillämpliga 

normerna förekommer och medan den uruguayanska konstitutionen föreskriver prövningen av lagar 

och av föreskrifter som utfärdats av de olika statsorganen vid utövandet av sina administrativa 

uppgifter, föreskriver den svenska regeringsformen prövningen av alla föreskrifter för att lösa den 

uppkomna konflikten.  

Den uruguayanska konstitutionen stadgar att lagar, kommunala föreskrifter med valör av lag samt 

verkställighetsföreskrifter94 får förklaras oförenliga med konstitutionella bestämmelser. 

Konstitutionen syftar på lagar i formell mening, det vill säga att det som får prövas är de föreskrifter 

som har antagits av parlamentet och promulgerats av regeringen i enlighet med 

lagstiftningsproceduren som konstitutionen föreskriver.95 Den svenska regeringsformen föreskriver 

i sin tur, prövning av föreskrifter som står i strid med bestämmelser av högre valör. Bestämmelsen i 

regeringsformen föreskriver således att alla föreskrifter får bli föremål för normprövning.96  

Den konkreta efterhandskontrollen innebär en materiell och/eller formell prövning av rättsreglernas 

förenlighet med normer av högre rang. Vid normprövning i formell mening genomförs en 

granskning av den klandrade föreskriftens tillkomst där det som kontrolleras är att föreskriften har 

tillkommit på ett korrekt sätt, det vill säga att den konstitutionella proceduren för dess stiftande 

följts och respekterats. Vad gäller den materiella prövningen innebär den en granskning av den 

klandrade föreskriftens innehåll och huruvida det överensstämmer med det som föreskrivs i andra 

normer av högre rang.97  

Även om båda rättssystemen föreskriver möjligheten till formell och/eller materiell prövning av de 

nämnda rättsreglernas förenlighet med andra normer av högre valör uppstår det olikheter vad gäller 

dess tillämpning.98 Medan det uruguayanska systemet föreskriver att normprövning får genomföras 

                                                           
93 Se Cassinelli Muñoz, H. 2009. s. 183-184. Se även Correa Freitas, Rubén. El acto administrativo en el derecho 

positivo uruguayo. UCES- Revista jurídica. 2011, 267-284. s. 267-268. 
94 Verkställighetsföreskrifter är föreskrifter av administrativ natur som stadgar exempelvis hur en lag ska tillämpas. Se 

Warnling-Nerep, W, Lagerqvist Veloz Roca, A, Bernitz, H. & Sandström, L. 2015. s. 240. 
95 Att ha i åtanke är att eftersom konstitutionen syftar bara på lagar eller kommunala föreskrifter med valör av lag, andra 

föreskrifter utfärdade vid utövande av den lagstiftande funktionen normprövas inte. Se artikel 256 samt artikel 309 i 

förbindelse med artikel 319 i konstitutionen (Bilaga I och II). Se även Correa Freitas, Rubén. La inconstitucionalidad de 

los actos legislativos en Uruguay. Anuario Iberoamericano de justicia constitucional. CEPC- Revistas electrónicas. 

2002:6, 33- 62. s. 48. samt Durán Martínez, Augusto. Contencioso Administrativo. Segunda edición. Fundación de 

cultura universitaria. 2015. s. 41. 
96 Se RF 11:14. Se även Bull, T. & Sterzel, F. 2015. s.253-254. 
97 Se Korzeniak, J. 2002. s. 143-144. Se även Warnling-Nerep, W, Lagerqvist Veloz Roca, A, Bernitz, H. & Sandström, 

L. 2015. s. 250.  
98 Se artikel 256 och 309 i konstitutionen (Bilaga I och II) samt RF 11:14. 
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på grund av form, innehåll eller maktmissbruk, föreskriver den svenska regeringsformen att 

prövningen ska omfatta de två förstnämnda varianterna. Den uruguayanska konstitutionen 

föreskriver att prövningen av lagarnas förenlighet med konstitutionen får antingen grundas på 

formella eller materiella fel. Detta innebär att domstolen antingen prövar om lagen har utfärdats i 

laga ordning eller att dess innehåll inte strider mot konstitutionella bestämmelser.99 Vidare får 

prövningen av regeringens verkställighetsföreskrifter i Uruguay grundas på materiella fel, som leder 

till en prövning av föreskriften mot andra rättsregler av högre rang, eller på maktmissbruk, det vill 

säga på misstanke om överträdelser av befogenheterna vid utfärdandet.100 För svensk del föreskriver 

regeringsformen att prövningen av alla föreskrifter får ske på formella och materiella grunder.101 

Olikheterna vad gäller prövningsgrunderna måste förstås utifrån stadgandet av de svenska 

domstolarnas skyldighet att normpröva kontra det uruguayanska systemets möjlighet att normpröva 

utifrån de åberopade grunderna. 

När en lag eller annan föreskrift väl har identifierats som eventuellt oförenlig med överordnad 

författning kan den komma att prövas utifrån de ovan nämnda prövningsgrunderna i enlighet med 

det som föreskrivs i båda rättsordningarnas konstitutionella bestämmelser. Dock förekommer det 

olikheter vad gäller institutets tillämpning med anledning till att den uruguayanska konstitutionen 

tillerkänner den enskilde talerätt samt möjlighet för domstolarna att ex officio hänskjuta frågan till 

högsta domstolen, och den svenska regeringsformen föreskriver att alla domstolar har skyldighet att 

ta upp prövningsfrågan ex officio.  

Den enskilde har, vare sig han befinner sig i någon pågående domstolsprocess eller inte, möjlighet 

att begära prövningen av en lags förenlighet med konstitutionella bestämmelser antingen hos 

domstolen som håller i den pågående processen eller direkt hos högsta domstolen, enligt den 

uruguayanska konstitutionen. Den enskildes begäran måste innehålla en tydlig och klar beskrivning 

av de rättigheter som anses vara kränkta samt av de lagbestämmelser som anses vara oförenliga 

med konstitutionen.102 Skulle det vara fallet att den enskilde inte befinner sig i någon 

domstolsprocess, måste han redogöra för i vilken situation lagen kommer att inskränka hans/hennes 

rättigheter, för att på så sätt ange ramen för fastställandet av det konkreta fallet. 103 Om inte den 

enskilde har begärt prövningen av en av de möjliga tillämpliga lagarna i fallet, får domaren som 

måste avgöra en process, ex officio, hänskjuta prövningsfrågan till högsta domstolen om han 

bedömer att lagen som kommer att tillämpas för att avgöra målet kan anses vara oförenlig med 

                                                           
99 Se artikel 256 i konstitutionen (Bilaga I). Se även Korzeniak, J. 2002. s.143-144 
100 Se artikel 309 i konstitutionen (Bilaga II). Se även Durán Martínez, A. 2015. s. 301-302) 
101 Se RF 11:14. Se även Warnling-Nerep, W, Lagerqvist Veloz Roca, A, Bernitz, H. & Sandström, L. 2015. s. 250. 
102 Se artikel 258 1 st. 1 och 2 p. i konstitutionen (Bilaga I). Se även CGP art. 512. Se även Korzeniak, J. 2002. s. 145.  
103 Se artikel 258 1 st. 1 p. i konstitutionen (Bilaga I). Se även Cassinelli Muñoz, H. 2009. s. 352. 
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konstitutionen. Högsta domstolen ställer krav på att domaren i sådana fall grundlig motiverar sin 

prövningsbegäran för att på så sätt undvika onödiga förfrågningar. Om det finns en pågående 

domstolsprocess, avstannar den tills högsta domstolen har uttalat sig om lagens förenlighet med 

konstitutionen.104 Om högsta domstolen tar upp begäran om prövning, oavsett om den lämnats in av 

en enskild eller en domare, kommer domstolen att pröva lagens förenlighet med konstitutionen 

utifrån de åberopade grunderna, det vill säga att den kommer att granskas antingen i formell eller 

materiell mening.105 Vad gäller prövningen av verkställighetsföreskrifter utfärdade av regeringen 

ska en skriftlig och väl motiverad begäran om dess ogiltigförklaring lämnas in till TCA.106 

Tribunalen kommer sedan att antingen pröva föreskriftens förenlighet med andra rättsregler av 

högre rang eller om den har utfärdats genom en överträdelse av maktbefogenheterna, beroende på 

den enskildes yrkande.107 

Till skillnad från den uruguayanska konstitutionen föreskriver den svenska regeringsformen att om 

en domstol finner att en föreskrift strider mot en annan förskrift av högre valör, får den inte 

tillämpas. Bestämmelsen syftar till att domstolarna vid ett konkret fall, utan begäran från den 

enskilde, ska pröva alla de bestämmelser som kan komma att tillämpas och avgöra det konkreta 

fallet. Domstolen granskar på så sätt ex officio, det vill säga på eget initiativ, den eventuellt 

tillämpliga föreskriftens förenlighet med överordnad författning, att den utfärdats enligt den 

föreskrivna proceduren samt av det kompetenta organet. Prövningen avser exempelvis om en lag 

överensstämmer med grundlag eller EKMR alternativt om en förordning eller föreskrift är förenlig 

med en lag. En sådan prövning ska endast ske när domstolen finner att en normkonflikt antingen 

föreligger eller kan uppkomma vid tillämpningen av den berörda bestämmelsen.108 Att ha i åtanke 

är att domstolarna inte hänskjuter frågan vidare till de högsta instanserna, det vill säga högsta 

domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen, utan avgör prövningsfrågan själva.  

Som det har behandlats förekommer olikheter mellan det uruguayanska och svenska systemet vad 

gäller tillämpningen av institutet även om syftet är dylikt. Stadgandet av ett centraliserat system i 

Uruguay resulterar i erkännandet av de enskildas och domstolarnas möjlighet att begära prövningen 

hos högsta domstolen eller TCA utifrån specificerade grunder. Det svenska systemet, som 

decentraliserat system resulterar å andra sidan i domstolarnas skyldighet att genomföra prövningen 

av de i det konkreta fallet tillämpande bestämmelserna, utan att den enskilde tillerkänns något 

                                                           
104 Se artikel 258 2 och 3 st. i konstitutionen (Bilaga I). Se även Risso Ferrand, M. 2015. s. 197 och 207 samt 

Korzeniak, J. 2002. s.145-146.   
105 Se Risso Ferrand, M. 2015. s. 208. 
106 Se artikel 309 i konstitutionen (Bilaga II). Se även Decreto 500/91 artikel 151,152,154,155 och 158. 
107 Se artikel 309, 314 och 315 i konstitutionen (Bilaga II). Se även Durán Martínez, A. 2015. s. 301-302. 
108 Se RF 11:14. Se även SOU 2007:85 s. 24 och s. 93.  Se vidare Bull, T. & Sterzel, F. 2015. s.254. samt Åhman, K. 

2011. s.16 och 22.  
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talerätt. Att den enskilde erkänns talerätt eller inte leder således till att de konstitutionella kraven för 

prövningen skiljer sig åt i båda rättssystemen. 

 

2.4  De konstitutionella kraven för prövning i Uruguay och Sverige ur ett komparativt 

perspektiv. 

Som det har behandlats förekommer vissa likheter och olikheter mellan det uruguayanska och 

svenska systemet vad gäller tillämpningen av institutet. Förutsättningarna för att prövningen ska 

genomföras av domstolarna i Uruguay och Sverige skiljer sig åt. Medan för uruguayansk del 

föreskrivs det krav på att den enskilde ska beröras i sina direkta, legitima och personliga intressen 

för att prövningen ska kunna genomföras, föreskrivs för svensk del inget motsvarande krav utan det 

är de konkreta omständigheterna i fallet som avgör rekvisitet.       

För att den enskilde i Uruguay ska kunna begära att en prövning av en lag eller en 

verkställighetsföreskrift utförs måste de av konstitutionen uppställda krav uppfyllas. Enligt den 

uruguayanska konstitutionen måste han känna sig berörd i sina direkta, legitima och personliga 

intressen av en lag eller en verkställighetsföreskrift för att kunna anses vara legitimerad att begära 

prövningen.109 Även om konstitutionen ställer dessa villkor, definierar inte lagstiftaren vad som 

menas med direkt, legitim eller personlig intresse utan det är både doktrinen och högsta domstolen 

som har förklarat begreppens innebörd.110  

Doktrinen förklarar att för att intresset ska vara legitimt måste det på något sätt skyddas genom lag 

eller konstitutionella bestämmelser. Vidare får inte intresset strida mot lagen eller de värden som 

lagen skyddar. Om en enskild exempelvis driver en verksamhet, vilket innebär att han skyddas av 

näringsfriheten, och en lag utfärdas som begränsar hans verksamhetsutövning, kan han känna sig 

berörd av de stridiga bestämmelserna och anses därmed vara kränkt i sitt legitima intresse. Men om 

verksamheten drivs på ett olagligt sätt kan den enskilde inte, även om han berörs av bestämmelsen, 

hävda sin rättighet eftersom hans intresse strider mot de värden som lagen försöker att skydda.111 

Med direkt intresse måste förstås ett intresse som berörs av bestämmelsen på ett rakt sätt, det vill 

säga att en omedelbar kränkning förekommer genom tillämpningen av den konstitutionsstridiga 

lagen eller verkställighetsföreskriften. Att ha i åtanke är att man syftar på orsakssambandet och inte 

på när kränkningen ägde rum. Det blir således inte tidsaspekten utan själva tillämpningen av den 

konstitutionsstridiga bestämmelsen som kommer att fastställa om den enskilde berördes i sitt 

                                                           
109 Se artikel 258 samt 309 i Konstitutionen (Bilaga I och II) 
110 Se Durán Martínez, A. 2015. s.112. 
111 Se Correa Freitas, R. 2013. s. 258. Se även Korzeniak, J. 2002. s. 146. 
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direkta intresse.112 Vidare menas det med personliga intresse att den enskilde själv måste känna sig 

berörd av bestämmelsen. Villkoret innebär på så sätt att det inte är de allmännas intresse som berörs 

utan att man ska kunna fastställa vem som berörs av den stridiga normen.113  

Att ha i åtanke är att konstitutionens rekvisit är av kumulativ karaktär eftersom det ställs krav på att 

alla tre kränkningar ska förekomma, vilket innebär att även om den enskilde känner sig kränkt i sina 

direkta och personliga intressen, om det inte även är ett legitimt intresse som berörs, saknar han 

eller hon talerätt för prövning av lagen114 Eftersom konstitutionen föreskriver detta rekvisit måste 

högsta domstolen eller TCA avgöra om kraven uppfylls innan de kan befatta sig med 

prövningsfrågan. Vid prövningen av en verkställighetsföreskrift framförde TCA att målsägarna 

uppfyllde de av konstitutionen uppställda krav. Fallet rörde frågan om överträdelse av 

normgivningskompetensen eftersom föreskriften inskränkte målsägarnas samvetsfrihet och rätten 

att invända mot att genomföra aborter, rättigheter som konstitutionen och abortlagen föreskrev. 

Tribunalen förklarade att samvetsfriheten är en grundläggande rättighet som föreskrivs i 

konstitutionen och återges i abortlagen genom att tillerkänna rätten att invända mot att genomföra 

aborter. Tribunalen framförde att eftersom målsägarna var gynekologer omfattades de av både 

abortlagen och verkställighetsföreskriften och att de därför berördes i sina direkta, personliga och 

legitima intressen. Enligt tribunalen visade det faktum att föreskriften upphävde den nämnda 

rättigheten på att målsägarna berördes i sina direkta intressen, eftersom vid tillämpning av 

föreskriften skulle deras rätt att vägra medverka vid aborter upphävas. Vidare anförde tribunalen att 

gynekologerna också berördes av föreskriften i sina personliga intressen eftersom de omfattades av 

den samt i sina legitima intressen eftersom rätten som abortlagen tillerkände dem som arbetstagare 

skulle upphävas av föreskriften och innebära att de inte fick åberopa sin rätt att vägra utföra 

aborter.115  

Medan TCA tog upp gynekologernas prövningsfråga ansåg högsta domstolen att prövningen av 

lagen om arbetsolycksfall inte skulle genomföras eftersom P.F. inte bedömdes uppfylla de av 

konstitutionen uppställda krav. Lagen som P.F. själv ansågs beröras av syftar till att upprätta 

straffrättsligt ansvar för arbetsgivare som inte uppfyller de säkerhets- och hälsokrav som lagen 

föreskriver. P.F. framförde att han var arbetsgivare och därför legitimerad att begära prövningen. 

Domstolen anförde emellertid att även om han var arbetsgivare omfattades han inte av lagen 

eftersom denna avser att tillämpas på de arbetsgivare som inte uppfyller de i lagen föreskrivna krav. 

                                                           
112 Se Durán Martínez, A. 2015. s. 108 och 111. Se även Correa Freitas, R. 2013. s. 258. Se vidare SCJ fall nr 307/2015 

s. 6 om ”direkt intresse”.  
113 Se Durán Martínez, A. 2015. s. 108. 
114 Se Korzeniak, J. 2002. s. 145-146. Se även Durán Martínez, A. 2015. s. 108-112. 
115 Se TCA fall nr 586/2015 
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Att erkänna att han berördes i sitt direkta intresse skulle därför innebära en presumtion av att han 

skulle bryta mot lagen och därmed begå brott, för att kunna fastställa ett konkret fall att tillämpa 

bestämmelsen på. Med detta som grund anförde domstolen att P.F. inte berördes i sitt direkta 

intresse till följd av bristen på ett konkret fall att tillämpa lagen på samt att prövningen därför inte 

skulle genomföras. 116  

Den svenska regeringsformen föreskriver inga motsvarande krav utan ålägger alla domstolar att 

pröva en föreskrifts förenlighet med överordnad författning vid rättstillämpningen.117 Avsaknaden 

av legala villkor, som följd av uppenbarhetsrekvisitets upphävande, resulterar i att domstolarna 

måste bedöma behovet av att genomföra en prövning utifrån de faktiska förhållandena i det 

konkreta fallet. Exempelvis uttryckte kammarrätten i tvisten mellan L.H. och Starbo Bruk AB 

behovet av att pröva avvecklingslagens förenlighet med regeringsformen med grund i företagets 

anförande om påstådd normkonflikt. Domstolen ansåg att om avvecklingslagen stred mot 

regeringsformen hade en kränkning av företagets äganderätt skett eftersom lagen hade tillämpats av 

tidigare instans. Följaktligen blev det den påstådda normkonflikten samt domstolens bedömning av 

att en eventuell inskränkning i företagets äganderätt hade inträffat som ledde till att kammarrätten 

genomförde prövningen och som kan sägas vara de konkreta omständigheterna som prövningen 

förhöll sig till.118 Att ha i åtanke är att den enskildes yttrande inte är avgörande för domstolens 

beslut att utföra prövningen utan domstolen kan anse att prövningsbehovet föreligger även om ett 

yttrande om normkollision eller rättighets kränkning inte förekommer. Sådana omständigheter 

uppkom exempelvis i fallet som avsåg frågan om diskriminering vid nekande av anställning på 

grund av vägran att genomföra aborter. En barnmorska krävde skadestånd för diskriminering av 

Jönköpings Län och grundade sin talan på EKMR, vilket ledde till att tingsrätten ansåg att en 

prövning av diskrimineringslagen gentemot EKMR skulle genomföras för att avgöra om DL var 

tillämplig i fallet. 119 Således var det återigen omständigheterna i det konkreta fallet som ledde till 

att domstolen ansåg att prövningsbehov förelåg.  

Även om olikheter finns vad gäller de konstitutionella kraven som ställs av rättsordningarna 

förekommer en likhet i fråga om domstolarnas bedömning för att prövningen ska kunna 

genomföras. Som det har behandlats måste den uruguayanska högsta domstolen och TCA 

kontrollera att kraven på att den enskilde berörs i sina legitima, direkta och personliga intressen av 

bestämmelsen i frågan uppfylls för att kunna ta upp prövningen. Bedömningen innebär därmed en 

granskning av bestämmelsens tillämplighet i det konkreta fallet vilket leder till att domstolen 

                                                           
116 Se SCJ fall nr 289/2015 
117 Se RF 11:14 
118 Se HFD 2014 ref. 44 
119  Se mål nr T- 1781-14 
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kontrollerar om den enskilde omfattas av bestämmelsen och på så sätt berörs av den. De svenska 

domstolarna genomför en liknande bedömning för att avgöra om prövningen ska utföras. Även om 

domstolarna inte granskar om den enskilde uppfyller vissa uppställda krav, bedömer de 

prövningsbehovet utifrån bestämmelsens tillämplighet i det konkreta fallet.  

 

2.5  Prövningen som rättssäkerhetsgaranti för den enskilde i Uruguay och Sverige ur ett 

komparativt perspektiv.  

Som det tidigare framförts är syftet med normprövningen att skydda den enskilde från statsmaktens 

illegitima agerande. För att tillförsäkra de enskildas rättssäkerhet har man i Uruguay och Sverige 

tilldelat domstolarna uppgiften att pröva lagars eller andra föreskrifters förenlighet med 

konstitutionen eller andra författningar av högre valör. Det blir därmed tillämpningen av den 

konkreta efterhandskontrollen samt dess utgång som anses tillförsäkra den enskildes rättssäkerhet 

av båda rättsordningarna. 

Vad gäller den uruguayanska prövningen av lagarnas förenlighet med konstitutionen, leder 

avgörandet till tillämpning eller åsidosättande av den stridiga föreskriften i det konkreta fallet, 

såsom i det svenska systemet. Olikheter finns vad gäller effekterna av avgörandet vid prövning av 

regeringens verkställighetsföreskrifter i båda system. Medan den svenska prövningen utmynnar i att 

föreskriften åsidosätts i det konkreta fallet vid konstaterad kollision, har det uruguayanska 

avgörandet generella och absoluta effekter som leder till att föreskriften upphävs. 

Vad gäller prövningen av lagars förenlighet med konstitutionella bestämmelser uppkommer det 

likheter i båda rättsordningarna i frågan om dess utgång. Om högsta domstolen i Uruguay beslutar 

att lagen är förenlig med konstitutionen får lagen tillämpas i det konkreta fallet, men om domstolen 

finner att lagen är oförenlig med konstitutionen, får lagen inte tillämpas. Lagen fortsätter därmed att 

vara en del av rättsordningen och kan komma att tillämpas i andra fall.120 För svensk del har 

domstolarna rätt- och skyldigheten att i alla mål pröva en möjligen tillämplig föreskrifts förenlighet 

med överordnad författning på grund av form eller innehåll. Om domstolen finner att det inte 

förekommer en sådan normkollision ska föreskriften tillämpas i det enskilda fallet. Upptäcker 

emellertid domstolen vid en prövning att en normkonflikt föreligger eller kan komma att föreligga 

vid tillämpningen ska domstolen inte tillämpa den. Detta innebär att den stridiga föreskriften 

åsidosätts i det konkreta fallet vilket medför att bestämmelsen förblir en del av den gällande 

rätten.121 Dock anses åsidosättandet vara den sista åtgärden som vidtas i samband med en sådan 

                                                           
120 Se Cassinelli Muñoz, H. 2009. s. 356. 
121 Se RF 11:14. Se även Warnling-Nerep, W, Lagerqvist Veloz Roca, A, Bernitz, H. & Sandström, L. 2015. s. 251.  
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prövning. Man menar att en domare som finner en föreskrift vara oförenlig med högre författning, 

ska så långt som möjligt tolka bestämmelsen på så sätt att grundlagsstridighet inte föreligger.122 

Domstolen får därmed inte ogiltigförklara, upphäva eller begränsa en föreskrifts generella 

tillämpning, utan endast förbigå föreskriften i fallet som ska avgöras.123   

Olikheter föreligger vad gäller prövningen av verkställighetsföreskrifter i båda rättsordningarna. I 

Uruguay ska TCA avgöra frågan genom att förklara föreskriften giltig eller ogiltig utifrån de 

grunder som framförs i den enskildes begäran.124 Om tribunalen beslutar att föreskriften är giltig, 

bekräftar den med sitt avgörande aktens legitimitet och tillerkänner föreskriften orubblighet. Vid 

ogiltigförklaring av föreskriften fastställer tribunalen att akten är illegitim och att den på dessa 

grunder ska annulleras.125 I enlighet med konstitutionen har avgörandet om ogiltigförklaring av 

föreskriften generella och absoluta effekter vilket innebär att det sträcker sig över det konkreta 

fallet.126 Med grund i att den svenska regeringsformen inte gör någon åtskillnad mellan prövningen 

av olika föreskrifter resulterar prövningen av verkställighetsföreskrifter i dess tillämpning eller 

åsidosättande i det konkreta fallet.127  

I och med att det i båda rättsordningarna anses vara tillämpningen av den konkreta 

efterhandskontrollen samt dess utgång som tillförsäkrar den enskildes rättssäkerhet, är det på sin 

plats att titta på hur de uruguayanska och svenska domstolarna bedömer i prövningsfrågor, det vill 

säga skälen som domstolarna framför för tillämpning, åsidosättande eller upphävande av en 

bestämmelse.   

Den uruguayanska högsta domstolen avgjorde frågan om lagen om fastställandet av obligatorisk 

trafikförsäkrings förenlighet med konstitutionen på begäran av R.G. Han befann sig i ett tvistemål 

som gällde frågan om ett försäkringsbolags rätt att utkräva kompensation från honom för en 

utbetalning som bolaget hade gjort till tredje part, med grund i att R.G. saknade trafikförsäkring för 

sin bil. Högsta domstolen framförde att lagen föreskriver fastställandet av obligatorisk 

trafikförsäkring som täcker för de kostnader som kan uppkomma vid trafikolyckor. Vidare anförde 

domstolen att R.G:s rätt till en rättvis process inte kränktes av lagen, såsom han själv anförde, 

eftersom det faktum att bolaget krävde ersättning utav honom måste ses i förhållande till att han inte 

hade erhållit någon trafikförsäkring. Det var följaktligen R.G: s underlåtenhet som enligt domstolen 

ledde till att försäkringsbolaget hade rätt att utkräva ersättningen med tillämpning av lagen. Utifrån 

                                                           
122 Se Nergelius, Joakim. Om grundlagstolkning, grundlagsvänlig lagtolkning och åsidosättandet av grundlagsstridiga 

lagar. SvJT. 1996:10, 835-871, s.836. Se även Åhman, K. 2011. s. 24. 
123 Se Eka, Anders. Grundlagsutredningen, domstolarna och normkontrollen. SvJT 2009:3, 382-395, s. 394. 
124 Se artikel 310 i konstitutionen (Bilaga II). 
125 Se Durán Martínez, A. 2015. s. 327-329. 
126 Se artikel 311 2 st. i konstitutionen (Bilaga II). Se även Durán Martínez, A. 2015. s. 332-338.   
127 Se RF 11:14. 
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detta bedömde domstolen att lagen var förenlig med konstitutionen och skulle därför tillämpas i det 

pågående tvistemålet.128 Liknande utfall blev det när den svenska tingsrätten beslutade att 

diskrimineringslagen skulle tillämpas i ett fall som rörde skadestånd för påstådd diskriminering, 

eftersom den ansågs vara förenlig med EKMR. Tingsrätten hade att ta ställning till om E.G., som 

var barnmorska och framförde sin vägran att utföra aborter, hade utsatts för diskriminering vid olika 

anställningsprocesser och om hon i sådant fall var berättigad skadestånd. Med grund i att E.G. 

grundade sin talan på EKMR bedömde domstolen att en prövning av DL:s förenlighet med EKMR 

var nödvändig för att fastställa om lagen var tillämplig i fallet. Domstolen anförde att EKMR 

föreskriver de enskildas rätt till religion, tankefrihet och samvetsfrihet samt förklarade att religion 

eller annan trosuppfattning föreskrivs i DL som självständiga diskrimineringsgrunder där ersättning 

ska utgå om kränkningar förekommer. Vidare ansåg domstolen att genom DL hade E.G. haft 

tillgång till ett effektivt rättsmedel för de påstådda kränkningarna. Domstolen framförde att 

Europadomstolen genom praxis har sammanställt olika krav i frågan om rätten till effektivt 

rättsmedel. Bland dessa krav, som DL ansågs uppfylla, är att rättsmedlet ska vara tillgängligt, ska 

kunna tillvaratas av den enskilde i praktiken samt att det ska leda till rättelse och framgång. 

Domstolen ansåg, med det nämnda som grund, att DL var förenlig med EKMR, att E.G:s situation 

omfattades av lagen eftersom hon anförde att hennes vägran att medverka vid aborter grundades i 

sin religiösa uppfattning och livsåskådning, rättigheter som skyddas av DL, och att lagen därför var 

tillämplig i fallet.129  

Den svenska och uruguayanska domstolens bedömning och avgörande visar på likheter. 

Domstolarna framförde olika argument för att kunna klarlägga att de enskildas rättigheter inte 

skulle komma att inskränkas om lagarna tillämpades i de konkreta fallen. Domstolarna ansåg 

därmed att lagarna var förenliga med överordnad författning, att de enskildas rättigheter därför 

kunde anses skyddas av dem och att de skulle tillämpas i de konkreta fallen.   

Utgången blev en annan enligt den svenska kammarrättens motivering i fallet som rörde frågan om 

tillämpningsområdet för avvecklingslagen, eftersom det framfördes att granskningen av lagens 

förenlighet med regeringsformen och EKMR visade på oförenligheter. Tvisten gällde vem som 

hade fulläganderätt av fastigheten till vilken Starbo Bruk AB var lagfaren ägare och L.H. hade 

åborätt. Enligt domstolen var syftet med avvecklingslagen att den stadgade åborätten skulle 

avvecklas genom att åborättsinnehavaren erkänns äganderätten av marken. Därför framförde 

domstolen att avvecklingslagen skulle tolkas på så sätt att den får tillämpas både vad gäller åborätt 

under bruk och under kronan (staten). Enligt kammarrätten anfördes det inte i lagens förarbeten att 

                                                           
128 Se SCJ fall nr 255/2015. 
129 Se mål nr T 1781-14 
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något allmänt intresse av betydelse förelåg för att rättfärdiga dess tillämpning samt att lagen inte 

stadgade någon rätt till ersättning vad gällde den lagfarne ägaren vid avveckling till förmån för 

åborättsinnehavare. I det aktuella fallet innebar en tillämpning av avvecklingslagen, enligt 

domstolen, att företaget motvilligt avstod från sin äganderätt till fördel för en enskild, utan att få 

någon ersättning för det. Med grund i detta framförde domstolen att lagen stred mot den i 

regeringsformen och EKMR skyddad äganderätt och skulle därför inte tillämpas.130 Liknande 

resonemang förde den uruguayanska högsta domstolen vid prövningen av lagen om statsbudgetens 

förenlighet med konstitutionen på begäran av G.B, m.fl. Domstolen framförde att parlamentet 

utfärdade den nämnda lagen med syfte att ge klarhet till en annan bestämmelse inom statsbudgeten 

enligt vilken rättsväsendets tjänstemäns löner fastställdes. Problematiken låg i att de nya 

bestämmelserna fastställde nya löner för de som omfattades av lagen, som var lägre än det som 

statsbudgeten hade föreskrivit. Högsta domstolen framförde att en lag kan tolkas genom en annan 

lag för att klargöra svår förståeliga bestämmelser, men att eftersom modifieringar hade införts 

handlade det om ett utfärdande av en ny lag och inte om en lag av interpretativ karaktär. Domstolen 

förklarade vidare att enligt konstitutionen fastställs tjänstemännens löner av den nationella 

budgeten, som godkänns efter ett särskilt förfarande. Domstolen bedömde att lagen innehöll 

formella fel eftersom lagstiftningsproceduren som föreskrivs i konstitutionen inte hade respekterats 

samt att tillämpningen av lagen därför skulle innebära en kränkning av den av konstitutionen 

föreskrivna rättssäkerheten. Med det framförda som grund beslutade högsta domstolen att lagen var 

oförenlig med konstitutionen och att den inte skulle tillämpas på G.B. m.fl., vilket resulterade i att 

lagen inte skulle ha någon verkan på deras lönesättningar.131 

Även om prövningsfrågorna är olika uppkommer det likheter vad gäller domstolarnas 

utgångspunkter för bedömningen och därmed avgörandena. Både den svenska och uruguayanska 

domstolen framförde argument som gick ut på att påvisa att de enskildas rättigheter skulle kränkas 

om tillämpning av de ifrågasatta lagarna förekom. Med syfte att undvika illegitima inskränkningar i 

de enskildas konstitutionella rättigheter beslutade båda domstolarna att åsidosätta de stridiga 

bestämmelserna och därmed inte tillämpa dem i de konkreta fallen. 

När TCA genomförde prövningen av en verkställighetsföreskrift som var avsedd att verkställa 

abortlagen på begäran av A.J. m.fl., gynekologer som omfattades av föreskriften, ansåg den att 

föreskriften stred mot abortlagen och därmed konstitutionen. Tribunalen framförde att abortlagen 

tillerkänner hälso- och vårdpersonal rätten att invända mot att genomföra aborter med grund i den 

av konstitutionen skyddade samvetsfriheten. Tribunalen förklarade att vid prövningen hade 

                                                           
130 Se HFD 2014 ref 44. 
131 Se SCJ fall nr 606/2013. 
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förekomsten av överträdelse av maktbefogenheten konstaterats eftersom prövningen visade på 

inkonsekvenser mellan föreskriften och abortlagen samt att några begrepp antingen byttes ut, lades 

till eller ändrades. Enligt tribunalen ska en verkställighetsföreskrift innehålla bestämmelser om hur 

en viss lag ska sättas i verk. Konstitutionen och lagen tillerkänner regeringen kompetens att utfärda 

verkställighetsföreskrifter, men inte att genom dessa tillägga, ändra, upphäva eller begränsa en 

konstitutionell rättighet. Om så vore fallet skulle den verkställande funktionen inskränka den 

lagstiftande och således överträda sina befogenheter. Med detta som grund beslutade domstolen att 

ogiltigförklara föreskriften med absoluta och generella effekter. Tribunalens avgörande innebar på 

så sätt att föreskriften upphävdes och att alla som berördes av den omfattades av beslutet.132 

Argumenten som framförs av båda rättsordningarna för åsidosättande eller upphävande av de 

stridiga föreskrifterna grundas på viljan att värna om funktionsfördelningen/maktdelningsprincipen. 

Att effekterna av högsta domstolens avgörande i Uruguay begränsas till det konkreta fallet grundas 

på argumentet att om domstolen fick upphäva de lagar som den ansåg vara oförenliga med 

konstitutionen skulle maktkoncentration uppstå i fördel till den dömande makten och maktbalansen 

skulle rubbas. Därför ska högsta domstolen motivera sitt beslut och redogöra för den eller de 

förenliga/oförenliga bestämmelserna samt underrätta parlamentet om de avgöranden som avser en 

lags oförenlighet med konstitutionen, för att på så sätt påpeka att ändringar i lagstiftningen är 

nödvändiga.133 Det blir därmed parlamentet som kommer att avgöra om lagen upphävs eller ej, med 

domstolens beslut som utgångspunkt. Som det nämnts tidigare präglas den svenska diskussionen av 

liknande argument. I svensk rätt kan man endast upphäva eller ändra en lag genom att inrätta en ny 

författning i fråga. Med grund i att riksdagen är det enda organ som har befogenhet att stifta lagar 

samt att den är folkets främsta företrädare, får domstolarna endast åsidosätta de funna stridiga 

bestämmelserna vid tillämpningen. Domstolen ska vid uppkomsten av oförenligheter ange de skäl 

som ligger till grund för beslutet att åsidosätta föreskriften. Om domstolarna tillerkänns rätten att 

upphäva lagar skulle en överträdelse av funktionsfördelningen ske.134 Motsatsvis resulterar 

prövningen av verkställighetsföreskrifter i Uruguay i generella och absoluta effekter, vilket innebär 

att om föreskriften anses vara oförenlig med överordnad författning, upphävs den. Tanken är att 

föreskriften är av generell karaktär och kränker därför det allmänna intresset om den anses vara 

ogiltig. Detta grundas i att lagen ses som ett uttryck av folkets vilja samt att om föreskriften strider 

mot lagen strider den även mot vad folket beslutat. Med detta som grund värnar man även här om 

maktdelningsprincipen, eftersom inskränkningar av den verkställande makten i den lagstiftande 

                                                           
132 Se TCA fall nr 586/2015. 
133 Se CGP artikel 197-198. Se även Risso Ferrand, M. 2015. s.207-208. 
134 Se RF 11:14 2 st. Se även § 28 i Lagen om domstolsärenden (1996:242). Se vidare AD 2014 nr 5 samt Lerwall, 

Lotta. En utökad lagprövningsrätt- en kostym eller tumme? SvJT 2007:9 s. 827-843, s.828.  
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förhindras.135 Det framförs vidare i den svenska doktrinen att med anledning av den breda 

arbetsgruppen som använder sig av bestämmelserna anser man att det vore orimligt att tillerkänna 

domstolarna befogenheten att ogiltigförklara eller upphäva en föreskrift som kan komma att 

tillämpas i andra ärenden.136 För att undvika framtida normkonflikter kan riksdagen därför utfärda 

en ny lag som antingen upphäver eller ändrar den grundlagsstridiga föreskriften.137 Även om det 

främsta argumentet för uruguayansk del är att man vill värna om maktdelningsprincipen, 

argumenteras det vidare att ur den enskildes perspektiv skulle tillerkännandet av generella effekter 

av högsta domstolens beslut innebära en kränkning av rätten till en rättvis rättsprocess. Detta 

grundas på tanken att var och en som inte befinner sig i det aktuella fallet som aktualiserar 

prövningen skulle drabbas av beslutet utan att hans eller hennes rätt att yttra sig och att bli hörd 

respekteras.138 Med grund i att det i Sverige inte föreskrivs någon talerätt för den enskilde 

förekommer ingen liknande diskussion.   

  

                                                           
135 Se Durán Martínez, A. 2015. s. 332-338 samt 348-349. 
136 Se RF 8:18. Se även Warnling-Nerep, W, Lagerqvist Veloz Roca, A, Bernitz, H. & Sandström, L. 2015. s. 251. 
137 Se även Warnling-Nerep, W, Lagerqvist Veloz Roca, A, Bernitz, H. & Sandström, L. 2015. s. 251. 
138 Se artikel 12 i konstitutionen samt CGP artikel 522. Se även Korzeniak, J. 2002. s. 147 samt Cassinelli Muñoz, H. 

2009. s. 357-358. 
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Avslutande diskussion: 

Är normprövningen bara en konstruktion som föreskrivs för att leva upp till rättsstatlighetens krav 

eller visar det på ett verkligt skydd av de konstitutionella rättigheterna? Syftet med denna uppsats 

har varit att beskriva Uruguays och Sveriges regelverk vad gäller den konkreta efterhandskontrollen 

av rättsreglers grundlagsenlighet samt att bedöma huruvida tillämpningen av den konkreta 

efterhandskontrollen ger ett rättsskydd för den enskilde. Under arbetets gång har vi presenterat de 

uruguayanska och svenska system vad gäller den konkreta efterhandskontrollen ur ett komparativt 

perspektiv, för att därigenom kunna identifiera och förklara de skillnader och likheter som 

föreligger.  

Rättsstaternas utveckling visar på ett stigande intresse av att värna om pluralismen, toleransen samt 

de grundläggande fri- och rättigheterna som har medfört att tilltron om rättighetsskyddet som till en 

början låg på lagstiftaren och senare på förvaltningen, numera tillfaller domstolsväsendet. Av vår 

studie framgår att båda staterna betraktar normprövningen som en effektiv och nödvändig 

kontrollmekanism för att garantera att statsmakterna inte avviker från de föreskrivna reglerna och 

därmed tillförsäkra den enskilde ett rättighetsskydd. Men, på vilket sätt har de olika systemen löst 

problematiken och varför anses lösningarna vara effektiva?  Kan man enas om att institutet i 

praktiken resulterar i ett reellt skydd för den enskilde i båda rättsordningarna? Vad grundas detta i 

så fall på? Visar det svenska systemet på en bättre lösning än det uruguayanska eller tvärtom? Kan 

de kompletteras på något sätt? 

Som vi har behandlat föreskriver Uruguay och Sverige ett centraliserat respektive decentraliserat 

system. Detta innebär att endast högsta domstolen får befatta sig med normprövning vad gäller 

lagars förenlighet med konstitutionen, för uruguayansk del, och att alla domstolar får normpröva, 

för svensk del. Det kan ifrågasättas om Uruguay faktisk föreskriver ett centraliserat system i och 

med möjligheten att pröva föreskrifter av administrativt karaktär hos TCA. Som vi har förstått är det 

rådande synsättet i Uruguay att normprövning bara gäller lagarnas förenlighet med konstitutionella 

bestämmelser och att detta endast angår den högsta domstolen att pröva. Trots allt är det viktig att 

ha i åtanke att TCA också genomför prövningar av verkställighetsföreskrifter, även om tribunalen 

inte tillhör den dömande makten. Vidare intar TCA en oberoende ställning gentemot de tre 

statsmakterna vilket leder till att Uruguay föreskriver ett centraliserat system, även om det är två 

organ som har befogenhet att befatta sig med normprövning.  

Det främsta argumentet för inrättandet av ett centraliserat system kan sägas vara att det medför en 

mindre inskränkning av den lagstiftande makten, eftersom det endast är högsta domstolen som får 

genomföra en sådan prövning och besluta att en lag inte får tillämpas. Utifrån detta argument visar 

det svenska systemet, enligt vår uppfattning, på en större inskränkning av den lagstiftande makten, 
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med grund i att alla domstolar tillerkänns skyldigheten att normpröva och besluta om en 

bestämmelse ska tillämpas eller inte. Det svenska systemet innebär därmed för den enskilde att de 

bestämmelser som utfärdats av de representanter som han valt och som ska vara ett uttryck för den 

allmännas vilja kan komma att ifrågasättas av domstolarna i större utsträckning. Vidare kan man 

enligt vår mening argumentera för detta system genom att framföra att domstolarna genomför en 

kontinuerlig kontroll av föreskrifterna, som kan påstås leda till ett bredare rättighetsskydd. En annan 

fördel med det svenska systemet anser vi vara att systemet ses som kostnadseffektivt och mindre 

tidskrävande än det uruguayanska systemet, för både den enskilde och rättsväsendet. Detta grundar 

vi på att det är själva domstolen som i det konkreta fallet genomför prövningen och avgör om 

bestämmelsen ska tillämpas eller inte. På detta sätt behöver inte den enskilde bekosta 

prövningsprocessen. Det uruguayanska systemet innebär därmed för den enskilde dels längre 

rättsprocesser, på grund av att det enbart är högsta domstolen som befattar sig med prövningsfrågor, 

dels dyrare rättsprocesser, eftersom den enskilde måste bekosta båda processerna ifall det är han 

som initierar prövningen.  

Vidare tillerkänner det uruguayanska systemet den enskildes talerätt som ett sätt att värna om 

dennes rätt till en rättvis rättsprocess. Den enskilde tillerkänns möjligheten att framföra sina 

synpunkter kring prövningen, vare sig han eller domstolen initierat prövningen, vilket enligt vår 

uppfattning resulterar i att den enskilde kan påverka domstolens beslut beroende på hur han 

motiverar för sin sak. Det är det nyss nämnda som vi tycker kan ifrågasättas även om det kan anses 

vara till fördel för den enskilde. Problematiken ligger, enligt vår uppfattning, i det faktum att den 

enskilde måste motivera och argumentera för sin sak, vilket kan resultera i fördelaktiga eller 

nackdelaktiga avgöranden för honom. Om den enskilde framför en övertygande motivering kan 

detta leda till att bestämmelsen inte tillämpas, men om motiveringen däremot är bristfällig kan 

prövningen utmynna i att bestämmelsen tillämpas även om den var att anse som oförenlig med 

konstitutionen. Det är med grund i detta som vi tycker att systemet kan kritiseras eftersom det 

främsta ansvaret läggs på den enskilde och hans förmåga att motivera för sin sak. Samtidigt kan det 

argumenteras för ett decentraliserat system genom att framföra att domstolarnas skyldighet att 

normpröva, värnar om den enskildes rättigheter vare sig han åberopar dem eller inte. Detta kan, 

enligt vår mening, diskuteras beroende på den enskildes roll i prövningen som utgångspunkt. Det 

svenska systemet föreskriver ingen talerätt för den enskilde utan det är domaren som avgör om 

prövningen ska ske utan skyldighet att höra den enskildes perspektiv. Följaktligen kan situationer 

uppkomma där domstolen beslutar att pröva en bestämmelse som den enskilde inte vill ska prövas 

eftersom den är till hans fördel. I sådana fall skulle normprövningen upplevas av den enskilde som 

effektivare om han fick möjligheten att yttra sig och hävda sin åsikt i frågan. Möjligheten finns att 
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utgången blir en annan om den enskilde får uttrycka sin egen synvinkel. Det uruguayanska systemet 

värnar därför, i vår mening, mer om den enskildes rättssäkerhet, eftersom han eller hon får 

möjligheten att föra sin talan samt ett tillfälle att kontrollera den lagstiftande maktens agerande 

genom initieringen av prövningen.  

Uruguay och Sverige visar på likheter vad gäller domstolarnas skyldighet att motivera sina 

avgöranden oavsett om dessa är gynnande eller missgynnande för den enskilde. Enligt vår mening 

kan motiveringsskyldigheten anses leda till ett starkare rättsskydd för den enskilde, eftersom man 

oavsett utgången får en tydlig motivering om skälen till domstolens ställningstagande. Emellertid 

kan man kritisera att prövnings avgöranden inte går att överklaga i Uruguay och att motiveringen 

därför kan anses vara obehövlig ur den enskildes perspektiv om beslutet går honom emot. Däremot 

kan motiveringen komma att läggas till grund för eventuella framtida ändringar av lagstiftningen i 

fråga, om det skulle vara fallet att prövningen visar på oförenligheter med konstitutionen, vilket kan 

anses vara en fördel ur lagstiftarens perspektiv. Grundat på att TCA:s avgöranden är av generell 

karaktär, vilket leder till att föreskriften kan komma att upphävas, anser vi att en grundlig 

motivering av dessa är nödvändig ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Möjligheten att den enskilde kan 

vända sig till en högre instans för att få sin sak prövad, enligt det svenska systemet, kan anses leda 

till att den enskilde upplever systemet som mer rättssäker. Om situationen är den att en bestämmelse 

anses vara oförenlig med rättsregler av högre rang och därför åsidosätts upprepade gånger, anser vi 

att motiveringen kan vid stiftandet av nya bestämmelser i fråga vara till hjälp. 

Båda systemen föreskriver konkreta effekter av de avgöranden som avser prövningen av lagars 

förenlighet med konstitutionen. De värnar med denna lösning om makt- och funktionsdelningen och 

försöker att undvika att maktbalansen rubbas genom att statsmakterna håller sig inom ramen för 

deras befogenheter. Ur den enskildes perspektiv kan de konkreta effekterna, anser vi, upplevas på 

olika sätt. Dels kan den enskilde som befinner sig i ett konkret fall och berörs av den åsidosättande 

bestämmelse, uppleva att hans rättigheter skyddats; dels kan en annan individ som också tycks 

beröras av bestämmelsen inte utnyttja detta skydd utan att först befinna sig i en liknande process. 

Detta grundar vi på i att om en lag bedöms vara grundlagsstridig men endast får åsidosättas i det 

enskilda fallet, fortsätter den att gälla och därmed tillämpas på andra individer med inskränkning av 

deras rättigheter som följd. Vi anser att det positiva med denna lösning är att den inte rubbar 

maktbalansen, men samtidigt kan man kritisera om den erbjuder ett riktigt skydd för de enskilda. 

Fokuserar man på den enskilde i det enskilda fallet måste man medge att han tillförsäkras ett reellt 

skydd vid åsidosättandet av bestämmelsen. Däremot, om man fokuserar på de resterande 

individerna som omfattas av den stridiga bestämmelsen men inte av beslutet om åsidosättandet, kan 

man inte anse att ett skydd av deras rättigheter överhuvudtaget sker på grund av att bestämmelsen 
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kan komma att tillämpas på dem. Samtidigt kan man argumentera att om ändringar sker i 

lagstiftningen på grund av ett beslut om oförenlighet med konstitutionella bestämmelser, skulle 

detta vara till fördel även för de enskilda som inte omfattades av beslutet, vilket innebär att skyddet 

skulle utsträcka sig till allmänheten. Även om TCA tillerkänns i Uruguay möjligheten att upphäva 

föreskrifter av administrativ karaktär, värnar systemet om maktdelningen eftersom tanken bakom 

inrättandet av tribunalen har varit att undvika maktkoncentration till fördel för den dömande makten 

samtidigt som föreskrifternas giltighet kontrolleras. Trots att man kan ifrågasätta den stora 

maktbefogenheten som tribunalen fått genom att tillerkännas möjligheten att upphäva lagstridiga 

föreskrifter, anser vi att detta ger ett intryck av en bra lösning som värnar om lagstiftningen och 

därmed skyddar det allmänna intresset samt visar på ett reellt rättsskydd mot administrationens 

maktmissbruk. Det svenska systemet föreskriver ingen skillnad mellan effekterna av avgörandena 

vad gäller föreskrifter av legislativ eller administrativ karaktär, vilket enligt vår mening visar på att 

ingen åtskillnad görs samt att den enskilde skyddas på samma sätt mot lagstiftarens och 

administrationens maktmissbruk.   

Utifrån de behandlade rättsfallen tycker vi att det är möjligt att påstå att institutet kan anses vara en 

riktig rättssäkerhetsgaranti för den enskilde vid dess tillämpning eftersom det visar på ett skydd av 

den enskildes rättigheter mot statens övergrepp. De uruguayanska och svenska fallen visar på att 

domstolarna är villiga att åsidosätta eller upphäva en bestämmelse som inskränker de enskildas 

konstitutionella rättigheter för att på så sätt garantera den enskildes rättssäkerhet. Såsom 

kammarrätten beslutade att skydda företagets äganderätt genom att inte tillämpa avvecklingslagen, 

beslutade den uruguayanska högsta domstolen att inte tillämpa lagen om statsbudget, som genom 

felaktiga grunder skulle inskränka de enskildas rättssäkerhet. Domstolarnas motiveringar visar, 

enligt vår mening, att vid avvägningen mellan att skydda de enskildas konstitutionella rättigheter 

mot det allmännas vilja, måste den enskildes intresse ibland väga tyngre, för att garantera 

rättssäkerheten som rättsstaterna strävar efter att uppnå. Det är genom tillämpningen av den 

konkreta efterhandskontrollen som domstolarna kan upptäcka att den allmännas vilja, det vill säga 

lagarna som dess uttryck, kan innehålla felaktigheter som kan komma att inskränka de enskildas 

rättigheter. Det blir, enligt vår uppfattning, själva åsidosättandet av konstitutionsstridiga 

bestämmelser som tillförsäkrar de enskildas rättssäkerhet genom att skydda deras konstitutionella 

rättigheter.  

Som det har framförts har vi kommit fram till att rättspraxis visar på ett reellt rättsskydd för de 

enskilda i båda rättssystemen vid tillämpningen av den konkreta efterhandskontrollen. Men, vilken 

lösning tycker vi visar på bättre skydd för den enskilde? Vi anser inte att det ena systemet visar på 

ett bättre skydd än det andra, utan att med en kombination av vissa lösningar som föreskrivs i det 
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uruguayanska och det svenska systemet, kan man, enligt vår uppfattning, uppnå en högre grad av 

rättssäkerhet för den enskilde. Exempelvis anser vi att ett införande av den enskildes talerätt i det 

svenska systemet skulle medföra en viss ökning av rättssäkerheten vid prövningen eftersom den 

enskilde skulle få möjligheten att medverka i den, få sin röst hörd och få argumentera för sin sak. Vi 

tycker att erkännandet av den enskildes talerätt skulle, ur den enskildes perspektiv, leda till en 

känsla av högre skyddsgrad, eftersom han eller hon kommer att kunna initiera prövningen eller 

medverka i den. På liknande sätt skulle ett införande av ett decentraliserat system i Uruguay, där 

alla domstolar skulle tillerkännas skyldigheten att normpröva, innebära en effektivisering av 

prövningen i form av lägre kostnader och processtider för både den enskilde och rättsväsendet. 

Utifrån det som vi har kommit fram till under arbetets gång, det vill säga att båda systemen visar på 

ett reellt skydd i praktiken, anser vi att om den föreslagna kombinationen utförs, skulle 

rättssäkerheten samt rättighetsskyddet inte äventyras utan förstärkas, ur den enskildes perspektiv. 
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Bilaga I 

Constitution of the Oriental Republic of Uruguay 

SECTION XV - The Judicial Power 

Chapter IX 

Article 256. Laws may be declared unconstitutional by reason of form or content, in 

accordance with the provisions of the following articles. 

Article 257. The Supreme Court of Justice has original and exclusive jurisdiction in the 

hearing and decision of such matters; and must render its decision in accordance with the 

requirement for final decisions. 

Article 258. The declaration of the unconstitutionality of a law and the inapplicability of the 

provisions affected thereby, may be requested by any person who considers that his direct, 

personal, and legitimate interest is injured: 

1)By means of lawsuit, which must be filed before the Supreme Court of Justice; 

2)By plea of exception, which may be made in any judicial proceeding. 

A judge or court which hears any judicial proceeding, or the Contentious-Administrative 

Tribunal, as the case may be, may also request the declaration of unconstitutionality of a law 

and its inapplicability, before rendering a decision. 

In this case and in that provided in subparagraph 2 above, the proceedings shall be suspended 

and the case referred to the Supreme Court of Justice. 

Article 259. The decision of the Supreme Court of Justice shall refer exclusively to the 

concrete case and shall have effect solely on the proceedings for which it was rendered. 

Article 260. Decrees of the Departmental Governments which have the force of law within 

their jurisdictions may also be declared unconstitutional, subject to the provisions of the 

preceding articles. 

Article 261. The law shall prescribe the pertinent procedure. 

 

  



 

 
 

Bilaga II 

 

Constitution of the Oriental Republic of Uruguay 

SECTION XVII - The Contentious-Administrative 

Chapter II 

Article 309. The Contentious-Administrative Tribunal shall hear pleas for the nullification of 

definitive administrative acts performed by the Administration in the exercise of its functions 

which are contrary to a rule of law or which are a distortion of authority. 

The Tribunal shall also have jurisdiction over definitive administrative acts of the 

Departmental Governments, the Autonomous Entities, and the Decentralized Services. 

Action for nullification may be taken only by one who has a right or a direct, personal and 

legitimate interest which is violated or injured by the administrative act. 

Article 310. The Tribunal shall limit itself to appraising the act in itself, confirming or 

annulling it, without alteration. 

In issuing a decision all members of the Tribunal must concur, but a simple majority is 

sufficient to declare the annulment of an act contested on grounds of injury to a subjective 

right. 

In other cases, annulment of an act shall require four favorable votes. However, the Tribunal 

shall reserve to the complaining party the right to sue for redress if three favorable votes 

declare the grounds for annulment sufficiently justified. 

Article 311. Whenever the Contentious-Administrative Tribunal declares the annulment of an 

administrative act contested on grounds of injury to a subjective right of the plaintiff 

[demandante], the decision shall have effect solely in the case acted upon. 

If the decision declares the annulment of an act with respect to a rule of law or of good 

administration, it shall have general and absolute effect. 

Article 312. The cause of action for reparation for harms caused by the administrative acts to 

which Article 309 refers shall be presented before the jurisdiction determined by the Law and 

may only be employed by those who have active approval to demand the annulment of the act 

at issue. 



 

 
 

The plaintiff [actor] may opt between requesting the annulment of the act or reparation for 

the damage which it caused. 

In the first case and if nation annulment sentence is obtained, one may afterwards demand 

reparation before the corresponding seat. One may not, on the other hand, request an 

annulment if one first opted for the reparatory cause of action, whatever the respective 

sentence may state. If the sentence of the Tribunal is affirmed, but the reason invoked for 

annulment is declared sufficiently justified, one may also demand reparation. 

Article 313:The Tribunal shall, in addition, act upon conflicts of jurisdiction, based upon 

legislation and upon the differences that may arise between the Executive Power, the 

Departmental Governments, the Autonomous Entities and the Decentralized Services, and 

likewise upon disputes or differences arising between one and another of these organs. 

It shall act also upon disputes or differences that may arise among the members of the 

Departmental Boards, the Directorates or Councils of the Autonomous Entities and 

Decentralized Services, provided they have not been settled by the normal procedure for 

ascertaining the will of the agency concerned. 

All disputes based on the Constitution shall be heard by the Supreme Court of Justice. 

Chapter III 

Article 314: There shall be a State Attorney [Procurador del Estado] in the Contentious-

Administrative Tribunal, appointed by the Executive Power. 

The qualifications necessary for this position, the prohibitions and incompatibilities, as well 

as its remuneration and term of office, shall be determined by the Contentious-Administrative 

Tribunal. 

Article 315: The State Attorney in the Contentious-Administrative Tribunal shall necessarily 

be heard at the final hearing on all matters within the jurisdiction of the Tribunal. 

The State Attorney is independent in the exercise of his functions. Consequently he may 

render opinions according to his convictions based upon what he believes to be the intent of 

the law. 



 

 
 

Article 316: The defendant official may have such representation or counsel as he may 

consider necessary. 

Chapter IV 

Article 317: Administrative acts may be contested by a plea for reversal, before the same 

official who issued the orders, within a period of ten days counted from the day following 

personal notification, if such was the case, or following publication in the Diario Oficial. 

If the administrative act was executed by an official subject to higher authority, it may also be 

contested by a plea to that authority, who shall become jointly and subsidiarily a party to the 

plea for reversal. 

If the administrative act comes from an authority which under its juridical statutes is subject 

to administrative supervision, it may be contested on the same grounds for annulment as 

provided in Article 309, by a petition for annulment before the Executive Power, which must 

become a party jointly and subsidiarily to the plea for reversal. 

If the act issues from an organ of the Departmental Governments it may be contested by a 

plea for retrial and appeal in the manner provided by law. 

Article 318: Every administrative authority is required to act upon any petition submitted by 

a person having a legitimate interest in the execution of a specific administrative act and to act 

upon any administrative pleas against his decisions, after taking such steps as may be 

necessary for due understanding of the matter, within a period of twenty days from the date of 

enforcement of the last act imposed by law or by applicable regulation. 

The petition is considered denied or the plea rejected if the authority in question does not act 

within the indicated time limit. 

Article 319: Action for annulment before the Contentious-Administrative Tribunal may not 

be taken if appropriate previous remedies in administrative channels have not been exhausted. 

Action for annulment must be taken, under penalty of forfeiture, within the period prescribed 

by law in each case. 

 

 


