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1 Inledning 

 

I Europa finns det flertal exempel på länder där den politiska makten utnyttjat sin maktposition, vilket 

har resulterat i ett lidande för befolkningen. Många länder och dess medborgare har varit utsatta för 

diktaturstyre, maktmissbruk och kränkningar av mänskliga rättigheter. En konstitution kan fungera som 

ett medel för att garantera medborgarna vissa fri- och rättigheter samt att begränsa den styrande makten 

från att kränka de värderingar som är tänkta att prägla samhället.1 

 

Den mest grundläggande författningen i ett rättssystem utgörs av en eller flera grundläggande 

författningar, dessa grundlagar anger riktlinjer för vilka värderingar och normer som ska styra samhället. 

Grundlagen, konstitutionen eller statsförfattningen ska tillförsäkra en normgivande funktion i ett 

rättssystem genom att reglera bland annat bestämmelser om sin överordnade ställning. Den överordnade 

ställningen innebär att den genom sina stadganden ska vägleda den lagstiftande makten till att anta lagar 

som är förenliga med grundlagen. Konstitutionen kan också tillförsäkra alla medborgare deras 

rättigheter att delta i det politiska rummet, genom att föreskriva grundläggande värderingar som 

tillförsäkrar att minoriteters rättigheter garanteras. Ett viktigt element i konstitutionalismen är just att 

begränsa att en politiskt vald makt inte ska kunna ändra på grundläggande författningar som enbart 

syftar till att gynna majoritetsåsikter i landet.2 Däremot finns det inga krav på vilka värderingar som 

konstitutionen ska föreskriva, ett lands författning kan vara god eller ond och tillförsäkra medborgarna 

skilda rättigheter och binda landets lagstiftande makt på olika sätt.3 

 

Bosnien och Hercegovina (BiH) är ett land som grundar sig på en konstitution som landet själv inte har 

författat. Konstitutionen är unik eftersom den är skapad av omvärlden i samband med Dayton Peace 

Agreement med syftet att bygga upp en stat som ska tillförsäkra fred och rättvisa.4 Sverige däremot är ett 

land som har en lång tradition av fred och ett stabilt välfungerande samhälle, ett land där den politiska 

makten verkar med folkets förtroende. Konstitutionen har historiskt sett inte haft en stark ställning i 

Sverige och behovet av att begränsa den politiska makten har inte alltid varit en prioritering.5 

 

För att försäkra konstitutionens genomslag i ett land och att den efterlevs av den lagstiftande makten 

krävs det någon form av kontroller som kan tillförsäkra konstitutionens effekt. Kontrollerna kan göras i 

                                                 
1 Berggren, Karlson, Nergelius, Why constitutions matter, vii-viii 
2 Ademović, Ustavno pravo Bosne i Hecegovine, Sid. 6 
3  Berggren, Karlson, Nergelius,Why constitutions matter?, vii-viii 
4 General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina [cit. Dayton Peace Agreement], Annex 4  
5 Nergelius, Svensk statsrätt, s. 21-23 



2 

 

form av preventiv normkontroll som utövas innan parlamentet antagit en lag och ett system av 

efterhandskontroll av redan antagna lagar. Båda formerna av kontroll utövas i BiH och i Sverige. I BiH 

utövas den preventiva normkontrollen av The Constitutional Legal Commitee (Ustavnopravna 

Komisija), vilka granskar alla lagförslag och andra juridiska akter under lagstiftningsprocessen i 

parlamentet.6 I Sverige finns ett liknande organ, Lagrådet som på begäran av regeringen eller aktuellt 

riksdagsutskott uttalar sig om ett lagförslags grundlagsförenlighet innan lagen ska antas av riksdagen. 7 

 

Utöver den preventiva kontrollen finns det även en möjlighet att genomföra efterhandskontroll av 

lagarnas grundlagsförenlighet i länderna. I BiH har författningsdomstolen ensam kompetens i att utöva 

den konkreta normkontrollen och har möjlighet att kräva en ändring av en lag eller att kräva upphävning 

av en rättsakt som bedömts vara oförenlig med den nationella konstitutionen.8 I Sverige utövas den 

konkreta normkontrollen av alla de allmänna domstolarna men också av förvaltningsmyndigheterna. Om 

något av dessa organ skulle förklara att en lag inte är förenlig med grundlagen kan de enbart åsidosätta 

den grundlagsstridiga lagen i det aktuella ärendet.9 BiH och Sverige är länder med tämligen olika 

konstitutioner och de har valt skilda metoder för att garantera konstitutionens genomslag. Uppsatsen 

kommer att belysa ländernas likheter och skillnader vid den konkreta normkontrollen samt undersöka 

vad för effekter dessa skilda modeller av konkret normkontroll ger för att försäkra konstitutionens 

värderingar och dess genomslag.  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att genomföra en komparativ studie av den konkreta normkontrollen i Sverige 

och den konkreta normkontrollen som genomförs i Bosnien och Hercegovina, vilken används för att 

tillförsäkra konstitutionens genomslag. Förhoppningen är att genom undersökning av ländernas likheter 

och skillnader ur ett komparativt förhållningssätt finna ett förtydligande i vad för styrkor och svagheter 

som går att finna i de olika ländernas normprövningssystem, sett till konstitutionalismen. Genom att 

komparativt granska länderna vill vi upptäcka och belysa fördelar och nackdelar med de valda 

metoderna med syftet att upprätthålla konstitutionalismen. Avsikten med komparationen är att slutligen 

värdera vilken form av konkret normkontroll som försäkrar konstitutionens värderingar och dess 

normgivande funktion på det mest effektiva sättet. 

                                                 
6 The Official Gazette of BiH, no. 35/04, article 2  
7 Regeringsformen (1974:152) [cit. RF] 8:20 
8 Constitution of Bosnia and Herzegovina [cit. BiH], VI/3  
9 RF 11:14  
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1.2 Frågeställningar 

 

Hur genomförs den konkreta normprövningen i Sverige respektive BiH?  

- Vilka skillnader och likheter finns det i den konkreta normprövningen? 

- Vilken betydelse har den konkreta normprövningen för konstitutionalismen i de båda länderna? 

 

1.3 Metod 
 

Vid utformningen av vårt arbete har vi valt att utgå från den rättsdogmatiska och den komparativa 

arbetsmetoden, nedan följer avsnitt som redogör för de teoretiska metoderna samt det material som 

ligger till grund för arbetet. Arbetets utformning har som syfte att på ett pedagogiskt sätt komparera 

länderna genom att inleda varje kapitel med redogörelse för varje land enligt ämne och därefter följs 

avsnitten av rubriken komparation där jämförelsen och analysen genomförs. Uppsatsen avslutas med 

slutsats och egna kommentarer, där vi sammanfattar våra slutsatser samt presenterar frågor för vidare 

forskning. 

 

1.3.1 Teoretisk metod 

 

Den teoretiska metod som tillämpats i arbetet är först och främst den rättsdogmatiska metoden, vilket 

innebär att uppsatsen främst kommer att grunda sig på de rättskällor som är gällande i de länder vi har 

valt att fokusera på. Ytterligare kommer vi att tillämpa den komparativa metoden utifrån Michael 

Bogdans definition av komparativ rättskunskap. Enligt definitionen kan en komparation mellan två 

skilda rättssystem resultera i upptäckandet av skillnader men också gemensamma nämnare.10 Bogdan 

menar att komparationen kan tillföra kunskap om det egna landets rättssystem och ge en bättre förståelse 

för systemets utformning.11 I detta arbete utför vi en komparation mellan den konkreta normprövningen 

i Bosnien och Hercegovina och den konkreta normprövningen i Sverige, två tämligen olika rättssystem. 

Vi har i tillämpningen av den komparativa metoden upptäckt flertal olikheter och likheter, vilka har 

värderats utifrån ett konstitutionellt perspektiv.  

 

                                                 
10 Bogdan, Komparativ rättskunskap, Sid 57 
11 Bogdan, Komparativ rättskunskap, Sid. 27-28 
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Kravet enligt Bogdan att utföra en komparativ undersökning av två skilda rättssystem är att det finns en 

gemensam nämnare,12 i vårt arbete är den gemensamma nämnaren den konkreta normprövningen. Båda 

länderna utövar konkret normkontroll, detta sker på olika sätt och hos olika organ men syftet med 

normkontrollen är densamma – att upprätthålla konstitutionalismen. 

 

1.3.2  Juridiskt material  

 

Materialet som uppsatsen grundas på utgörs till största delen av rättskällor från den gällande rätten i 

Sverige och i BiH. Vi har använt oss av lagtexter och framförallt ländernas konstitutioner eftersom 

konstitutionen är den mest grundläggande författningen där bland annat normprövningsrätten fastställts 

för båda länderna. En fördel i tolkningen av lagarna har framförallt varit att många av rättsakterna från 

Bosnien och Hercegovina utgetts på engelska som originalspråk exempelvis, Daytonavtalet och landets 

konstitution. Vi har också använt oss av konstitutionen från forna Jugoslavien, vid belysning av 

historiska aspekter. Den ena uppsatsförfattaren har bosniska som modersmål, detta har gett oss fördelen 

att vi inte behövt förlita oss på översättningar utan uppsatsen har kunnat baseras på primärkällor, vilket 

stärker källpålitligheten. Vi har ytterligare i vår empiri använt oss av aktuell doktrin som bland annat 

nyttjas på juristutbildningen i Bosnien och Hercegovina och svensk doktrin som vi funnit användbara 

för ämnet. Vi har också haft stor användning av juridiska artiklar och rapporter skrivna av olika 

professorer inom ämnet juridik från både Bosnien och Hercegovina och Sverige, vilka ger olika 

perspektiv på samma frågor. I Bosnien och Hercegovina publiceras lagarna och beslut tagna av 

författningsdomstolen i en lagsamling kallad för the Official Gazette of Bosnia and Herzegovina 

(Službeni list Bosne i Hercegovine). Det är i den lagsamlingen som vi har funnit lagtexter utöver 

konstitutionen. För att komplettera den svenska lagstiftningen har vi även använt oss av förarbeten och 

motioner för att påvisa den politiska maktens tankar.  

 

1.4 Avgränsning 

 

Normkontroll kan genomföras på olika sätt och vi kommer i denna uppsats att undersöka och beskriva 

den konkreta normkontrollen som genomförs i BiH och i Sverige. Med hänsyn till det komplexa 

statsskick som råder i BiH, har vi med hänsyn till arbetets omfattning valt att avgränsa oss genom att 

främst fokusera på den konkreta normkontroll som görs i förhållande till konstitutionen på statlig nivå. 

Den statliga konstitutionen är av normgivande karaktär för hela landet, inklusive den lagstiftning som 

                                                 
12 Bogdan, Komparativ rättskunskap, Sid. 57 
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sker på entitetsnivå.13 Samma avgränsning har gjorts vad gäller författningsdomstolen då uppsatsen 

enbart fokuserar på författningsdomstolen på statlig nivå. Anledningen till denna begränsning är att 

författningsdomstolen är överordnad alla domstolsväsenden oberoende av entitet eller distrikt och har 

ensam beslutskompetens vid frågor gällande den statliga konstitutionen.14 Denna typ av avgränsning har 

gjorts vid samtliga områden som behandlas i uppsatsen. Uppsatsen innehåller även en språklig 

avgränsning, återgivning av viss information sker på svenska eller engelska och bosniska 

(originalspråk). Förklaringen av Bosnien och Hercegovinas institutioner samt domstolsväsenden sker 

genom en översättning till det svenska språket med originalspråket inom parentes. Den språkliga 

avgränsningen har gjorts i syfte att underlätta för läsaren. Huvudsakligen kommer uppsatsen att 

behandla den konkreta normkontrollen även om den preventiva och abstrakta normkontrollen nämns 

kortfattat. Vi har ytterligare valt att föra vår analys under rubrikerna markerade med komparation för att 

sedan avsluta med en slutsats. Denna indelning görs för att undvika allt för mycket repetition av vad 

som tidigare nämnts samt med hänsyn till det begränsade sidutrymmet som råder.  

1.5 Begreppsförklaring 

 

Konstitutionalismen förknippas med konstitutionens bindande verkan, framförallt för lagstiftaren med 

konstitutionens överordnade ställning i rättsordningen. En konstitution kan innehålla bestämmelser som 

reglerar sociala, ekonomiska och politiska förhållanden. Syftet med konstitutionen är främst att utgöra 

en normgivande roll genom att vara den författning med den högsta ställningen i ett lands rättsliga 

normhierarki. Denna normgivande position upprättar regler för lagstiftningsmakten som ska respekteras 

när ny lagstiftning skapas. En konstitution har inte bara som syfte att begränsa den lagstiftande makten, 

utan den innehåller också bestämmelser som tilldelar maktbefogenheter åt de folkvalda och anger vilka 

grundläggande värderingar som ska prägla samhället. 15 

 

Olika länders konstitutioner kan ha märkbara särdrag och skilja sig åt i stor omfattning. Samhällssynen 

på ett lands konstitution kan skilja sig tydligt åt, exempelvis kan konstitutionen ha en symbolisk 

betydelse, stadga och garantera medborgarnas fri- och rättigheter eller endast föreskriva ett system för 

hur statsorganen skall arbeta.16 Syftet med en konstitution kan vara att garantera medborgarnas fri-och 

rättigheter och beskydda demokratin genom att begränsa den politiska maktutövningen med 

bestämmelser i konstitutionen. 

                                                 
13 Konstitutionen föreskriver att landet Bosnien och Hercegovina skall vara uppdelat i två entiteter, Federationen Bosnien 

och Hercegovina och Republika Srpska.  
14 Constitution of BiH, VI/3.a 
15 Berggren, Karlson, Nergelius, Why constitutions matter, Sid. Vii-viii 
16 Mellbourn, Författningskulturer: konstitutioner och politiska system i Europa, USA och Asien, Sid. 7 
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Normprövning som begrepp innebär framförallt att en kontroll genomförs av lagstiftningens förenlighet 

med konstitutionen eller annan överordnad rätt. Normkontrollen bygger på uppfattningen av en 

normhierarki där det finns en rangordning av rättsakter. Nästan alla länder tillämpar någon form av 

normkontroll och i Sverige hänvisas det oftast till normkontrollen med begreppet lagprövning. 

Lagprövning som begrepp är begränsad till endast prövning av lagar, den svenska regeringsformen 

föreskriver dock prövning av föreskrifter vilket inkluderar föreskrifter och normer, inte enbart lagtext 

därför väljer vi att använda oss av det bredare begreppet normprövning.17 Syftet med att genomföra 

normprövning är att förhindra till exempel maktmissbruk och att skydda medborgarnas mänskliga fri-

och rättigheter genom att bevara konstitutionens värderingar. Ett ytterligare syfte med att genomföra 

normkontroll är att upprätthålla ett enhetligt rättssystem där rättsakter inte strider mot varandra.18 Många 

länder har tillämpat olika metoder för att utöva normkontroller och det finns dels preventiv 

normkontroll, vilket innebär att rättsakternas förenlighet med överordnad rätt kontrolleras innan lagen 

antas. Det utövas också så kallad konkret normkontroll, vilken utövas i efterhand när lagen redan är 

antagen.19 Den konkreta normprövningen kännetecknas av att normkonflikten upptäcks under 

behandlingen av ett konkret ärende hos domstol eller förvaltningsmyndighet. Motsatsen är den abstrakta 

normkontrollen vilken genomförs generellt utan att det föreligger ett ärende, abstrakt prövning kan 

genomföras både preventivt och när en rättsakt redan är antagen.20 Sverige är ett exempel på ett land 

som utövar konkret normkontroll i de allmänna domstolarna och hos förvaltningsmyndigheterna, medan 

BiH är ett av många europeiska länder som tillämpat systemet med konkret normkontroll genom 

inrättandet av en författningsdomstol. Den konkreta normkontrollen kan ha olika påverkan, i Sverige är 

det endast parterna som är involverade i det aktuella beslutet som påverkas av normkontrollen21 medan i 

BiH påverkas hela rättsordningen då författningsdomstolen kan utkräva att en förändring av 

konstitutionsvidrig lagstiftning görs.22  

 

                                                 
17 Nergelius, Svensk statsrätt, Sid. 233 
18 Åhman, Normprövning: domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000-2010 

Sid. 23-25 
19 Åhman, Normprövning: domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000-2010 

Sid. 19  
20 Åhman, Normprövning: domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000-2010 

Sid. 20  
21 Prop. 2009/10:80 Sid. 146 
22 Constitution of BiH, VI/3 
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2 Rättskällornas betydelse 

 

Enligt konstitutionalismen är kravet på en konfliktfri lagstiftning ett av de element som upprätthåller 

konstitutionens normgivande funktion. När det talas om normhierarki bygger det på uppfattningen av 

högre och lägre värderade rättsakter i ett lands rättssystem, där de lägre rankade rättsakterna måste vara 

förenliga med vad som föreskrivs i de högre normgivande rättsakterna.23 

2.1 Bosnien och Hercegovina  
 

När det talas om rättskällorna för konstitutionell rätt i BiH, syftar man oftast till de materiella 

rättskällorna.24 De materiella rättskällorna är skriftliga juridiska akter och ingår i ett hierarkisystem av 

rättskällor inom den konstitutionella rätten. Högst upp i normhierarkin är landets konstitution som 

stadgar riktlinjerna för hela rättssystemet, oavsett entitet, konstitutionen är alltså bindande även för 

entiteternas egen lagstiftning.25 Allmänna lagar ska stiftas i förenlighet med konstitutionen. 

Konstitutionen binder lagstiftningen både processuellt och materiellt då konstitutionen anger hur lagarna 

skall stiftas samt vilka regleringar som lagarna får innehålla. Med överstående normgivande rättsakter 

som utgångspunkt stiftas rättsakter av lägre rang. Lägre rankade lagar, såsom författningsdomstolens 

riktlinjer eller föreskrifter om tjänstemännens roller i BiH:s intuitioner brukar enligt landets rättssystem 

kallas för organisatoriska lagar. Lägst värderad rättskälla som grundas på överstående normer är så 

kallade individuella och särskilda rättsakter, vilka består av domar, beslut och order av olika slag. 

Genom att granska normhierarkin kan förarbeten och rättspraxis ställning tolkas som relativt svaga 

rättskällor. Rättspraxis från de lägre instanserna har vanligen ingen prejudicerande verkan, det gäller 

även praxis från högsta domstolarna på entitetsnivå. 26 Däremot gäller det inte rättspraxis från den 

statliga författningsdomstolen vars praxis påverkar hela rättsordningen genom att besluten är bindande 

för den lagstiftande makten.27 

 

Det lagstiftande organet i landet, det statliga parlamentet antar lagar och regleringar angående 

konstitutionen. Underordnad lagstiftning antas av förvaltningsorgan och andra verkställandeorgan, 

främst för att underlätta för det lagstiftande organet vid lagstiftning av primära rättsakter.28Alla 

rättsakter i BiH är underordnade den statliga konstitutionen och måste vara förenliga med 

                                                 
23 Berggren, Karlson, Nergelius, Why constitutions matter, Sid. Vii-viii  
24 Ademović, Ustavno pravo Bosne i Hecegovine, Sid. 12 
25 Constitution of BiH, III/3 
26 Ademović, Ustavno pravo Bosne i Hecegovine, Sid. 21 
27 Constitution of BiH, VI/4 
28 Ademović, Ustavno pravo Bosne i Hecegovine, Sid. 21 
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konstitutionen. Normförenligheten tillförsäkras genom den statliga författningsdomstolens möjlighet att 

utöva konkret normkontroll på begäran av alla domstolar i BiH och har behörighet att pröva samtliga 

rättsakter som riskerar att vara i konflikt med konstitutionen.29 

 

Bosnien och Hercegovinas lagstiftning innehåller skrivna rättsprinciper vilka ska försäkra att konflikter 

mellan lagar inte uppstår. En av dessa principer är att en rättsakt av lägre rang inte får strida mot 

överordnad lagstiftning, vid en sådan konflikt kan en rättsakt upphävas eller ändras genom att en ny 

rättsakt av liknande, men med normförenlig karaktär antas. Vid konflikt mellan äldre och nyare 

lagstiftning, gäller principen att nyare bestämmelser upphäver eller ändrar äldre. Ännu en princip som 

finns skriven i lagstiftningen är att en lag som reglerar speciella bestämmelser kan upphäva eller ändra 

en lag av allmän karaktär.30 När BiH antog den nuvarande konstitutionen fanns det fortfarande 

lagstiftning från forna Jugoslavien som var i bruk och den lagstiftningen kunde fortsätta att brukas om 

den äldre lagstiftningen ansågs vara förenlig med den nya konstitutionen eller tills ny lagstiftning 

framtogs som ersatte den äldre lagen.31  

 

Bosnien och Hercegovinas metoder vid harmonisering av internationell rätt har både dualistiska och 

monistiska inslag. Ett land som implementerar internationell rätt enligt det monistiska sättet uppfattar 

internationell rätt och nationell rätt som en gemensam rättsordning, där den internationella rätten blir 

direkt bindande för den nationella rättsordningen. Det dualistiska systemet utgår istället från att 

internationell rätt och nationell rätt är två skilda rättsordningar. Det innebär att för att den internationella 

rätten ska bli giltig i den nationella rättsordningen krävs det implementering av den internationella 

lagstiftningen genom nationell lagstiftning.32  

 

Bosnien och Hercegovinas konstitution föreskriver inte något av systemen, men visar indikationer på att 

internationell rätt kan implementeras enligt både det dualistiska och monistiska sättet. Att landet inte 

behövde inkorporera Daytonavtalet tyder på att landet är en monistisk stat, men konstitutionen 

föreskriver bestämmelser som också tyder på att internationell lagstiftning behöver inkorporeras enligt 

dualismen.33 Internationella dokument som anger ett beskydd för befolkningens mänskliga rättigheter, 

såsom EKMR och rättigheterna som anges i konstitutionens Annex 1 kräver ingen inkorporering genom 

                                                 
29 Constitution of BiH, VI/3.c 
30 Fleschner, Grubešić, Šabanović, Manual on explanatory memoranda, Sid.11 
31 Constitution of BiH, Annex 2, Section 2.  
32 Meškić, Samardžić, Application of International and EU Law in Bosnia and Herzegovina i Judicial Application of 

International Law in Southeast Europe, Sid. 111-113 
33 Ibid 
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lag utan blir direkt gällande genom landets konstitution.34 Övrig internationell rätt måste dock ratificeras 

av parlamentet och införas i rättsordningen genom lagstiftning och blir inte giltig rätt i landet förrän 

rättsaktens publikation i the Official Gazette of Bosnia and Herzegovina.35 

 

Det faktum att BiH implementerar internationella rättsakter enligt både dualismen och monismen skapar 

normkonflikter. Det är bland annat på detta område som författningsdomstolens rättspraxis får en 

betydande roll för rättsordningen. I lagstiftning anges inte skriftligt vilken ställning internationella 

rättsakter ska ha, vilket kan ses som ovanligt i jämförelse med andra europeiska länders lagstiftning. 

Författningsdomstolen kan vid normkonflikter fastställa vilken ställning internationella rättsakter ska ha 

i rättsordningen och därefter blir besluten det som fastställer de internationella rättsakternas rangordning 

i rättssystemet. Rättspraxis från författningsdomstolen fastställer inte bara rangordningen för 

internationella rättsakter utan beslutar också om vilket förhållande dessa ska ha till konstitutionen. 

Enligt principen om dualismen, implementeras internationella rättssubjekt med skapandet eller 

förändringen av nationell rätt men för att förstå om den internationella rättsakten är överordnad eller 

underordnad den formella konstitutionella rätten måste funktionen av rättsakten identifieras. På grund av 

detta blir författningsdomstolens rättspraxis prejudicerande och hjälper till med att skapa den 

normgivande rättsordningen.36 

 

Konstitutionen stadgar att BiH är anslutet till EKMR och kräver att BiH vid lagstiftning och 

maktutövning ska följa de regler som EKMR anger.37 Harmoniseringen med dessa överenskommelser 

har en möjlighet att prövas vid den normkontroll som utförs av nationens författningsdomstol.38 EKMR 

är enligt konstitutionen en konvention som är bindande för landets lagstiftning och har en normativ 

funktion i förhållande till samtliga lagar i rättsordningen. Förbindelsen till EKMR implementerades 

genom den monistiska metoden i konstitutionen där det stadgas att EKMR har direkt effekt i 

rättsordningen, samt att konventionen ska respekteras vid bildandet av ny rätt. Med tanke på att BiH 

under ratificeringen av EKMR inte var medlem i Europarådet fick EKMR en särskild roll i 

rättsordningen med två olika karaktärer, där EKMR både var en rättsakt av konstitutionskaraktär men 

också att landet är anslutet till konventionen som ett internationellt avtal.39 Bosnien och Hercegovina är 

idag inte medlemmar av EU och är därför inte skyldiga till att ta hänsyn till EU-rätten vid sin 

lagstiftning och normkontroll. Däremot önskar landet att i framtiden ha ett medlemskap och försöker av 

                                                 
34 Constitution of BiH, II/2), II/4), Annex 1  
35 Constitution of BiH, IV/4.b), V/3.d)   
36 Ademović, Ustavno pravo Bosne i Hecegovine, Sid. 38-40 
37 Constitution of BiH, II/2  
38 Constitution of BiH, VI/3.c 
39 Ademović, Ustavno pravo Bosne i Hecegovine, Sid. 15 
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den anledningen att eftersträva en harmonisering vid lagstiftningen men denna förenlighet prövas inte 

vid den konkreta normprövningen.40   

2.2  Sverige 
 

Den viktigaste rättskällan i den svenska rättsordningen är de svenska grundlagarna och framförallt 

regeringsformen. Grundlagar står högst upp i normhierarkin och ingen annan lag, författning eller 

föreskrift får strida mot grundlagen. Det är detta som prövas när den så kallade normkontrollen 

genomförs. Efter grundlagarna står de lagar och författningar som antagits av regering och riksdag. 

Regeringen och riksdagen utgör den verkställande och lagstiftande makten i Sverige, deras 

lagstiftningsmakt blir bunden av bestämmelser i regeringsformen. Bland annat stadgas det att all 

offentlig makt utövas under lagarna, vilket binder lagstiftaren till att stifta lagar i förenlighet med 

grundlagen.41 Ibland förekommer det att lagar eller författningar är ofullständiga eller otydliga och de 

kan då behövas kompletteras med förarbetena till lagen som rättskälla för att förstå lagstiftarens tanke 

bakom lagen. Lagförarbetena som rättskälla ses i ett internationellt sammanhang som ett ovanligt inslag 

i lagtolkningen, då dessa visar på motiven till lagen kan lagförarbetena ge indikationer om hur lagen är 

tänkt att tillämpas. En annan rättskälla som har viss betydelse i den svenska rättsordningen är 

rättspraxis. Rättspraxis från Högsta domstolen (HD) och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kan ges 

en prejudicerande verkan som lägre instanser oftast tar hänsyn till vid behandling av liknande ärenden 

och därför kan praxis från de högsta instanserna bli vägledande för hela rättsordningen. Den sista 

rättskällan som används vid lagtolkning är den juridiska doktrinen. Hänvisningen till doktrin vid 

lagstiftning och lagtolkning har främst betydelse när den argumentation som doktrinen framför är 

användbar, vilket då kan vara ett hjälpmedel vid tolkningen av en lag.42  

 

I samband med Sveriges inträde i EU överläts delar av den svenska beslutskompetensen till den 

Europeiska unionen vilket innebär att Sverige är skyldig att följa de fördrag, förordningar och direktiv 

som kommer från EU på de överlåtna områdena. I och med den överlämnade kompetensen får EU-rätten 

en särskild ställning i den svenska rättsordningen, där den inte står över grundlagen (snarare bredvid 

den) men har en normerande verkan över alla andra lagar. Det innebär att de rättsregler som står under 

EU-rätten i normhierarkin inte får strida emot EU-rätten, något som också måste tas i beaktan när 

normkontroll av lagarna genomförs.43 Sverige är ytterligare även anslutet till EKMR vilket erkänns i 

regeringsformen, detta innebär att nationell lagstiftning måste vara i harmoni med de regler som EKMR 

                                                 
40 Bosnia and Herzegovina Progress report 2015, s.64 
41 RF 1:1 
42 Bernitz, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, Sid. 31-33 
43 Bernitz, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, Sid. 60-61 
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kräver och måste därför beaktas när normkontroll av rättsakter genomförs.44 Sverige som har ett 

dualistiskt rättssystem kräver att internationell lagstiftning införs genom lag eller att en redan befintlig 

lag ändras eller upphävs för att uppfylla de krav som den internationella rättsakten ställer.45 Enligt denna 

implementeringsmetod ratificerade Sverige EKMR genom att stifta en nationell lag för 

Europakonventionen som det sedan hänvisades till genom regeringsformen för att framhäva 

konventionens position som normgivande för rättsordningen.46 Sverige använder sig av 

tolkningsprinciper för att undvika att normkonflikter mellan lagar av olika rang uppstår, några av 

principerna är att speciallagstiftning går före allmän lag och att ny lag går före äldre lagstiftning. 

Principerna finns dock inte skrivna i lagstiftningen utan ses som allmänt erkända 

lagtolkningsprinciper.47 

 

2.3 Komparation 

 

I en komparation av rättskällornas betydelse i den svenska rättsordningen och den rättsordning som 

råder i Bosnien och Hercegovina, finns både gemensamma nämnare och skillnader. Den främsta 

gemensamma nämnaren är konstitutionen och grundlagens ställning som den främsta och viktigaste 

rättsakten i normhierarkin för båda länderna. Både konstitutionen i BiH och den svenska grundlagen 

anger de regler som lagstiftaren måste respektera när ny lagstiftning ska antas, på detta vis ska 

grundlagens normativa kraft upprätthållas och förbinda lagstiftaren till grundlagens bestämmelser vid 

sin maktutövning. Konstitutionens genomslag förstärks i båda länderna genom lagstiftarens skyldighet 

att iakttaga de normgivande lagarna. Båda länderna föreskriver lagstiftarens skyldighet att respektera 

sina grundläggande författningar, vilket visar på en vilja till ett enhetligt system utan normkonflikter och 

där konstitutionen upprätthålls. För att undvika normkonflikter tillämpar båda länderna liknande 

principer vid lagtolkning, som att ny lagstiftning ska tillämpas före äldre lagstiftning på samma område. 

Lagtolkningsprinciperna är i BiH nedskriven rätt medan i Sverige är principerna istället allmänt erkända 

och inte en del av lagstiftningen. 

 

Vad gäller rättskällorna finns de största skillnaderna i användningen av förarbeten och rättspraxis. I det 

svenska rättssystemet har dessa en viktig roll men i Bosnien och Hercegovina har förarbeten inte samma 

betydelse i rättssystemet eller vid lagtolkning. Förarbeten används alltså inte i samma omfattning i BiH 

                                                 
44 RF 2:19  
45 RF 10:3.1 
46 Lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(1994:1219) 
47 Riksdagsförvaltningen, Sveriges grundlagar och riksdagsordningen, Sid. 26 
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som i Sverige, detsamma gäller rättspraxis. Praxis från andra domstolar än författningsdomstolen saknar 

bindande verkan i BiH, varje fall och varje normkontroll behandlas för sig utan påverkan av tidigare 

fall.  

 

Författningsdomstolens huvudsakliga uppgift är att upprätthålla konstitutionens bindande verkan. 

Rättspraxis från författningsdomstolen är bindande för lagstiftaren att efterfölja. I Sverige finns ingen 

formell förbindelse för lagstiftaren eller de lägre instanserna till att efterfölja beslut som är fattade i de 

högsta instanserna. Däremot har ofta beslut från de högsta domstolarna en stor betydelse för 

rättsordningen då de principer som fastställs i deras domslut brukar efterföljas av de lägre instanserna, 

trots att detta inte är en skyldighet. 

 

Länderna har skilda harmoniseringsmetoder vid samordningen av nationell lagstiftning och 

internationell rätt. Sverige är en utmärkande dualistisk stat medan BiH implementerar internationell 

lagstiftning både dualistiskt och monistiskt. Vid en komparation av harmoniseringsmetoderna är 

länderna tämligen olika eftersom BiH inte enbart tillämpar en harmoniseringsmetod. En gemensam 

nämnare vid harmonisering av internationell och nationell lagstiftning är att båda länderna är ansluta till 

EKMR och respekterar EKMR som överordnad rätt på samma vis vid normkontroller. Båda länderna 

föreskriver i sina konstitutioner deras förbindelse till de krav som ställs i EKMR samt konventionens 

betydelse och verkan i ländernas lagstiftning. Trots de likheter som finns med anslutningen till EKMR, 

finns det även skillnader. Sverige var ett medlemsland i Europarådet när landet ratificerade EKMR, 

vilket inte var fallet för BiH. Trots att BiH inte var medlemmar i Europarådet utan anslöt sig till 

konventionen som ett internationellt fördrag fick EKMR redan då en konstitutionskarakteristisk roll i 

BIH:s lagstiftning. Skillnaden här är främst att eftersom Sverige var medlemmar i Europarådet anslöt de 

sig även till de organ som verkar inom samarbetet, såsom Europadomstolen för de mänskliga fri- och 

rättigheterna. BiH som inte var medlemmar i Europarådet ratificerade endast EKMR:s bestämmelser 

och anslöt sig inte till det institutionella systemet. EKMR fick direkt effekt i landet i samband med att de 

ingick i Daytonavtalet. Konventionen blev därför implementerad i landet på ett monistiskt sätt och 

konventionens direkta effekt finns även stadgad i dagens konstitution. Sverige implementerade istället 

EKMR genom en nationell lag och föreskrev dess normerande verkan i grundlagen.  

 

En skiljaktighet gällande ländernas förbindelse till internationell rätt är Sveriges medlemskap i EU. 

Sverige är skyldig att harmonisera nationell rätt med EU-rätt och måste beakta EU-rättens företräde 

framför nationell rätt, något som även prövas vid normprövningen. Rättsakter från EU har en liknande 

plats i normordningen som Sveriges grundlagar, lagstiftaren är bunden till att följa det EU-rätten anger 
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på de beslutsområden som är tilldelade EU. Bosnien och Hercegovina saknar den skyldigheten men 

erhåller en eftersträvan för att i framtiden kunna uppfylla sitt mål med ett EU-medlemskap. Av den 

anledningen influerar EU-rätten också lagstiftaren i Bosnien och Hercegovina, men inte 

normprövningen då harmoniseringen med EU-rätten inte är en skyldighet. 

 

3 Konstitutionerna  

 

Nästan varje land stiftar sina grundläggande normer och värderingar i någon form av grundläggande 

lagstiftning och garanterar dess genomslag genom någon form av normkontroll. Konstitutionen 

fastställer regler och begränsningar för de politiska makterna och förbinder dem till att följa 

konstitutionen. Konstitutionen reglerar även ofta förhållandet mellan den politiska makten och 

samhällets medborgare. Då konstitutionen ofta anger de grundregler som gäller för samhället, ses den 

också som en viktig rättskälla som står högst i rättsakternas normhierarki, vilket innebär att för att 

konstitutionen verkligen ska ha en verkan måste understående lagstiftning följa de ramar och regler som 

konstitutionen anger. Något som kan kontrolleras genom bland annat konkret normkontroll. 48 

           

3.1 Bosnien och Hercegovina 

3.1.1 Konstitutionell historia  

 

För att förstå dagens rättssystem i BiH är det viktigt att belysa landets historia. Jugoslaviens sönderfall 

och BiH:s självständighetsförklaring medförde ett fyraårigt krig. Kriget innefattade större motsättningar 

mellan landets konstitutionella folkgrupper vilka bestod och består än idag av bosniaker, kroater och 

serber.49 Kriget avslutades med Dayton Peace Agreement, ett fredsavtal som lade grunden för en 

efterkrigskonstitution.50 Fredsavtalet framförhandlades år 1995 i Dayton, USA med syftet att avsluta den 

beväpnade konflikten som rådde i Bosnien och Hercegovina och skapa ett land som grundar sig på 

demokrati och ett fredligt multietniskt samhälle.51 

 

Innan etablerandet av efterkrigskonstitutionen var BiH som ovannämnt en del av forna Jugoslavien och 

därmed bundna till den dåvarande konstitutionen. De konstitutionella föreskrifterna från år 1963 då 

landet tillhörde Socialistiska federativa republiken Jugoslavien föreskrev bestämmelser om en federal 

                                                 
48 Berggren, Karlson, Nergelius, Why constitutions matter, Sid. Vii-viii 
49 General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, annex 4, preamble 
50 General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, annex 4 
51 General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina 
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författningsdomstol samt författningsdomstolar i alla delrepubliker, där Bosnien och Hercegovina 

innefattades.52 Författningsdomstolarna i forna Jugoslavien utövade konkret normkontroll, där 

Jugoslaviens konstitution hade en normerande verkan över delrepublikernas konstitutioner och 

lagstiftning.53 Om en domstol i en delrepublik upptäckte vid tillämpning av en rättsakt att den inte var i 

förenlighet med Jugoslaviens konstitution, skulle domstolen initiera ett förslag till delrepublikens högsta 

domstol för att påbörja en utredning om rättsaktens förenlighet med konstitutionen. Om högsta 

domstolen bedömde att det förelåg en oförenlighet mellan rättsakten och den Jugoslaviska 

konstitutionen skulle författningsdomstolen genomföra en normprövning. Syftet med normkontrollen 

var att försäkra konstitutionens normerande verkan och genomslag i delrepublikerna.54  

3.1.2 Konstitutionen idag 

 

 

Dagens konstitution i landet är en bilaga till Daytonavtalet och förhandlades fram i samband med 

fredsavtalet. Konstitutionen i landet har en normgivande funktion och är den viktigaste författningen i 

rättsordningens normhierarki. Konstitutionens bestämmelser förbinder den lagstiftande makten på alla 

nivåer i landet till att följa den statliga konstitutionen vid sin lagstiftning. Det är bland annat den statliga 

författningsdomstolens uppgift att upprätthålla konstitutionens normativa betydelse genom att utöva 

konkret normkontroll samt granska att lagstiftarna beaktar konstitutionens normerande verkan.55 

 

Konstitutionen stadgar att landet BiH ska vara en självständig stat bestående av två entiteter, 

Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska samt ett självständigt distrikt Brčko.56 

Entiteterna är självständiga gentemot en statlig nivå och har egna konstitutioner och domstolsväsenden. 

Daytonavtalet föreskriver ett statsskick som resulterar i en svag centralmakt, där makten är uppdelad 

och entiteterna har en omfattande självbestämmanderätt, däremot innehar den statliga konstitutionen en 

normgivande funktion, vilken entiteterna måste efterfölja. 57 

 

På grund av omständigheterna som ledde till upprättandet av konstitutionen har författningens främsta 

syfte varit att fastställa rättsstatliga principer och skapa ett skydd för landets medborgare. I ingressen 

tillhörande konstitutionen säkerställs de mänskliga rättigheterna, att landet bygger på frihet och 

jämlikhet samt är dedikerat till tolerans, rättvisa och fred. Det stadgas ytterligare att de statliga 

                                                 
52 Danelius, Författningsdomstolen i Bosnien och Hercegovina, SvJT 2003 Sid. 298 
53 Ustav Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije, Član 148 & 196  
54 Ustav Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije, Član 149 
55 Constitution of BiH, VI  
56 General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, Annex 2, Article 3 and 5 
57 Consitution of BiH, III/2 
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institutionerna arbetar för fredliga förbindelser samt att de ska förhålla sig demokratiska.58 BiH:s 

konstitution innehåller ett flertal rättigheter och skyldigheter, vilka kan ses som särdragna. De särdragna 

bestämmelserna är konsekvenser från kriget, konstitutionen stadgar exempelvis särskilda rättigheter för 

medborgare som flytt landet i samband med kriget.59 Ytterligare ett avtryck från kriget är att 

konstitutionen innehåller så kallade övergångsbestämmelser som föreskriver hur landet skall övergå till 

den nya konstitutionen enligt Daytonavtalet.60  

 

I konstitutionens regleringar stadgas upprättandet av en författningsdomstol vilken ska figurera som 

konstitutionens väktare och ska arbeta för att konstitutionen och internationellt anslutna fördrag, så som 

EKMR, respekteras av landets och entiteternas lagstiftning.61 I konstitutionen anges därför entiteternas 

skyldigheter att säkerhetsställa det skydd som föreskrivs i internationellt anslutna fördrag62 samt att den 

Europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna ska vara en del av landets rättsordning 

och inta en normgivande roll i lagstiftningen.63 Konstitutionen föreskriver inget förhållande till EU, men 

relationen mellan EU och BiH finns i flertalet samarbetsavtal. Bosnien och Hercegovina är ett potentiellt 

kandidatland för ett medlemskap i EU och har genom anslutning till bland annat The Stabilisation and 

Association Agreement (SAA) arbetat för att närma sig ett medlemskap. SAA innefattar att det förs en 

regelbunden dialog mellan landet och EU om vilka reformer BiH måste genomföra för att harmonisera 

sin rättsordning med det krav EU föreskriver. Enligt Europa kommissionens årliga rapport om BiH:s 

potentiella EU-medlemskap, föreskriver kommissionen bland annat nödvändiga reformer av 

konstitutionen. Detta tyder på en konstitution som är ung och under ständig förändring.64  

 

Det är viktigt att förstå och belysa konstitutionens huvudsakliga syfte, vilket är att bevara fred och 

dämpa landets etniska motsättningar. Konstitutionen utgör även en garant för medborgarnas 

rättighetsskydd, eftersom medborgarnas fri och rättigheter anges i dokumentet.65 Konstitutionens 

position i normhierarkin är av betydelse för att kunna försäkra att den politiska makten agerar för att 

bevara demokrati och jämlikhet i samhället. Utan konstitutionens strikta riktlinjer för den politiska 

makten, kan BiH riskera att få sin historik med krig återupprepad.  

 

                                                 
58 Constitution of BiH, preamble 
59 Constitution of BiH, II/5 
60 Constitution of BiH, Annex 2 
61 Constitution of BiH, IV/3 
62 Constitution of BiH, II/1 
63 Constitution of BiH, II/2  
64 Bosnia and Herzegovina Progress Report 2015, Sid. 64  
65 Constitution of BiH, preamble 
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Konstitutionens förhållande till lagstiftaren innebär en begränsning av de lagar som får antas av 

lagstiftaren. Den lagstiftande makten i BiH utgörs av den statliga parlamentariska församlingen som i 

sin tur består av två kammare överhuset (Dom Naroda Bosne i Hercegovine) och representanthuset 

(Prestavnički Dom). Överhuset består av utsedda representanter från ententernas egna parlament och 

representanthuset består av direktfolkvalda representanter och utgör majoriteten i parlamentet. För att 

en ny lag ska antas måste den godkännas med majoritet i båda kamrarna. Parlamentets sammansättning 

utgörs av en jämn fördelning mellan alla de tre konstitutionella folkgrupperna.66 När parlamentet röstar 

om ett lagförslag har lagförslagets normförenlighet redan prövats av en kommitté The Constitutional-

Legal Committee vilka granskar lagförslagets förenlighet med konstitutionen. The Constitutional-Legal 

Committee har alltså som uppgift att i förhand granska alla lagförslag och rättsakters normförenlighet 

under lagstiftningsprocessen hos parlamentet. Yttrandet från The Constitutional-Legal Committee är 

enbart rådgivande och saknar bindande verkan för lagstiftaren. De vidarebefordrar även sina yttranden 

till författningsdomstolen vilka kan använda sig av The Constitutional-Legal Committee’s uttalanden när 

de utövar sin normkontroll.67 Detta visar på konstitutionens bestämmande roll i landets 

lagstiftningsprocess och hur lagstiftaren inte har fullständig möjlighet att utforma en lag som inte är 

förenlig med konstitutionen. För att ytterligare förhindra att en lag som är oförenlig med konstitutionen 

är i bruk finns det även möjlighet för författningsdomstolen att utöva efterhandskontroll, när detta 

initieras av en behörig person eller organ.68 Författningsdomstolen har möjligheten att utöva såväl 

konkret efterhandskontroll som abstrakt efterhandskontroll beroende på när och hur ärendet för 

normkontroll initieras. Författningsdomstolen har vid båda prövningarna möjligheten att fullständigt 

ogiltigförklara grundlagsvidriga rättsakter eller förklara en lag som enbart delvis konstitutionsvidrig. 

Författningsdomstolen kan i båda fallen kräva av lagstiftaren att lagstiftningen förändras och 

harmoniseras med konstitutionen eller att den fullständigt tas bort ur rättsordningen. 

Författningsdomstolens befogenhet att ogiltighetsförklara konstitutionsvidriga bestämmelser förstärker 

därmed den konstitutionsbeskyddande rollen som författningsdomstolen har. 69  

 

                                                 
66 Constitution of BiH, IV 
67 Official Gazette of Bosnia and Herzegovina, No. 35/04, Article 2  
68 Constitution of BiH, VI/3  
69 Constitution of BiH, VI 
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3.2 Sverige 

3.2.1 Konstitutionell historia 

 

Sveriges historia i efterkrigstider må inte vara lika dramatisk som BiH:s historia, men självklart har även 

den svenska grundlagen präglats av historiska händelser. Den första författningen som kan betraktas 

som den tidigaste svenska grundlagen är Magnus Erikssons landslag som antogs på 1300-talet, vilken 

sedan kom att ändras och bytas ut allteftersom att kungadömen skiftades i Sverige.70 Vid 

demokratiseringen av Sverige år 1915-1920 förlorade de tidigare regeringsformerna antagna av 

kungarna allt mer betydelse i samhället och grundlagen förlorade sin status och normerande kraft. Första 

världskriget och parlamentarismens genombrott efter kriget ledde till en försvagning av monarkens 

betydelse och flertalet funktioner som utfördes av parlamentet reglerades inte alls i grundlagen. 1920-

1974 blev en period som flertalet doktrinförfattare kom att hänvisa till som det författningslösa 

halvseklet. Det författningslösa halvseklet innebar att Sverige i praktiken styrdes utan att följa 

grundlagens regler, grundlagen förlorade sin normerande kraft och därmed försvann även respekten för 

grundlagens betydelse hos såväl politiker, jurister och medborgare.71  

 

Trots att grundlagen inte alltid har ansetts ha en speciellt stark roll i rättsordningen, har tanken om 

grundlagens normerande verkan och lagstiftarens bundenhet till grundlagen ändå funnits. Den 

preventiva normkontroll som genomförs av Lagrådet har utövats sedan 1909, trots att diskussioner om 

dess förenlighet med den parlamentariska demokratin flertalet gånger ifrågasatts. Den obligatoriska 

lagrådsremissen för alla lagar avskaffades år 1971 på inrådan av dåvarande justitieministern, eftersom 

det ansågs att den obligatoriska lagrådsprövningen begränsade den demokratiska tanken.72 Även den 

konkreta normkontrollen som genomförs hos domstolarna har genom historien diskuterats. 

Domstolarnas normprövningsrätt nämndes inte alls i de tidigaste grundlagarna och normprövningsrätten 

för domstolarna grundlagsstadgades inte innan 1979. Dock påbörjade domstolarna redan under tidigt 

1900-tal försiktigt att utöva konkret normkontroll och etablerade en viss rättspraxis för domstolarnas 

normkontroll.73 

 

Trots grundlagens svaga historiska position, började det från 1950-talet att diskuteras från flertalet 

politiska partier om huruvida Sverige behövde införa en ny grundlag och genomgå en grundlagsreform. 

                                                 
70 Nergelius, Svensk statsrätt, Sid. 20 
71 Nergelius, Svensk statsrätt, Sid. 21  
72 Zetterquist, Lagrådet i går, i dag och i morgon — Häringesymposiet 2008, SVJT 2009, Sid. 139  
73 Nergelius, Svensk statsrätt, Sid. 233-234 
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Sverige har aldrig blivit påverkade av större dramatiska händelser och har därför aldrig haft en naturlig 

anledning till att upprätta en ny konstitution. Trots detta erkände flertalet politiker att det var en brist att 

Sverige inte hade en tydlig rättighetsförklaring och ansåg ytterligare att Sveriges styrelseskick behövde 

fastställas i en ny grundlag. I samband med dessa tankar påbörjades arbetet med Sveriges nya 

grundlag.74 

 

År 1974 infördes den nya regeringsformen som har starkt präglats av tanken på folksuveränitet, 

sekularisering och maktcentralisering till riksdag och regering, vilket speglar det politiska synsätt som 

växt fram i Sverige under perioden mellan 1920-1974.75 Grundlagarna i Sverige har som tidigare nämnts 

länge haft en svag ställning och har av både den politiska makten och det svenska folket setts som en 

vanlig lag. Trots inrättandet av en ny grundlag var grundlagens överordnade ställning i lagstiftningen 

inte lika tydlig som innan 2010 års reform, då regeringsformen genomgick ett flertal ändringar som 

stärkte den normgivande rollen. Reformen innebar ändringar i ordalydelser vilka uppmärksammade 

principen om folksuveränitet samt förtydligade grundlagens normerande ställning i normhierarkin.76  

3.2.2 Konstitutionen idag 

 

Sverige har idag fyra olika grundlagar, regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsgrundlagen 

och yttrandefrihetsgrundlagen. Tillsammans bildar lagarna en grund för hur det svenska samhället skall 

styras och se ut. Den starkaste gemensamma nämnaren mellan grundlagarna är att de ändras på ett 

svårare sätt än en vanlig lag. Att Sverige har fyra olika grundlagar är något ovanligt i jämförelse med de 

flesta andra länder, vilka ofta väljer att samla sin författning i ett enat dokument. I länder där 

författningen är samlad visar det ibland även på att konstitutionen bär en starkare symbolisk kraft (även 

om andra aspekter, såsom författningens historia spelar in) hos medborgarna, något som aldrig tyckts 

fått fäste i Sverige.77 Den svenska grundlagen har efter dess inrättande år 1974 även genomgått många 

förändringar, något som gör att det kan ifrågasättas vad för betydelse de svenska grundlagarna har för 

samhället i realiteten.   

 

Den lag som är av mest relevans att behandla inom ramen för detta ämne är regeringsformen som skulle 

kunna sägas ses som ”den svenska konstitutionen”, eftersom det är den grundlagen som behandlar den 

                                                 
74 Nergelius, Svensk Statsrätt, Sid. 22 
75 Nergelius, Svensk statsrätt, Sid. 21-23 
76 Åhman, Normprövning: domstolskontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000-2010 

Sid. 15-16 
77 Smith, Politikernas konstitution — eller folkets?, Sid. 677-678 
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svenska statsrätten och statsmakternas bundenhet av lagen.78 Regeringsformen fastställer många av de 

principer som är att anse som grundläggande för rättsstaten såsom folksuveräniteten och 

legalitetprincipen.79 Den fastställer även ett visst skydd för den enskildes grundläggande fri- och 

rättigheter gentemot staten80 och föreskriver vilka befogenheter den offentliga maktens institutioner har, 

hur denna makt ska utövas och hur representanter för regering och riksdag utses.81 Regeringsformen 

föreskriver i sina bestämmelser ett behov av att utöva konkret normkontroll hos domstolar och 

förvaltningsmyndigheter och att de vid normprövning särskilt ska beakta riksdagens position som 

representant för folket och grundlagens normgivande makt över lagstiftningen.82 Den lagstiftande 

makten i Sverige består huvudsakligen av riksdagen som utgörs av folkvalda representanter, vilka 

fördelats proportionerligt efter valresultat. Även regeringen har en viss möjlighet att utge vissa 

förordningar samt att förvaltningsmyndigheter och kommuner kan utge bestämmande föreskrifter, med 

kravet att riksdagen har bemyndigat dem till att utge föreskrifter på det aktuella området.83    

 

Den regeringsform som antogs år 1974 är skapad med en stark tilltro till demokratin och 

folksuveräniteten, vilket har lett till en maktcentralisering hos riksdag och regering. Lagen antogs i en 

tid då tilltron till den politiska makten allmänt sett var väldigt stark och då alla former av hinder för att 

begränsa folksuveräniteten exempelvis genom domstolsmakt eller lagprövning, sågs som något negativt 

och odemokratiskt.84 I Sverige genomförs idag två former av normkontroll för att försäkra 

konstitutionens ställning i rättsordningen, den första kontrollen är den preventiva normkontrollen vilken 

genomförs av Lagrådet innan en lag antagits på inrådan av regeringen eller ett riksdagsutskott.85 Den 

andra formen av normkontroll som ska säkra konstitutionens ställning i rättsordningen är den konkreta 

normkontrollen, vilken genomförs av de allmänna domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. Om en 

domstol eller förvaltningsmyndighet under behandlingen av ett ärende upptäcker att den lag eller 

föreskrift som ska tillämpas står i konflikt mot grundlagen eller en annan överordnad författning får den 

inte tillämpas.86 År 1995 inkorporerade Sverige Europakonventionen i lagstiftningen. I samband med 

denna anslutning utökades domstolarnas ansvar vid den konkreta normkontrollen till att även utöva 

normkontroll gentemot konventionen.87 Den första paragrafen i regeringsformen fastställer det som 

                                                 
78 Nergelius, Svensk statsrätt, Sid. 13-14 
79 RF 1:1 
80 RF Kap. 2  
81 RF Kap. 3,4, 6, 12, 13, 14 
82 RF 11:14, 12:10 
83 RF 8:1  
84 Nergelius, Svensk statsrätt, Sid. 22-23  
85 RF 8:21 
86 RF 11:14  och Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, Sid. 141 
87 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, Sid. 146 



20 

 

kallas för legalitetsprincipen, nämligen att ”all offentlig makt utövas under lagarna”.88 Detta innebär att 

den svenska maktutövningen är bunden till lagarna och därmed inte ska anta lagar som står i strid med 

föreskrifter som står högre upp i normhierarkin, vid lagstiftningen innebär det rent konkret att en rättsakt 

som strider mot en grundlag inte får antas.89  

 

År 2010 genomfördes ett antal förändringar i den svenska regeringsformen, förändringarna genomfördes 

bland annat för att stärka och förtydliga den enskildes skydd ytterligare mot ingrepp i de fri-och 

rättigheter som regeringsformen föreskriver. Förändringarna innefattade bland annat ett tydligt 

erkännande av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen och det svenska maktöverlåtandet till EU.90 

Med 2010 års förändringar avskaffades även det så kallade uppenbarhetsrekvisitet, vilket tidigare 

användes vid domstolarnas och myndigheternas normkontroll. Uppenbarhetsrekvisitet innebar att 

myndigheterna och domstolarna enbart i fall då en bestämmelse uppenbart stred mot en grundlag eller 

annan lag med normerande verkan, hade möjlighet att åsidosätta lagen. Med denna förändring avfördes 

kravet på uppenbarhet, trots att det från vissa organ tycktes finna en oro i att domstolarna skulle kunna 

komma att ägna sig åt politiska frågor. Borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet ansågs vara förankrad i 

grundtankarna om folksuveräniteten och lagbundenheten. Dessutom påverkades normkontrollen av 

Sveriges medlemskap i EU då EU-rätten innehar en normerande verkan över svensk rätt och vid 

prövningen av den svenska rättens förenlighet med EU-rätten kunde inte uppenbarhetsrekvisitet anses 

vara godtagbart.91 Efter förändringen är dock fortfarande den svenska grundlagens ställning i samhället 

något otydlig och en debatt pågår ständigt om hur regeringsformens position skulle kunna stärkas.92  

 

Borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet i regeringsformen medförde ett tydligare ansvar för lagstiftaren 

att inte anta en lag som stred mot grundlagen, eftersom det förhindras att en grundlagsvidrig lag 

tillämpas av domstolarna eller förvaltningsmyndigheterna.93 Ändringen av normprövningsrätten i den 

svenska regeringsformen vinklades dessutom särskilt för att framhäva att normprövningen hänvisar till 

tanken om folksuveränitet och att all maktutövning ska ske med folkets vilja.94 Det kan dock ifrågasättas 

hur legitimt detta är när befolkningen inte har ett tydligt medel att använda sig av för att utkräva ansvar 

från den styrande makten.95 Historiskt sett har grundlagen haft en svag ställning i den svenska 

                                                 
88 RF 1:1  
89 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, Sid. 142  
90 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, Sid. 1 
91 Prop. 2009/10:80, En reformerad grundlag, Sid. 145-148  
92 Nergelius, Stärkta - men inte starka: om svenska domstolars svaga konstitutionella ställning, Sid. 46-47 
93 Prop. 2009/10:80, En reformerad grundlag, Sid. 145-148 
94 Ibid  
95 Smith, Politikernas konstitution — eller folkets?, SvJT 2004, Sid. 676 
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rättsordningen, men i samband med reformen 2010 stärktes regeringsformens ställning i normhierarkin 

då ett större ansvar föreskrevs lagstiftaren i och med domstolarnas skyldighet att utöva konkret 

normkontroll i alla ärenden som behandlas, inte enbart då det är uppenbart att en normkonflikt finns.  

 

Lagrådets preventiva uttalanden har aldrig och är än idag inte bindande för lagstiftaren, utan ses endast 

som rådgivande. Borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet medförde en förstärkt kontroll av att inga 

grundlagsvidriga lagar kan brukas, då domstolarnas möjlighet att utöva konkret normkontroll 

utökades.96 Den stärkta normprövningsrätten vid konkret normkontroll kan också ses som ett resultat av 

en vilja till att förstärka det medborgerliga rättighetsskyddet och förhindra kränkning av 

grundlagsbestämmelser. 

 

3.3 Komparation 

 

Det finns flera tydliga skillnader i ländernas författningar. Konstitutionernas olika bakgrunder och 

uppkomster ger författningarna skilda syften och betydelser. I BiH:s konstitution fokuseras det på att 

säkerhetsställa medborgarnas mänskliga rättigheter, tillförsäkra ett civilt skydd mot beväpnade 

konflikter samt att fördela maktutövningen mellan entiteterna för att minska de etniska motsättningarna. 

Den svenska författningen är antagen med ett annat syfte, grundlagarna i Sverige bygger istället på 

antagandet om ett stabilt förhållande mellan den politiska makten och medborgarna. Det har resulterat i 

att skyddet mot maktmissbruk kan ses som något svagare i den svenska grundlagen och att de 

medborgerliga rättigheterna inte ges ett lika detaljerat skydd som i BiH:s konstitution.97 En annan 

betydande skillnad i konstitutionerna är att BiH:s konstitution inte är framtaget av landet, utan av det 

internationella samfundet, vilket betyder att medborgarna i landet inte har godkänt konstitutionen utan 

konstitutionen har blivit gällande rätt utan befolkningens samtycke.98 Detta skapar frågor om 

konstitutionens demokratiska legitimitet. I Sverige har konstitutionen framtagits av den representativa 

politiska makten som generellt sett haft folkets förtroende. Diskussionen i Sverige har istället präglats av 

vad som skulle kunna beskrivas som en rädsla för att binda den lagstiftande och politiska makten för 

mycket, då flertalet politiker ansett att normkontrollen kan riskera att begränsa den parlamentariska 

demokratin.  

 

                                                 
96 RF 8:20–22 
97 Nergelius, Svensk statsrätt, Sid. 21-23 
98 General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina 
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I jämförelse med BiH:s  konstitutions framväxt har den svenska konstitutionen framtagits under 

stabilitet, medan den konstitution som antagits i BiH istället skapats med syftet att bringa stabilitet till 

landet efter kriget under 1990-talet. Sverige har under hundratals år varit förskonat från krig, vilket i sin 

tur präglat grundlagen. Modéer skriver i boken författningskulturer att Sverige är på det viset nästintill 

unikt genom att vi “aldrig gjort upp med vårt nära förflutna”, då vi ofta har haft en neutral åskådarplats 

under de händelser som kommit att starkt prägla andra europeiska länders författningar och istället 

kunnat forma grundlagen efter den politiska värdegrund som landet styrts efter.99 Medan BiH istället 

befunnit sig mitt i en väpnad konflikt och behövt internationell hjälp för att utveckla en konstitution som 

eftersträvar fred och försäkrar medborgerliga rättigheter. Ovanstående aspekter har inneburit en 

betydande inverkan på vilka rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i ländernas konstitutioner, vilket 

i sin tur återspeglar konstitutionernas olika tillkomst och syften. Sverige saknar många av de regleringar 

som konstitutionen i BiH föreskriver om som exempelvis flyktingars särskilda rättigheter. Att 

utformningen av konstitutionerna och dess regleringar är annorlunda i förhållande till varandra är 

naturligt och påvisar hur rättshistoria samt utomstående aspekter kan influera ett lands konstitution. 

 

Trots att Sverige gärna vill belysa folksuveräniteten och tron på demokratin tyder flera av de senare 

ändringarna av grundlagen på att det finns en viss vilja till att förbinda lagstiftaren till grundlagen 

genom exempelvis borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet. I BiH har istället lagstiftarens begränsning 

genom både preventiv och konkret normkontroll funnits länge och setts som en självklarhet för att 

undvika politiskt maktmissbruk. Båda länderna har idag och ur ett historiskt perspektiv, haft möjligheten 

att genomföra både preventiv normkontroll och en efterhandskontroll. Detta tyder på att det finns och 

har funnits en vilja till att försäkra att lagstiftaren efterföljer konstitutionens bestämmelser. Båda 

länderna har historiskt sett haft olika former av kontrollorgan för att genomföra normkontroller. När 

BiH var en delrepublik i Jugoslavien skedde en efterhandskontroll genom den författningsdomstol som 

fanns och i Sverige skedde preventiv normkontroll genom Lagrådets remisser och den konkreta 

normkontrollen hos domstolarna och förvaltningsmyndigheterna, med det tidigare gällande 

uppenbarhetsrekvisitet. Trots att lagstiftning tidigare enbart åsidosattes under konkret normkontroll i 

Sverige i de ärenden då lagstiftningen var uppenbart grundlagsvidrig påvisar det ändå att grundlagens 

normerande verkan erkändes. Det här tyder på att även om konstitutionen så som i Sverige inte alltid har 

haft en stark betydelse har en tanke hos båda länderna funnits om att grundlagen ska vara normgivande 

för lagstiftaren. Med de nämnda metoderna för att upprätthålla samhällets grundläggande normer 

                                                 
99 Modéer, Den svenska och nordiska samhällsreligionen i Författningskulturer: konstitutioner och politiska system i 

Europa, USA och Asien, Sid. 180 
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erkändes det ändå ett behov av att kunna förhindra lagstiftaren från att anta konstitutionsvidriga 

bestämmelser. 

 

Idag genomförs den preventiva normkontrollen på ett liknande vis i BiH som i Sverige. Båda länderna 

har ett eget organ med en rådgivande funktion vars uppgift är att preventivt granska lagförslagen under 

lagstiftningsprocessen. I BiH granskar dock The Constitutional-Legal Committee alla lagförslag som ska 

behandlas, medan det svenska Lagrådet enbart utövar preventiv normkontroll om detta initieras från 

regering eller riksdagsutskott. Den konkreta normkontrollen, vilken idag utövas i både BiH och i 

Sverige sker bland annat i domstolarna. I BiH har författningsdomstolen ensam kompetens att utöva 

konkret normkontroll, medan i Sverige utövas efterhandskontrollen hos alla de allmänna domstolarna 

och hos förvaltningsmyndigheterna. Att båda länderna har valt att kunna utöva både en preventiv 

kontroll och en efterhandskontroll av författningsförenligheten påvisar att konstitutionen har en viktig 

position i ländernas lagstiftning och att länderna stävar efter ett enhetligt system med konfliktfria 

rättsakter. 

 

Syftet med den konstitution som är utformad i BiH är att begränsa den politiska makten, vilket grundar 

sig i landets historia. Detta har lett till att landets konstitution begränsar lagstiftaren på ett sätt som ska 

eftersträva att undvika att liknande saker sker igen. Anledningen till att Sveriges grundlagar inte 

begränsar lagstiftaren i samma utsträckning kan bero på att det saknats anledningar att begränsa den 

politiska makten i större omfattning och framförallt att folket har haft en tilltro till de folkvalda 

representanterna. Däremot måste det framhävas att grundlagen även ska vara giltig i framtiden och även 

om den demokratiska tilltron var stark när grundlagen antogs, innebär det inte att ett behov av att 

begränsa den politiska makten tydligare inte kan uppstå även i Sverige.  

 

4 Den konkreta normkontrollen 

 

Den konkreta normkontrollen innebär att en rättsakts normförenlighet granskas under behandlingen av 

ett ärende. För att utöva normkontroll tillämpar länder skilda metoder och tilldelar olika institutioner 

ansvaret att genomföra konkret normkontroll. 100 Sverige och BiH är länder där befogenheten för att 

utöva konkret normkontroll åligger domstolarna och för Sverige även förvaltningsmyndigheterna.101 

                                                 
100 Åhman, Normprövning: domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000-2010, 

Sid. 23-25 
101 RF 12:10 
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4.1 Bosnien och Hercegovina  

4.1.1 Domstolsväsendet 

 

Domstolsväsendet i BiH är uppdelat i flera olika domstolsväsenden, varje entitet och distrikt har ett eget 

domstolssystem men det finns en statlig domstol och en statlig författningsdomstol som verkar över alla 

domstolssystem. På den statliga nivån finns domstolen för Bosnien och Hercegovina (Sud Bosne i 

Hercegovine), en domstol som agerar för landet BiH:s intresse och befattar sig alltså endast med 

områden för landet och inte på entitetsnivå. Domstolen delas in i olika divisioner efter vilket område de 

agerar på, det finns en brottsmålsdivision, en administrativ division och en appellationsdivision.102 

Domstolarna på alla nivåer är indelade efter jurisdiktion, med det menas att mål som grundas på 

lagstiftning från entitetsnivå inte kan behandlas på statlig nivå och tvärtom. Domstolarna på entitetsnivå 

och distriktsnivå har befogenhet att författa egna lagstiftningar kring domstolarnas arbete och 

organisation.103 

 

Domstolsväsendet i Federationen Bosnien och Hercegovina är uppbyggt på tre nivåer, högsta domstolen 

(Vrhovni sud FBiH), kantondomstolar (Kantonalni sud) och kommundomstolar (Općinski sud).104 I 

Republika Srpska är domstolarna indelade i högsta domstolen (Vrhovni sud RS) distriktsdomstolar 

(Okružni sud), basdomstolar (Osnovni sud) samt ekonomisk domstol (Privredni sud).105 Utöver dessa 

domstolar har varje entitet en egen författningsdomstol som arbetar för att upprätthålla entiteternas egna 

konstitutioner.106 Utanför Federationen av Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska står även 

distriktet Brčko, detta distrikt är en egen administrativ enhet och har två egna domstolar en 

grundläggande allmän domstol (Osnovni sud) och en appellationsdomstol (Apelacioni sud).107 (se figur 

1). Förvaltningsmyndigheterna i BiH är placerade på entitetsnivå och arbetar utifrån entiteternas 

lagstiftningar och myndigheterna erhåller ingen befogenhet att utöva normkontroll. 

Förvaltningsmyndigheterna är självständiga och har beslutskompetens inom sina befogenheter. Vid 

behov av normkontroll måste det initieras av behörig person eller organ till en författningsdomstol.108 

 

                                                 
102 Zakon o sudu Bosne i Hercegovine, Član 13, 14, 15 
103 Ademović, Ustavno pravo Bosne i Hecegovine, Sid 162-164 
104 Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, II Član 16,17, 18 
105 Zakon o sudovima Republike Srpske, II Član 26, 27, 28 
106 Ademović, Ustavno pravo Bosne i Hecegovine, Sid 163-164 
107 Zakon o sudovima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, II Član 17, 18, 19 
108 Law on Administrative Procedure, I Article 4 
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Figur 1: Domstolsväsendet i Bosnien och Hercegovina, (Golubic & Wennerberg, 2015) 
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4.1.2 Författningsdomstolen 

 

Bosnien och Hercegovina har som tidigare nämnts en tradition av en författningsdomstol enligt 

konstitutionen från Jugoslavien.109 Däremot hade författningsdomstolarna i forna Jugoslavien en annan 

ideologi och därför är karaktären av dagens statliga författningsdomstol, vilken upprättats genom 

Daytonavtalet, något främmande för Bosnien och Hercegovina.110 Författningsdomstolen som är 

etablerad i landet idag har andra karaktärsdrag än författningsdomstolen som fanns i forna Jugoslavien. 

Den äldre författningsdomstolen var präglad av den politiska tanke som rådde i Jugoslavien. Dagens 

nationella författningsdomstol har istället antagits med inspiration från författningsdomstolar i 

demokratiska länder.111 Eftersom landet Bosnien och Hercegovina är uppdelat i två entiteter, har av den 

anledningen varje entitet en egen författningsdomstol, vilka har kompetens att utöva kontroll över 

normförenligheten mellan entitetslagstiftning och entiteternas egna konstitutioner.112 Den statliga 

författningsdomstolen har behörighet att utöva konkret normkontroll för hela landets rättsakter och har 

ensam beslutskompetens att avgöra normprövningsärenden gällande den nationella konstitutionen.113 

 

Den statliga författningsdomstolen har en speciell roll i BiH:s domstolsordning, denna domstol står helt 

utanför de andra makterna i BiH och verkar helt självständigt från såväl den lagstiftande, den dömande 

och den utövande makten. Författningsdomstolen figurerar istället som ett övervakande och 

tillrättavisande organ av dessa tre makter, i sitt arbete som konstitutionens väktare.114 Dagens statliga 

författningsdomstol som finns i BiH har som uppgifter att skydda befolkningen och nationens intressen, 

hantera konflikter mellan statliga institutioner, utöva viss preventiv normkontroll, utöva kontroll över 

entiteternas relationer med varandra och angränsande länder, bevara Brčko distriktets speciella status 

och att utöva konkret normkontroll gentemot den statliga konstitutionen.115 Utöver den konkreta 

normkontrollen kan författningsdomstolen i ett ärende som rör konstitutionsvidriga frågor även fungera 

som en appellationsdomstol, där den har möjlighet att upphäva beslut från lägre instanser som den anser 

antagits på ett vis som inte bedöms vara förenligt med konstitutionen och sedan fatta ett nytt beslut. Men 

författningsdomstolen kan också välja att upphäva en lägre instans beslut för att istället hänvisa tillbaka 

                                                 
109 Marko, Five Years of Constitutional Jurisprudence in Bosnia and Herzegovina: A First Balance, Sid. 7 
110 Danelius, Författningsdomstolen i Bosnien och Hercegovina, Sid.298 
111 ibid 
112 Report of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, The relations between the Constitutional Courts and the 

other national courts, including the interference in this area of the action of the European courts, Sid. 2 
113 Constitution of BiH, VI/3 
114 Galić, Separation of Powers and Independence of Constitutional Courts and Equivalent Bodies, Sid. 2 
115 Constitution of BiH, IV/3.f), VI/3.a,b,c), VI/4)  
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ärendet till den ursprungliga domstolen och kräva att de ändrar sitt beslut enligt författningsdomstolens 

riktlinjer.116 

 

Sammansättningen i författningsdomstolen på statlig nivå är ovanlig genom att den består bland annat 

av internationella domare. Totalt består domstolen av nio ledamöter, varav fyra ledamöter utses av 

Federationens parlamentariska församling och två ledamöter utses av den parlamentariska församlingen 

i Republika Srpska. Resterande domare skall väljas av presidenten i Europadomstolen för de mänskliga 

rättigheterna, kraven är att de internationella domarna inte ska ha sitt ursprung i BiH eller ett 

angränsande land. Utan domarna ska vara helt avskilda från BiH:s etniska grupperingar.117 

Sammansättningens syfte är att tillfredsställa de olika etniska grupperna, vilka erkänns i konstitutionen 

samt att genom en rättvis fördelning av domarna förebygga de etniska motsättningar som orsakade det 

fyraåriga kriget.  

 

Författningsdomstolen (Ustavni sud) i BiH är indelad i tre olika råd, Lilla rådet (Malo vijeće), Rådet 

med fem domare, (Vijeće od pet sudija) och Kammarrådet (Plenarno vijeće).118 Det lilla rådet 

sammansätts av en ordförande och vice ordförande från Bosnien och Hercegovina. Lilla rådet erhåller 

rättigheten att fatta enhälliga beslut om ansökningar angående tillfälliga åtgärder.119 Rådet med fem 

domare består endast av nationella domare och arbetar enligt konstitutionens bestämmelse om 

författningsdomstolens behörighet att agera enligt appellations jurisdiktion.120 Författningsdomstolens 

ordförande närvarar vid rådets arbete och vid situationer när denne inte kan delta, ersätter vice 

ordförande dennes roll.121 Kammarrådet som består av alla nio domare, beslutar i alla de frågor som 

författningsdomstolen kan befatta sig med, däribland den konkreta normkontrollen.122 Besluten i 

författningsdomstolen tas med majoritetsbeslut av samtliga domare.123 Författningsdomstolen behandlar 

oftast endast skriftligt material, muntliga yttranden är endast ett undantag.124 Författningsdomstolen i 

BiH erhåller en självständighet i att ensam kunna reglera de processuella reglerna kring initierandet av 

normprövnings ärenden i domstolen. Vid initieringsfasen prövar författningsdomstolen om ärendet 

uppfyller kraven för prövningen, när domstolen anser att ärendet är godkänt meddelas alla parter om 

tidsfristen som gäller för domstolsprocessen vilken bestäms av domstolen. Domstolen kan också besluta 

                                                 
116 Constitution of BiH, VI/3.b 
117 General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, Annex 4, Article 6 
118 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Član 7 
119 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Član 10 
120 Constitution of BiH, VI/3.b  
121 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Član 9 
122 Constitution of BiH, VI/3.a), VI/3.c), VI/4), IV/3.f 
123 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Član 42 
124 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Član 46  
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att ett ärende inte uppfyller kraven för normprövning exempelvis, att det inte handlar om en relevant 

konstitutionskonflikt och därmed avslå ansökan om en konkret normprövning.125 

 

Författningsdomstolens krav på ärenden som initieras består bland annat av kravet på en fullständig 

ansökan. I det fall att en ansökan om konkret normkontroll saknar vissa uppgifter som krävdes för en 

ansökan, har domstolen rättigheten att avslå ärendet. Detsamma gäller vid anonyma ärenden, ärenden 

som initieras efter att tidsfristen löpt ut, obehöriga som initierar eller om ärendet redan har behandlats av 

författningsdomstolen.126 När författningsdomstolen bedömer att ett ärende ska prövas, innebär det att 

ärendet uppfyller alla de formella kraven samt att domstolen anser att det är av relevans att pröva det 

aktuella ärendets rättssubjekts förenlighet med konstitutionen.127 

 

4.1.3 Den konkreta normkontrollen i författningsdomstolen 

 

Det som prövas hos författningsdomstolen är en rättsakts förenlighet med den nationella konstitutionen, 

EKMR och annan internationell rätt som landet förbundit sig till att följa. De beslut som fattas av 

författningsdomstolen är slutgiltiga och bindande.128   

 

De som kan initiera ett ärende om konkret normkontroll hos författningsdomstolen är alla 

domstolsinstanser i entiteterna som fattar misstanke om en grundlagsvidrig konflikt under en pågående 

domstolsprocess eller de parter som är involverade i en domstolsprocess. Om misstanke om 

normkonflikt finns är domstolarna skyldiga att hänvisa ärendet till författningsdomstolen som utövar en 

granskning av rättsaktens förenlighet gentemot grundlagen.129 Domstolarna eller parterna i ärendet 

behöver inte uttömma alla domstolsinstanser innan vidarebefordran av normprövningen till 

författningsdomstolen görs. Utan alla domstolar eller parter involverade i en domstolsprocess oavsett 

vilken instans de befinner sig i, kan initiera ett ärende om normkontroll hos författningsdomstolen. 

Viktigt att påpeka är dock att det inte ligger i domstolarnas befogenhet att aktivt utföra normkontroll för 

att upptäcka konstitutionsvidriga lagar.130 

 

                                                 
125 Ademović, Ustavno pravo Bosne i Hecegovine, Sid. 206 
126 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Član 18 
127 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Član 59 
128 Constitution of BiH, VI/4  
129 Barria, Roper, Judicial Capacity Building in Bosnia and Herzegovina: Understanding Legal Reform Beyond the 

Completion Strategy of the ICTY, Sid. 4 
130 Constitution of BiH, VI/3.b 
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Författningsdomstolen har en stor självständighet vid beslut och är enbart bunden till de krav som ställs i 

konstitutionen. Domstolen kan förklara en lag ex nunc eller ex tunc, alltså om lagen är förenlig med 

konstitutionen eller annan överordnad rätt och får vara del av den levande rätten eller fastställa en lags 

oförenlighet med konstitutionen eller annan överordnad rätt. Domstolen kan även välja att enbart 

ogiltighetsförklara delar av en rättsakt och kräva att ändringar av rättsakten görs för att försäkra 

förenligheten med konstitutionen. Författningsdomstolens beslut om en lagändring eller upphävning av 

en rättsakt vinner inte laga kraft förrän lagstiftaren verkställt beslutet och den nya lagstiftningen 

publicerats i the Official Gazette of Bosnia and Herzegovina. När författningsdomstolen fastställt en 

dom om en lagändring eller en fullständig ogiltighetsförklaring av en konstitutionsvidrig lag, ska det i 

beslutet anges hur och när beslutet ska verkställas. Den lagstiftande makten är skyldig att genom ny 

lagstiftning verkställa beslut från författningsdomstolen. Under tiden som beslutet från 

författningsdomstolen väntar på att verkställas är rättsakten en del av den gällande rätten och det är först 

dagen efter publiceringen av lagändringen eller ogiltighetsförklaringen som rättsakten förlorar sin 

verkan i rättsordningen.131 Tidsfristen för en ändring av eller upphävande av lagstiftning får inte 

överskrida 6 månader.132 Om den tilldelade tidsfristen inte efterföljs har författningsdomstolen ett 

påtryckningsmedel kallat för Ruling on failure to enforce som innebär en möjlighet att påminna 

lagstiftaren om att verkställa författningsdomstolens beslut.133 

 

Författningsdomstolens maktutövning begränsas genom principen Judicial self-restraint för att undvika 

att författningsdomstolen överskrider sina kompetenser. Principen innebär att författningsdomstolen 

begränsas till att arbeta inom de områden som konstitutionen föreskriver och inte får ta beslut som kan 

inskränka på bland annat den politiska maktens beslutsbefogenheter.134 En annan princip som domstolen 

följer är att konkret normprövning måste initieras av den som har befogenheten att väcka talan om 

normkontroll hos författningsdomstolen och kan alltså inte inledas ex officio av författningsdomstolen. 

Ytterligare är alla beslut tagna av författningsdomstolen slutgiltiga och bindande för lagstiftaren.135 

 

BiH:s anslutning till EKMR har influerat normkontrollen i landet i det avseende att lagstiftningen inte 

bara ska prövas med normförenlighet till konstitutionen utan också att lagstiftningens harmonisering 

med europarätten ska granskas. Det är därför inte helt fel att påstå att normkontrollen har påverkats av 

europarätten, BiH är genom sin konstitution juridiskt bunden till EKMR och därmed finns en skyldighet 

                                                 
131  Beslut U 12/09 från författningsdomstolen i BiH  
132  Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Član 61 
133 Banovic, Muharemovic, Kapo, Strenghtening the capacity of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, How to 

improve decision implementation and enforcement? Sid.5-8 
134 Ademović, Ustavno pravo Bosne i Hecegovine, Sid. 200 
135 Constitution of BiH,VI 
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för författningsdomstolen att pröva rättsakters förenlighet även med konventionen och inte enbart med 

konstitutionen.136 

 

4.2 Sverige 

4.2.1 Domstolsväsendet och förvaltningsmyndigheterna 

 

Det svenska domstolssystemet är indelat i allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar. De 

allmänna domstolarna består av tre instanser, Högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna. De 

allmänna förvaltningsdomstolarna består av Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och 

förvaltningsrätterna.137 Ärenden som grundar sig på besvär av beslut från statliga eller kommunala 

förvaltningsmyndigheter behandlas i de allmänna förvaltningsdomstolarna och kan först efter att ett 

förvaltningsbeslut fattats överklagas till förvaltningsrätterna, för att sedan kunna överklagas till de övre 

instanserna.138 De allmänna domstolarna hanterar ärenden som står utanför förvaltningsrätten, främst 

brottmål och tvistemål, här är den första instansen tingsrätterna vars beslut sedan kan överklagas i de 

högre instanserna.139 Utöver dessa allmänna domstolar finns det även specialdomstolar och nämnder 

som har möjlighet att fatta beslut på specialområden och behandlar ärenden av en specifik art.140 

Domstolarnas rättskipning ska ske självständigt och utan påverkan från någon annan myndighet eller 

politisk makt, något som försäkras i regeringsformen. Ingen annan får heller avgöra hur en viss 

rättsregel ska tillämpas i ett specifikt ärende.141 Domarna som verkar i domstolarna ska utses av 

regeringen och tillsättandet av domare ska ske objektivt och baseras på domarnas kompetenser.142  

 

I Sverige har även förvaltningsmyndigheterna möjlighet att fatta bindande beslut gentemot den enskilde. 

De beslut som tas av förvaltningsmyndigheterna ska också ske självständigt och utan påverkan från 

något annat organ.143 När förvaltningsmyndigheterna utövar sin beslutsmakt och handlägger ärenden ska 

de efterfölja de regler som stadgas i förvaltningslagen,144 dessa regler försäkrar de grundläggande 

                                                 
136 Constitution of BiH, Article 6, Section 3 C 
137 RF 11:1  
138 Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 14§ och Förvaltningsprocesslag (1971:291) 33§ 
139 Rättegångsbalk kap. 1, 2, 3  
140 RF 11 
141 RF 11:3-5 
142 RF 11:5 
143 RF 12:2 
144 Förvaltningslagen (1986:223) 1§ 
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kraven som finns på myndigheternas handläggning. När myndighetsanställda med behörigheten att fatta 

beslut tillsätts ska de tillsättas efter sakliga grunder såsom kompetens.145 

 

Både domstolarna och förvaltningsmyndigheterna är genom grundlagen skyldiga att utöva konkret 

normkontroll under behandlingen av ett ärende. Om de under hanteringen av ett ärende finner att den 

rättsregel som tänkts tillämpas inte är förenlig med grundlagen, får rättsregeln inte tillämpas utan måste 

åsidosättas av domstolen eller myndigheten. De har även vid normprövning möjlighet att åsidosätta en 

föreskrift om rättsakten tillkommit på ett väsentligt felaktigt vis.146 

 

4.2.2 Avsaknad av författningsdomstol 

 

Att Sverige saknar författningsdomstol innebär inte att det aldrig varit på tal. Flertalet gånger har 

motioner från riksdagen lämnats in med önskemål om inrättandet av en författningsdomstol som skulle 

kunna besitta makten att kunna granska regeringen och riksdagens beslutsfattande. Idag lämnas den 

huvudsakliga uppgiften att tolka grundlagen till politikerna, vilket kan ses som problematiskt då de även 

bedriver den lagstiftande och utövande makten i samhället. Dessutom är det den politiska makten som 

har möjligheten att genomföra ändringar av grundlagen. Motionerna om en eventuell 

författningsdomstol har dock gång på gång avslagits, inte sällan med motiveringen att det skulle kunna 

anses odemokratiskt att frånta politikernas makt över lagarna och överlämna den till ett högre 

centraliserat organ. Trots att motionerna har avslagits har fördelarna med en eventuell svensk 

författningsdomstol framhävts flertalet gånger. Inrättandet av en författningsdomstol skulle kunna leda 

till att enskilda får bättre möjligheter att hävda sina fri- och rättigheter och författningsdomstolen skulle 

kunna upphäva politiskt antagna bestämmelser som dömts oförenliga med grundlagen. Ytterligare skulle 

författningsdomstolen kunna arbeta med att tydliggöra kompetensfördelningen mellan EU och 

Sverige.147  

 

4.2.3 Den konkreta normkontrollen 

 

I Sverige utövar alla de allmänna domstolarna och förvaltningsmyndigheterna normprövning och är 

skyldiga att utöva en efterhandskontroll av lagarnas normförenlighet för att förhindra att en 

grundlagsstridig rättsakt tillämpas. Domstolarna eller förvaltningsmyndigheterna har ingen möjlighet till 

                                                 
145 RF 12:5  
146 RF 11:14 och 12:10 
147 Motion till riksdagen 2015/16:2337, Inrättandet av en författningsdomstol i Sverige  
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att upphäva en lag, utan om en konflikt mot överstående författning skulle upptäckas tillämpas lagen 

inte i det aktuella ärendet. Därför påverkar således inte den konkreta normkontrollen rättsordningen som 

helhet utan enbart parterna i ett aktuellt ärende.148 Detta innebär att en grundlagsvidrig rättsakt kan 

fortsätta vara en del av den svenska rättsordningen och att den lag som förklarats grundlagsvidrig kan 

tillämpas under behandlingen av ett annat ärende. De svenska förvaltningsmyndigheterna utövar också 

beslutsmakt mot den enskilde och har möjlighet att fatta beslut som kan ses som betungande för den 

enskilde. När förvaltningsmyndigheterna fattar beslut och utövar sin makt ska även dessa utöva konkret 

normkontroll på samma vis som domstolarna, vilket innebär att en lag eller förordning som strider mot 

grundlag eller annan överordnad rätt inte får tillämpas i det ärende som behandlas.149 

 

Det svenska medlemskapet i EU och ratificeringen av EKMR innebär även att domstolarnas och 

myndigheternas normkontroll påverkas av europarätten. Det svenska inträdet i EU medförde att Sverige 

överlämnade viss suveränitet till EU och därmed har EU-rätten rättigheten att ställa krav på den svenska 

rätten. Det resulterar i att domstolarna inte enbart måste pröva den svenska lagstiftningen gentemot 

grundlagarna, utan även understående lagars förenlighet med europarätten och EKMR.150 Trots att det i 

Sverige saknas rättigheten för något annat organ än lagstiftaren att ändra och upphäva lagar, influerar 

EU-rätten den svenska lagstiftningen i den omfattningen att om Sverige skulle lagstifta i konflikt med 

EU-rätten kan detta ge effekter av påtryckningar från EU.151 EU-rättens företräde har bidragit till att 

domstolarna inte enbart ges en bevakande roll över konstitutionen utan också överser lagstiftningens 

harmoni med den normgivande EU-rätten.152 Däremot saknas en tydlighet i bestämmelserna angående 

normkontrollen gentemot europarätten i den svenska grundlagen. För närvarande anges det till exempel 

inte om de allmänna domstolarna verkligen besitter kompetensen att pröva om europarättslig lagstiftning 

förhåller sig inom gränsen för den lagstiftningskompetens och inom det område som Sverige överlämnat 

till EU. 153 

 

Att normprövningsrätten är tilldelad både förvaltningsmyndigheterna och alla domstolsinstanser tyder 

på att rätten att utöva konkret normkontrollen är decentraliserad. Den svenska normprövningsrätten 

innefattar inte enbart en prövning om lagar och föreskrifters grundlagsförenlighet, utan 

normprövningsrätten innefattar även en prövning av samtliga föreskrifters förenlighet med överordnade 

                                                 
148 RF 11:14 
149 RF 12:10 
150 Åhman, Normprövning: domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000-2010 

Sid. 212-213 
151 Bernitz, Europarättens genomslag. Sid. 80 
152 Josefsson, Domstolarna och demokratin, Sid. 49 
153 Josefsson, Domstolarna och demokratin, Sid. 213-215 
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normer.154 Den konkreta normprövning som genomförs av domstolarna och förvaltningsmyndigheterna i 

Sverige innebär inte enbart en rätt till att genomföra normkontroll, utan det är en skyldighet för organen 

att pröva en föreskrifts normförenlighet gentemot grundlagen. Denna konkreta efterhandskontroll av en 

redan antagen lag görs som ett komplement till den abstrakta preventiva normkontrollen, dels för att 

inhämtandet och yttrandet från Lagrådet vid förhandskontrollen inte är bindande och även för att frågor 

kan aktualiseras under tillämpningen av lagen som inte uppkom när lagförslaget togs fram.155 Om en 

domstol eller förvaltningsmyndighet anser att den lag de tänkt tillämpa strider mot den svenska 

grundlagen, åsidosätter de rättsakten. De har ingen möjlighet att upphäva en lag, kräva en ändring av en 

lag eller på annat sätt förhindra att lagen brukas i framtiden, utan lagen används bara inte i det aktuella 

ärendet som behandlas. Normkontrollens effekt innebär alltså att en grundlagsvidrig lag finns kvar i 

lagstiftningen och kan brukas. Däremot har de högsta domstolarnas domar en prejudicerande verkan 

även vid normkontroll, vilket kan resultera i att en lagbestämmelse förlorar sin verkan på det vis att 

ingen lägre instans väljer att tillämpa den lag som den högsta instansen förklarat grundlagsvidrig.156 De 

högsta domstolsinstanserna fungerar som prejudikatinstanser och även om underinstanserna inte rent 

formellt är skyldiga att efterfölja de beslut som fattats i högre instanser, följer underinstanserna oftast de 

principer som fastställts av överstående domstolar. Därmed kan vissa normprövningsbeslut från HD och 

HFD ges ett stort genomslag i rättsordningen om de lägre instanserna väljer att efterfölja ett beslut om 

åsidosättande av lagstiftning.157  

 

4.3 Komparation 
 

Den främsta skillnaden mellan domstolssystemet i BiH och i Sverige är framförallt Sveriges avsaknad 

av en författningsdomstol eller ett liknande enskilt organ som enbart har möjligheten att utöva 

normkontroll. Ytterligare en skillnad är resultatet av domstolarnas konkreta normkontroll, i BiH har 

författningsdomstolen möjligheten till att kräva en fullständig upphävning eller förändring av en 

konstitutionsvidrig lag av den politiska makten. I Sverige påverkar normkontrollen enbart de parter som 

är involverade i ärendet med resultatet att en grundlagsvidrig lag kan fortsätta att brukas. Det kan sägas 

att BiH har ett centraliserat organ som kontrollerar att även den politiska makten binder sig till lagarna 

vid sin lagstiftning och maktutövning, något som Sverige saknar. I BiH är alltså normprövningsrätten 

centraliserad till ett enskilt organ medan rätten till att utöva normkontroll i Sverige istället är 

decentraliserad till både domstolar och förvaltningsmyndigheter. I båda länderna utövas normkontrollen 

                                                 
154 Nergelius, Svensk statsrätt, Sid. 233 
155 Prop. 2009/10:80, Sid. 147  
156 Prop. 2009/10:80 Sid. 146 
157 Bernitz, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, Sid. 133-134 
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även gentemot överstatlig lagstiftning. Sverige som är ett medlemsland i EU prövar lagstiftningen bland 

annat gentemot de krav som EU-rätten föreskriver. Båda länderna är även anslutna till EKMR och är 

skyldiga att se till att ingen lagstiftning som strider mot konventionen tillämpas. 

 

I Sverige har alla domstolar och förvaltningsmyndigheter en skyldighet till att pröva normförenligheten 

när de behandlar ett beslutsärende, i BiH är denna prövningsrätt enbart tilldelad författningsdomstolen 

som expertorgan. Dock är det de lägre instansernas ansvar att vid upptäckten av normkonflikter 

gentemot BiH:s konstitution hänvisa ärendet för prövning hos författningsdomstolen, vilket innebär att 

även de lägre instanserna har en skyldighet för att upprätthålla konstitutionens värde. Däremot är det 

inte de lägre instansernas ansvar att aktivt finna normkonflikter, men om det uppstår en misstanke om 

detta under behandlingen av ett ärende måste frågan hänvisas till författningsdomstolen.  

 

I samband med författningsdomstolens tilldelade kompetens att arbeta med konstitutionens 

upprätthållande ges författningsdomstolen möjligheten att kunna begränsa den politiska makten genom 

att förhindra att den agerar utanför konstitutionens regler genom lagstiftning. I Sverige finns det som 

nämnt inget juridiskt organ som enbart arbetar med att beskydda konstitutionen och övervaka att den 

lagstiftande makten agerar i förenlighet med den, utan uppgiften lämnas till alla de allmänna 

domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. De många motioner om inrättandet av en 

författningsdomstol i Sverige anger att en eventuell författningsdomstol skulle kunna ha liknande syften 

och uppgifter som den författningsdomstol som är upprättad i BiH. Den största likheten är att den 

påtänkta svenska författningsdomstolen skulle kunna ha en möjlighet till att upphäva eller kräva 

upphävning av politiskt antagna rättsakter som strider mot grundlagen, vilket är ett inslag som helt 

saknas i Sverige idag. Innebörden av författningsdomstolens möjlighet att kräva upphävning av 

konstitutionsvidrig lagstiftning är att det förhindras att någon lagstiftning som står i strid med 

grundlagen fortsätter att brukas. Att Sverige idag saknar denna möjlighet innebär att grundlagsvidriga 

rättsakter skulle kunna tillämpas i ett annat ärende, om det organ som ska tillämpa lagen under sin 

normkontroll inte upplever rättsakten som grundlagsvidrig.  

 

En fråga som uppstår när en påtänkt svensk författningsdomstol diskuteras är varför den politiska 

oppositionen i Sverige alltid verkar vara oerhört välvillig till att införskaffa en författningsdomstol och 

skickar in motioner angående detta,158 men att när den opposition som lämnat in motionerna väl kommer 

till makten vill de inte befatta sig med frågan. Det kanske är så att när politikerna väl har fått makten, 

                                                 
158 Motion till riksdagen 2015/16:2337, Inrättandet av en författningsdomstol i Sverige, 



35 

 

vill de inte riskera att få den begränsad? I BiH är rättstraditionen sådan att de alltid har haft en 

författningsdomstol som ska verka för att upprätthålla konstitutionens värderingar och syfte. En stor 

skillnad kan därför också vara att den politiska makten i BiH inte har haft ett eget val till inrättandet av 

en författningsdomstol, med möjlighet att bevaka konstitutionens efterlevnad. I Sverige är inrättandet av 

ett enskilt kontrollorgan som bevakar konstitutionen, en fråga som är beroende av den politiska viljan. 

 

I Sverige har förvaltningsmyndigheterna en skyldighet att utöva konkret normkontroll och handläggarna 

har själva möjligheten att bedöma om en lag är oförenlig med grundlagen och behöver åsidosättas. I BiH 

ligger förvaltningsuppgifterna fördelade hos entiteterna, vilket innebär att de arbetar utifrån entitetens 

lagstiftning och inte med den statliga lagstiftningen. Även om entiteternas lagstiftning måste vara 

förenlig med den statliga konstitutionen är detta inget som prövas hos förvaltningsmyndigheterna själva, 

utan en konflikt mellan nationell lagstiftning och lagstiftning på entitetsnivå måste initieras hos 

författningsdomstolen av ett behörigt organ eller person. 

 

De valda sätten att utöva konkret normkontroll har sina egna fördelar och nackdelar, med ett utsett 

expertorgan som BiH:s författningsdomstol samlas all kompetens på ett område. Det kan innebära att 

BiH har möjligheten att genomföra en säkrare normkontroll eftersom de som utövar normkontrollen 

verkligen besitter de rätta kunskaperna för att bedöma lagarnas förenlighet gentemot konstitutionen. Å 

andra sidan måste normkontrollen först initieras av någon som redan misstänker att en lag inte är helt 

förenlig med konstitutionen eller EKMR, vilket görs att huvudansvaret läggs på domstolarna och 

parterna som har möjligheten att initiera ett ärende hos författningsdomstolen. I Sverige är det istället 

alla de allmänna domstolarna och förvaltningsmyndigheterna som utövar den konkreta normkontrollen 

och har en skyldighet till att utöva det. Viktigt att poängtera är att de svenska domstolarna och 

förvaltningsmyndigheterna som utövar den konkreta normkontrollen inte har detta som huvuduppgift 

utan befattar sig med normprövningen när de arbetar med behandlingen av ärenden. Här kan det istället 

ifrågasättas om de svenska organen som utövar normkontrollen verkligen har den kompetens som krävs 

för att fastställa en grundlagsvidrig föreskrift, då normprövningsrätten är utspridd på flera organ, 

framförallt hos de många olika förvaltningsmyndigheterna.  

 

6 Den konkreta normkontrollens rättsverkningar  

 

När en efterhandskontroll av en lags normförenlighet gentemot konstitutionen gjorts, kan detta resultera 

i skilda resultat och påverka rättsordningen och den lagstiftande makten på olika sätt. Efter att vi ovan 
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redogjort för ländernas valda normprövnings metoder vill vi här belysa vad för konsekvenser de olika 

normprövningssystemen kan ge för konstitutionalismen och rättsordningarna. 

6.1 Bosnien och Hercegovina  

 

Normprövningen i BiH vilken åligger författningsdomstolen har syftet att den ska upprätthålla 

konstitutionen och förebygga rättsliga konflikter i lagstiftningen.159 Författningsdomstolens arbete är 

huvudsakligen att pröva lagstiftningens förenlighet med konstitutionen samt att granska att rätt institut 

ansvarar för lagstiftningen. Detta arbete resulterar i att författningsdomstolen blir ett organ som aktivt 

arbetar för att upprätthålla landets grundläggande värderingar och beskydda konstitutionen. Etableringen 

av den författningsdomstol som är inrättad i BiH bidrar till ett rättssystem som aktivt eftersträvar 

upprätthållandet av konstitutionalismen, med detta menas att de strävar efter ett rättssystem vars 

rättsakter är i harmoni med landets grundläggande författning.160 

 

En rättsverkan av författningsdomstolens konkreta normkontroll är bland annat att den har en viss 

rättighet att beblanda sig med andra organs maktbefogenheter, exempelvis den lagstiftande politiska 

makten. Författningsdomstolen har möjlighet att kunna ogiltighetsförklara politiskt antagna rättsakter 

och kräva att lagstiftningsmakten förändrar den konstitutionsvidriga lagstiftningen.161 

Författningsdomstolen har också rätt att påverka de allmänna domstolarnas arbete då 

författningsdomstolen kan upphäva eller kräva förändringar av konstitutionsvidriga beslut som har 

fattats av de lägre domstolsinstanserna.162 Viktigt att betona är att författningsdomstolen inte beslutar 

eller befattar sig med frågor av politiskt präglad karaktär utan enbart befattar sig med 

lagstiftningsfrågor, vilket i sin tur kan resultera i ett beslut av normgivande karaktär som den politiska 

makten måste följa. 

 

Om författningsdomstolen förklarar en lag eller en del av en lag oförenlig med konstitutionen leder detta 

till konkreta och direkta åtgärder.163 När författningsdomstolen i BiH utövar konkret normkontroll och 

upptäcker en normkonflikt kan de antingen välja att fullständigt ogiltigförklara en hel lag, eller att enbart 

förklara en lag eller rättsakt som delvis oförenlig med konstitutionen. Författningsdomstolen kräver då 

att lagstiftaren genomför en förändring av lagstiftningen inom en viss tidsram, på max 6 månader där 

lagstiftningen antingen ska harmoniseras med konstitutionen eller tas bort ur rättsordningen. Beslut om 

                                                 
159 Constitution of BiH, VI/3 
160 Ademović, Ustavno pravo Bosne i Hecegovine, Sid. 199 
161 Ademović, Ustavno pravo Bosne i Hecegovine, Sid. 199 
162 Constitution of BiH, VI/3.b 
163 Constitution of BiH, VI/4 
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förändring eller borttagande av grundlagsvidrig lagstiftning börjar gälla först dagen efter den nya 

rättsaktens publicering i the Official Gazette och i samband med förändringen förlorar den 

grundlagsvidriga rättsakten sin verkan. För att eliminera eller ändra den grundlagsvidriga rättsakten 

måste detta alltså verkställas genom lagstiftningsmakten.164 

 

Däremot har vissa problem uppkommit vid verkställandet av författningsdomstolens beslut. Det främsta 

problemet som uppmärksammats är parlamentets ovilja att implementera beslut tagna av 

författningsdomstolen. Oftast handlar det om beslut angående rättsakter som delvis förklarats ogiltiga 

som parlamentet misslyckats med eller medvetet förbisett att anta ändringarna som krävs för att 

lagstiftningen ska kunna anses förenlig med konstitutionen. Det finns en möjlighet för alla medborgare 

med ett juridiskt intresse att kräva att parlamentet verkställer författningsdomstolens beslut, genom att 

ansöka om att de lagändringar som enligt författningsdomstolen ska göras faktiskt genomförs. Även om 

det inte ger någon starkare bindande effekt kan det ses som ett sätt för medborgarna att ge en tillsägelse 

till politikerna som underlåter att verkställa författningsdomstolens beslut.165  

 

Lagstiftningsmakten är skyldig att implementera de ändringar som författningsdomstolen kräver, samt 

att därefter rapportera de genomförda ändringarna till författningsdomstolen. Om författningsdomstolens 

beslut inte implementeras i tid eller på ett korrekt sätt kan domstolen döma det aktuella organet för 

Ruling on failure to enforce. Domstolen ges då befogenheten att undersöka varför verkställandet av 

beslutet inte har skett och ge konkreta order om hur implementeringen av beslutet ska ske. Syftet med 

att ge domstolen rätten att döma lagstiftaren på detta vis görs för att förebygga kriminalitet och 

korruption, då författningsdomstolen vill försäkra sig om att det inte finns några kriminella 

bakomliggande orsaker till varför besluten inte implementeras. Dessutom försäkrar detta den bindande 

verkan som författningsdomstolens beslut har. Genom att granska och ha möjligheten till att döma eller 

snarare säga till lagstiftaren på detta vis ökas delvis författningsdomstolens möjligheter till att 

kontrollera den politiska maktutövningen. Då författningsdomstolen har ett medel som kan tillförsäkra 

att grundlagsvidriga bestämmelser avskaffas och att parlamentet efterföljer konstitutionen.166  

 

De här åtgärderna ska resultera i att landets lagstiftning blir korrekt och försäkra att inga 

konstitutionsvidriga lagar är i kraft och aktivt kan användas. Syftet är att normkontrollen ska förhindra 

                                                 
164 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Član 61 
165 Banovic, Muharemovic, Kapo, Strenghtening the capacity of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, How to 

improve decision implementation and enforcement? Sid.5-8,  
166 Banovic, Muharemovic, Kapo, Strenghtening the capacity of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, How to 

improve decision implementation and enforcement? Sid.5-8 
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att den politiska makten utövar maktmissbruk genom att anta lagar som inte är godtagbara med de 

grundläggande värderingar som föreskrivs i konstitutionen eller att den politiska makten överskrider sin 

beslutsbefogenhet.167 

 

6.2 Sverige 
 

I Sverige har ingen annan än lagstiftaren möjligheten att kunna upphäva eller förändra en rättsakt som 

har bedömts oförenlig med grundlagen. Effekten av de svenska domstolarnas normprövning resulterar i 

att lagen kan åsidosättas i ett konkret ärende, men rättsakten fortsätter vara en del av den svenska 

rätten.168 Även om ett åsidosättande av en grundlagsstridig bestämmelse inte innebär någon förändring 

för rättsordningen som helhet och egentligen endast påverkar de parter som är involverade i ett ärende, 

kan ett åsidosättande av lagstiftning från någon av de högsta domstolsinstanserna få en prejudicerande 

verkan. Om detta sker och underinstanserna samt myndigheterna efterföljer prejudikaten från de högsta 

domstolsinstanserna kan detta ge en liknande effekt som om lagstiftningen helt skulle tas ur 

lagstiftningen, då inget organ med beslutsmakt mot enskilda väljer att tillämpa den grundlagsvidriga 

bestämmelsen. Effekten av prejudikaten skulle då kunna stärka de argument som råder om att 

domstolarna kanske kan komma att befatta sig med en form av lagstiftande verksamhet.169  

 

En fråga som har diskuterats i samband med uppenbarhetsrekvisitets upphävning och den utökade 

normprövningsrätten är om det har skett en förflyttning av den lagstiftande makten från riksdagen till 

domstolarna. Den förflyttningen skulle kunna innebära att domstolarna riskerar att behöva inta en 

politisk position i domstolsfrågor där det kan uppstå en vag gräns mellan politik och juridik. 

Domstolarna kan hamna i situationer där en lag som är antagen av politikerna är oförenlig med 

grundlagen och behöva åsidosätta lagstiftningen. Det som menas med att domstolarna riskerar att inta en 

politisk roll är att alla lagar som antas av politikerna sker med folkviljans stöd genom representativ 

demokrati. Ett åsidosättande av grundlagsvidrig lagstiftning kan därför ses som en begränsning av 

demokratin och folkviljan, där domstolarna och myndigheterna indirekt skulle kunna få befogenheten att 

besluta vilka politiska beslut som är att anse som godtagbara.170 Viktigt att påpeka är dock att det 

fortfarande är riksdagen som är vår främsta lagstiftare och att riksdagen alltid kan ”återta” sin 

                                                 
167 Ademović, Ustavno pravo Bosne i Hecegovine, Sid. 5-6 
168 Prop. 2009/10:80 Sid. 146 
169 Åhman, Normprövning: domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000-2010, 

Sid. 213-215 
170 Lerwall, En utökad lagprövningsrätt — en kostym eller tumme?, Sid. 834,  
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lagstiftande makt från domstolen genom att ändra på den lag som ansetts vara oförenlig mot grundlagen 

eller anta en ny lag som är förenlig med grundlagen171 

 

Genom den svenska sammanslutningen till EU och europarätten har större krav ställts på 

normkontrollen, detta innebär att om Sverige inte harmoniserar sin lagstiftning gentemot europarätt kan 

Sverige riskera påtryckningar från en överstatlig nivå. En sådan påtryckning kan resultera i att den 

svenska rättsordningen förändras i och med att lagstiftaren blir tvungen att anpassa lagstiftningen för att 

undvika att lagar som strider mot europarätten kan brukas.172 

 

6.3 Komparation  

 

En aspekt till frågan är begränsningen av den politiska lagstiftande makten som skydd för 

konstitutionalismen. En rättsverkan är att författningsdomstolen i BiH har en möjlighet att påverka den 

politiska lagstiftande makten på ett sätt som inget organ i Sverige har rättigheten att göra. Ur 

konstitutionalismens perspektiv har besluten från författningsdomstolen i BiH en vidare rättsverkan att 

upprätthålla konstitutionalismen genom möjligheten att ogiltighetsförklara en konstitutionsvidrig 

rättsakt och kräva en förändring av den. Utöver ogiltighetsförklaring kan författningsdomstolen genom 

påtryckningsmedlet Ruling on failure to enforce ytterligare kräva och granska att deras beslut verkställs 

av lagstiftningsmakten. Dessa medel saknas helt i Sverige, dels resulterar konstaterandet av en 

grundlagsvidriglag i enbart ett åsidosättande och inte en ogiltighetsförklaring som kan förhindra lagens 

fortsatta användning. Därmed finns det inte samma behov för den sorts påtryckningsmedel som används 

i BiH. Rättsverkningarna för den konkreta normprövningen i Sverige blir därför i komparation med BiH 

mildare, då resultatet av den konkreta normkontrollen inte kan förhindra fortsatt tillämpning av 

grundlagsvidrig lagstiftning. Anledningen till denna ”mildare” normkontroll kan vara att det av vissa 

påstås finnas en oro hos domstolarna och myndigheter i Sverige att befatta sig med alltför politiska 

frågor. Dessutom finns det åsikter om att en mer långtgående normprövningsmakt kan inskränka den 

parlamentariska demokratin till att hindra förverkligandet av folkets vilja. 

 

I en komparation mellan rättsverkningarna av ländernas valda metoder för konkret normprövning kan 

frågor väckas om systemet i Sverige kanske inte har tillräckliga medel för att förhindra att 

grundlagsvidriga lagar är i bruk? Eller att BiH kontrollerar den politiska lagstiftande makten allt för 

                                                 
171 Prop. 2009/10:80. Sid. 146 
172 Bernitz, Europarättens genomslag. Sid. 79-80 
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mycket vilket kanske kan leda till att folksuveräniteten blir lidande? Det resulterar i en slags balansfråga 

mellan folksuveräniteten och att förbinda lagstiftaren för att upprätthålla konstitutionalismen och vad 

som ska anses ha störst betydelse för samhället.   

 

Den konkreta normprövningen i Sverige orsakar ingen större inverkan på rättsordningen som helhet utan 

påverkar endast de parter som är involverade i ärendet där den konkreta normprövningen sker. 

Betydelsen av den konkreta normprövningen kan dock stärkas något när ett avgörande från en högre 

instans ges en prejudicerande verkan som de lägre instanserna väljer att följa vid sin normkontroll. 

Författningsdomstolens prejudikat är bindande för den lagstiftande makten, vilket innebär att 

konstitutionsvidrig lagstiftning måste harmoniseras med konstitutionen. En makt som har befogenhet att 

påverka den svenska lagstiftaren till att förändra lagstiftningen är bland annat EU, i fall där Sverige 

underlåtit att efterfölja EU-rätten på de områden där EU har beslutskompetens. EU utövar då 

påtryckningar gentemot Sverige för att inget fördragsbrott ska ske och för att den svenska rätten ska vara 

i harmoni med EU:s bestämmelser.  

 

7 Slutsatser 

 

Syftet med en konstitution är att binda lagstiftaren och den politiska makten till de grundläggande tankar 

och värderingar som anges i konstitutionen. Att länderna har valt skilda metoder att för att upprätthålla 

verkan av sina konstitutioner är uppenbart. Vad som är intressant är dock att båda länderna har valt att 

tillämpa både en preventiv normkontroll och en möjlighet att utöva konkret normkontroll. Det tyder på 

att båda länderna har uppmärksammat konstitutionens betydelse och erkänt ett behov av att skydda 

författningen och upprätthålla konstitutionens bindande effekt gentemot lagstiftningsmakten.  

 

Ländernas skilda historiska syn på konstitutionen är också värd att belysa, den konstitution som råder 

idag i BiH antogs med syftet att bringa fred till landet. Ett intresse som landet bör vara måna om att 

beskydda. Sverige har historiskt sett inte haft samma behov av en stark grundförfattning och styrdes för 

inte allt för långt bak i tiden helt utan en bindande författning. Grundlagen har också genomgått ett 

flertal större förändringar i närtid, vilket kan innebära att grundlagens betydelse blir försvagad. När 

grundlagens betydelse blir försvagad på det vis som har skett i svensk historia under det 

”författningslösa halvseklet”, förlorar också konstitutionalismen sin verkan. I princip innebär detta att 

politikerna kan agera utan att förhålla sig till någon form av reglering och anta lagar efter sin egen 

agenda. Historiskt sett och även idag framhävs folksuveräniteten som det viktigaste i den svenska 
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grundlagen, medan i BiH har konstitutionen setts som det som tillförsäkrar landet fred och av den 

anledningen framhävs nog BiH:s konstitution som mer betydelsefull i landet än vad grundlagarna görs i 

Sverige. För att konstitutionalismen ska fungera krävs det en makt som har möjligheten att konkret 

fastställa att den lagstiftande makten efterföljer de regleringar som konstitutionen föreskriver. Det är här 

normkontrollen får sin betydelse. 

 

Sverige har valt att tillämpa systemet av att den konkreta normkontrollen genomförs hos de allmänna 

domstolarna och hos förvaltningsmyndigheterna. Medan i BiH genomförs den konkreta normkontrollen 

endast hos författningsdomstolen. Den främsta skillnaden här är att författningsdomstolen som ensamt 

organ har möjligheten att kunna kräva en upphävning av politiskt antagna lagar. I Sverige finns det 

istället en skyldighet för alla domstolar och förvaltningsmyndigheter att försäkra sig om att den rättsakt 

som tillämpas i det konkreta ärende som behandlas inte står i konflikt med grundlagen. Att lagen i ett 

sådant fall enbart kan åsidosättas och att domstolarna inte kan kräva en förändring av lagstiftningen 

påvisar att den svenska konkreta normkontrollen inte har samma styrka eller påverkar den lagstiftande 

makten och rättsordningen på samma sätt som normkontrollen i BiH.  

 

Med bakgrund till det som har presenterats i uppsatsen kan det väckas tankar om säkerheten i det system 

som råder i Sverige. Den svenska modellen av konkret normkontroll grundar sig i landets historia, 

vilken har präglats av parlamentarisk demokrati där den politiska makten styrt enligt folkets vilja och 

med folkets bästa i åtanke. Men det finns ingen garant för att den politiska makten i Sverige alltid skall 

agera som den gjort hittills, vilket leder till föreställningen om vad som skulle kunna hända om ett 

politiskt parti med en vilja att anta grundlagsvidriga lagar kommer till makten. Med en sådan politisk 

makt blir behovet av att kunna ogiltighetsförklara och upphäva en författningsvidrig lagstiftning och 

undvika framtida tillämpning nödvändig. Detta för att tillförsäkra att de grundläggande värderingarna 

och samhällsnormerna som konstitutionen föreskriver efterföljs och inte ignoreras av lagstiftaren.  

 

Domarnas opartiskhet är också viktig för den konkreta normkontrollen, i BiH förstärks detta ytterligare 

med inslaget av de internationella domarnas representation i författningsdomstolen. De internationella 

domarna ska inte ha någon personlig anknytning till landet och det tillförsäkrar domstolens opartiskhet 

vid normkontroll för att förhindra politiska baktankar i besluten. Syftet med de internationella domarna 

är att neutralisera entiteternas representation för att tillförsäkra objektivitet vid normprövningen. I 

Sverige utnämns de domare som i domstolarna bland annat utövar konkret normkontroll av den politiska 

makten efter de regler om opartiskhet som stadgas i regeringsformen. Utnämningen av domarna kan 

vara ett tecken på att i Sverige beaktas folksuveräniteten och förtroendet för den politiska makten på ett 
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annat vis då de inte anser sig behöva en neutral part på samma sätt för att tillförsäkra 

konstitutionalismen.  

 

Ur konstitutionalismens synvinkel är BiH:s normprövningssystem vid första anblicken synnerligen 

effektivt. Den kan anses effektiv genom att författningsdomstolen har möjlighet att kräva upphävning 

eller förändring av rättsakter som anses vara författningsvidriga. Detta kan ske med domstolens medel 

Ruling on failiure to enforce, vilket påverkar den politiska makten till att genomföra 

författningsdomstolens beslut. Dock måste det förstås att ett stort ansvar ligger hos de lägre domstolarna 

för att vid misstanken om en normkonflikt initiera ett ärende hos författningsdomstolen, då 

författningsdomstolen inte har möjligheten att initiera ett ärende ex officio. Systemet bygger även på att 

den politiska makten faktiskt respekterar författningsdomstolens beslut och dess påtryckningsmedel, om 

detta inte skulle göras kan syftet med att genomföra den konkreta normkontrollen helt förloras. Den 

svenska normkontrollen behöver inte initieras som en normkontroll, utan när ett ärende behandlas ska 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna utöva normprövning för att försäkra rättsakternas 

grundlagsförenlighet. I Sverige ligger alltså hela ansvaret för att utöva efterhandskontroll och på det 

viset upprätthålla konstitutionen hos myndigheterna och domstolarna. Den svenska normkontrollen ska 

resultera i en aktiv och regelbunden kontroll av lagarnas grundlagsförenlighet genom att det sker en 

kontroll vid varje ärendebehandling. 

 

I Sverige resulterar inte den konkreta normkontrollen i en påverkan på hela rättsordningen på samma vis 

som när författningsdomstolen i BiH utövar sin normkontroll och påtryckningarna gentemot 

lagstiftningsmakten i Sverige är inte lika påtagliga. Det som kan inverka på rättsordningen i Sverige är 

om ett åsidosättande av en lag ges en prejudicerande verkan i svensk rätt och att myndigheter och 

domstolar väljer att följa prejudikatet i framtida ärenden. Sverige saknar inslaget av påtryckningsmedel 

mot lagstiftaren på samma sätt som finns i BiH, Sverige har inte möjligheten att förmana lagstiftaren till 

att genomföra beslut av lagändringar. Det kan bero på att Sverige saknar ett organ som kan fatta 

liknande beslut med bindande verkan för lagstiftaren och därmed uppstår avsaknaden av ett behov av 

påtryckningsmedel. 

 

I BiH ska som i Sverige den konkreta normkontrollen ske utan påverkan från den politiska makten. 

Möjligheten för författningsdomstolen i BiH att kunna döma den lagstiftande makten till att efterfölja 

domstolens beslut är därför en av författningsdomstolens viktigaste uppgifter för att kunna försäkra 

konstitutionen genomslag. Däremot undviks det att författningsdomstolen intar en alltför politisk 

beslutsposition genom deras krav på Judicial self-restraint vilket innebär att även om 
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författningsdomstolen har stor självständighet och kan påverka politiken, försäkras det att den enbart 

objektivt prövar en rättsakts förenlighet med konstitutionen och inget annat. 

 

Ländernas metoder vid konkret normkontroll har sina egna styrkor respektive svagheter. Styrkorna är att 

i Sverige behöver inte ärendet initieras som enskild normprövning utan det är alltid en skyldighet för 

domstolar och myndigheter att utöva normkontroll när de behandlar ett ärende. Denna styrka medför en 

kontinuerlig kontroll av lagarnas förenlighet med grundlagarna, vilket leder till att normkonflikter 

regelbundet undviks. En viktig del i denna normkontroll är domstolarna och myndigheternas 

grundlagsstiftade självständighet att kunna få utöva denna normkontroll utan beblandning från någon 

annan makt. Däremot är svagheten i denna modell att normkontrollen är beroende av domstolarnas och 

myndigheternas kompetenser samt att det finns en avsaknad av att kunna ogiltighetsförklara en 

grundlagsvidrig lag och begränsa rättsaktens fortsatta tillämpning. Den enda begränsningen för att 

grundlagsvidrig lagstiftning inte ska fortsätta att tillämpas i Sverige är när domstolar och 

förvaltningsmyndigheter väljer att efterfölja ett åsidosättande som fastställts i ett prejudikat. I BiH ligger 

styrkorna i normprövningen i författningsdomstolens behörighet att kunna ogiltighetsförklara en lag, 

däremot är svagheten att om normprövning skall ske måste det initieras som ett enskilt ärende om 

normkontroll och att författningsdomstolen är beroende av att den politiska makten verkställer deras 

beslut. En förstärkning av detta är dock de påtryckningsmedel som kan användas i BiH vid 

implementering av domstolens beslut, om en ändring eller upphävning av en konstitutionsvidrig lag inte 

genomförs kan både författningsdomstolen och enskilda medborgare med juridiskt intresse 

uppmärksamma det lagstiftande organet om att genomföra ändringen. Något som ska tillförsäkra den 

bindande makt som författningsdomstolens beslut enligt konstitutionen har. Möjligheten för 

medborgarna att genom påtryckningsmedel kunna påverka lagstiftaren kan i ett avseende ses som 

demokratiskt, det kan leda till ett ökat förtroende för lagstiftaren.  

 

Sverige som är medlem i EU har ytterligare ett granskningskrav, något som BiH saknar. Om Sverige 

antar lagar som är oförenliga med EU-rätten kan detta leda till påtryckningar från EU som i sin tur kan 

döma den svenska lagstiftaren. Sverige är skyldig att efterfölja EU-rätten och därmed kan underlåtenhet 

av att implementera beslut från EU resultera i ett krav på förändring av svensk lagstiftning. För att se till 

att nationell rätt är harmoniserad med internationell rätt kontrolleras även denna aspekt vid den konkreta 

normkontrollen. BiH har idag inget medlemskap i EU men vill förbereda sig för ett framtida 

medlemskap genom samarbetsavtal såsom SAA. Genom samarbetsavtal liknande SAA, finns det 

möjligheter för landet att genomföra konstitutionella reformer som kan lösa många av de problem som 

förhindrar ett EU-medlemskap.  
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Av det som i uppsatsen har presenterats påvisas att ländernas valda normprövningssystem har såväl 

likheter som olikheter, men den slutsats som kan dras är att den konkreta normprövningen i slutändan 

resulterar i ett relativt liknande utslag. Syftet med den konkreta normprövningen är att inget av länderna 

ska bruka författningsvidrig lagstiftning. För att uppnå syftet tillämpar länderna olika metoder men 

resultatet av konstitutionens upprätthållande blir densamma då huvudansvaret för att upprätthålla 

konstitutionens värderingar åligger i båda länderna domstolarna och i Sverige även 

förvaltningsmyndigheter. I Sverige kan grundlagsvidrig lagstiftning fortsätta vara en del av den gällande 

rätten, även om den inte ska tillämpas i enskilda ärenden. Författningsdomstolen i BiH:s behörighet att 

kunna kräva att författningsvidriga lagar avlägsnas helt från lagstiftningen eller kräva en ändring av en 

rättsakt förstärker därför konstitutionalismen i ett större avseende än att inte ha möjligheten att kunna 

ogiltighetsförklara en rättsakt. Dock är fortfarande författningsdomstolen beroende av att den 

lagstiftande makten efterföljer och implementerar författningsdomstolens beslut gällande 

författningsvidrig lagstiftning. Om domstolens beslut inte efterföljs förloras hela grundtanken om att 

upprätthålla konstitutionens värderingar. Slutligen anser vi att båda länderna tillämpar metoder som är 

passande med hänsyn till ländernas rättstraditioner och historia. 

 

Att något systemen skulle vara bättre eller sämre är komplext att bedöma. Båda länderna är i högsta grad 

beroende av den politiska maktens vilja för att lagstiftningen ska vara i förenlighet med konstitutionen. 

En stor skillnad är dock den bindande verkan som beslut från BiH:s författningsdomstol vid konkret 

normkontroll har. I praktiken ska dock resultatet bli detsamma i båda länderna, tanken är att 

författningsvidrig lagstiftning inte ska tillämpas. Även om grundlagsvidrig lagstiftning inte aktivt 

tillämpas kan det ändå vara problematiskt att lagstiftningen innehåller bestämmelser som är oförenliga 

med de tankar som konstitutionen föreskriver. För att upprätthålla konstitutionens betydelse behöver det 

finnas en möjlighet till att ogiltighetsförklara och kunna förhindra att lagstiftning som strider emot 

konstitutionen tillämpas i framtiden. Slutsatsen blir därför att vi värderar möjligheten för ett enskilt 

organ liknande författningsdomstolen i BiH att kunna kräva upphävning av konstitutionsvidrig 

lagstiftning som den starkaste garanten för konstitutionalismen. 

 

8 Egna kommentarer 

 

Idag tillförsäkrar Sverige konstitutionalismen utan ett enskilt organ som har möjligheten att kräva 

upphävning av grundlagsvidriga lagar. Frågan som uppstår är om konstitutionalismen upprätthålls 
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tillräckligt? Behöver Sverige ett organ vars beslut är bindande? Som vi tidigare resonerade är det ingen 

garant att den politiska makten även i framtiden kommer att respektera de bestämmelser som anges i 

grundlagen. Om det sker kommer det då behövas ett annat organ, exempelvis en författningsdomstol 

som har möjligheten att förbinda lagstiftaren på ett striktare sätt? Eller räcker det för Sverige att utveckla 

prejudikatens roll från HD och HFD till att vara bindande för de lägre instanserna och kanske även för 

lagstiftaren?  

 

Bosnien och Hercegovina har under 20 år grundat sin rättsordning på den efterkrigskonstitution som 

författades i samband med Daytonavtalet. Landet präglas fortfarande av en internationell närvaro främst 

i författningsdomstolen, där internationella domare tillförsäkrar en säkerhet och neutralitet i 

lagstiftningen. Efter ett decennium av en konstitution och ett rättssystem som präglats av internationell 

hjälp uppstår frågan om vad som händer om den internationella hjälpen dras tillbaka. Kommer BiH 

kunna försäkra konstitutionens genomslag utan den internationella hjälpen, på samma sätt som idag? 

Som vi belyst i uppsatsen, har BiH problem vid implementeringen av författningsdomstolens beslut. Det 

är viktigt att belysa författningsdomstolens viktiga arbete i landet, det är ett stort bekymmer att 

lagstiftaren ibland påvisar en ovilja till att verkställa författningsdomstolens beslut. Det kan leda till att 

konstitutionsvidriga rättsakter finns i den gällande rätten, men hur etableras en bättre relation mellan 

lagstiftaren och författningsdomstolen? och vad händer när påtryckningsmedel från 

författningsdomstolen inte är tillräckliga för att den lagstiftade makten ska ändra sin inställning?  
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