
Inlämningsuppgift 1 – Facit  
 
Hierarkiskt högst I unionen ligger primärrätten (1). Till den räknas fördraget om 
europeiska unionen (FEU), fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och 
rättighetsstadgan (2). Bilagor och protokoll anses vara en del av fördragen, alltså är de 
primärrätt (+).  

Sekundärrätt ligger hierarkiskt nedanför primärrätten (1). Alla 
sekundärrättsliga rättsakter bör ha en rättslig grund i primärrätten (3). Sekundärrätten 
består främst av tre huvudtyper: förordningar, direktiv och beslut (4). Enligt artikel 288 
FEUF ska förordningar ha allmän giltighet, vara bindande och direkt tillämpliga i varje 
medlemsstat (+). Förordningar är riktade till alla i EU, både medlemsstater och enskilda 
och de ger ofta direkta rättigheter och skyldigheter till enskilda (5). Enligt FEUF ska 
direktiv med avseende på det resultat som ska uppnås vara bindande för varje 
medlemsstat till vilken det är riktat, men ska överlåta åt de nationella myndigheterna att 
bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet (6). Direktiv innehåller en 
tidsfrist, inom vilken nationell implementering bör ske (+). Om implementering inte sker 
kan direktiv ändå få rättslig kraft på vissa specifika villkor (+). Enligt FEUF är beslut till 
alla delar bindande. Om ett beslut anger till vem eller vilka det riktat sig, är det bindande 
endast för dessa (+). 

Rättspraxis är en mycket viktig källa i unionens rättsordning (7). Speciellt 
förhandsavgöranden som gäller tolkning av fördragen och andra rättsakter har en 
central roll (+). Idén med systemet av förhandsavgöranden är att åstadkomma enhetlig 
tolkning av EU-rätten (+). Domstolen har under historien varit tvungen att inta en roll 
som delvis lagstiftare och har i sin rättspraxis utvecklat centrala rättsprinciper som 
dagligen påverkar rättens innehåll och tillämpning (8). Vissa principer kan anses ha 
samma vikt som primärrätten (+).  

Unionsrättens rättsprinciper kan delas in i principer som ingår i fördragen, 
unionsrättens allmänna rättsprinciper och rättsprinciper som grundar sig på EU-
domstolens rättspraxis (9). (De principer som ingår i fördragen kan direkt härledas 
därifrån och deras rättsliga värde är ofta klart, även om deras praktiska betydelse ibland 
kräver tolkningsbeslut från EU-domstolen (+). De principer som reglerar förhållandet 
mellan EU och medlemsstaterna är: lojalitetsprincipen, subsidiaritetsprincipen, 
proportionalitetsprincipen och legalitetsprincipen (+). Övriga principer som hör till 
fördragen är principen om icke-diskriminering och principen om respekt för nationell 
identitet (+). De allmänna rättsprinciperna har sitt ursprung i medlemsstaternas rätt (+).)  
 
Se bild på sida 33! 
 

OBS! 

• FEUF = fördraget om europeiska unionens funktionssätt 
• FEU = fördraget om europeiska unionen 
• Sida 33 à”Speciellt har förhandsavgöranden, som regleras i artikel 267 FEUF, 

en central roll.” Detta är inte samma sak som ”speciellt har förhandsavgöranden 
en central roll”.   

 


