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Internationella samarbeten 
Mänskliga rättigheter, miljö, polisiärt samarbete, handelsfrågor, flygsäkerhet… 
 
Ratifikation 
En stats godkännande av en internationell överenskommelse 
 
Nationellt rättssystem 
Riksdagen stiftar lagar och domstolarna skapar praxis 
 
Internationellt rättssystem för domstolar HD 
Finns inte 
 
Internationellt rätt 
Juridik som har sitt ursprung i flera nationer 
 
Folkrätt 
Hur länder samarbetar och agerar med varandra 
Internationell handelsrätt, WTO. 
Internationell skiljemannarätt. 
Skapas genom överenskommelser  
Skapas också genom sedvänja, avtal ska hållas 
Traktat, överenskommelse mellan en eller flera länder 
 
EU-rätten 
I början folkrätt, men nu eget rättsområde. 
 
Stat 
Ett territorium, en befolkning och en regering med viss stabilitet. 
 
Förenta Nationerna (FN) 
Främja mänskliga rättigheter 
Deklaration om mänskliga rättigheter 1948. 
Säkerhetsrådet, ansvarar för fred 
International Court of Justice (ICJ) i Haag. 
FN-sanktioner: Säkerhetsrådet kan fatta beslut om militära och ekonomiska åtgärder 
 
Internationella brottmålsdomstolar 
Krigsförbrytartribunalen 
International Criminal Court, ICC 
 
Internationell rätt påverkar svensk rätt 

1. Sverige sluter en internationell överenskommelse 
2. Nationell lagstiftning införs 
3. Den nya svenska lagen påverkar enskilda 
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Internationell privat- och processrätt IP 
Reglerar hur en tvist ska hanteras när den hör till två länder 
Består av nationell lagstiftning, som till vissa delar bygger på internationella 
överenskommelser 
 
Lagval 
Internationell privaträtt behandlar vilket lands regler som ska användas. 
En tvist ska bedömas enligt lagen i det land till vilket tvisten har sin starkaste anknytning. 
Internationella handelsköp. 
 
Domsrätt  
Vilket lands domstol som ska ta upp mål med utländsk anknytning. 
En svensk domstol kan alltså tillämpa utländsk lag. 
 
Konsumentförhållanden i EU-området 
Tillämpa den lag som gäller i det land där säljaren har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. 
 
Anställningsförhållanden i EU-området 
Tillämpa den lag som gäller i arbetsplatsens land. 
 
Familjerätt svensk internationell privaträtt 
Hemvistprincipen. 
Barnets hemland vid vårdnadstvist 
Successionsrätt i EU - testamente - avlidnes hemvist 
 
Domsrätt 
Huvudregeln enligt svensk domstol är att ta upp mål då svaranden har sin hemvist i Sverige. 
 
Svaranden 
Den som svarar, den som talan riktas mot och som blir krävd på något. 
 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (EKMR), Europakonventionen. 
Stadgar en rätt för alla till tanke- och yttrandefrihet,  
Rätt till skydd mot fysiska övergrepp,  
Rätt till opartisk domstol 
Skapades 1950 av 14 europeiska stater, däribland Sverige 
 
En stats undertecknande av Europakonventionen, lovar 
Skydd mot dödsstraff och tortyr 
Rätt till personlig frihet och säkerhet 
Rätt till rättvis domstolsprövning 
Skydd för privatliv, hemlig och korrespondens 
Rätt till tankefrihet, yttrandefrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. 
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Europadomstolen i Strasbourg 
Europadomstolen för mänskliga rättigheter övervakar att konventionen efterlevs. 
 
EU-domstolen 
Tolkar innebörden av EU-rätten. 
 
Svensk rätt och Europakonventionen 
Regeringsformen innehåller förbud mot dödsstraff, tortyr, intrång i personlig integritet, rätten 
till yttrandefrihet, föreningsfrihet och tankefrihet. 
Sverige har ratificerat Europakonventionen, exempelvis Pastor Green som anklagades för 
hets mot folkgrupp enligt Brottsbalken 16:8), men som gick friad pga ev 
Europakonventionen. 
 
EU-medlemskapet och dess rättsliga följder 
Flagga och hymn 
För att förhindra krig lades produktionen av kol och stål unde en gemensam myndighet. 
Parisfördraget 1951 Europeiska kol- och stålgemenskapen: Belgien, Frankrike, Italien, 
Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. 
Fredligt samarbete 
EU:s fördrag: Grundläggande övergripande regler för samarbetet 1958. 
Gemensam marknad utan tullar. 
Fördraget om EU 1993: Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. 
 
Överstatligt 
Beslut och regler kan bli direkt tillämpliga i medlemsstaterna, oavsett nationella regler. 
Principen om EU-rättens företräde. 
 
EU:s fem institutioner och Europeiska rådet 
Kommissionen: EU-kommissionärer värnar dom den gemensamma EU intressena. Förslag 
till nya lagar. Bryssel 
Ministerrådet: Högst beslutande organet, ministrar från alla medlemmar. Utrikes och 
säkerhetspolitik. Bryssel 
Parlamentet: Beslut på förslag från kommissionen. Antal platser beror på antalet invånare i 
respektive land. 751 st. Väljs direkt av folket i respektive land. Strasbourg, men ofta Bryssel.  
EU-domstolen: Tolka EU:s regelverk. Enskilda personer kan ej väcka talan.  
Revisionsrätten: Granskar EU:s budget. Luxemburg. 
Europeiska rådet: Består av EU: regeringschefer och diskuterar övergripande politiska frågor 
om framtiden och utveckling.  
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EU och den enskilda 
Den gemensamma marknadens fyra friheter. 
Fler sociala rättigheter i hela EU pga att medborgarna byter land inom unionen. 
Fritt att resa inom EU: tre månader utan uppehållstillstånd. 
Fritt att handla inom EU: inga hinder att föra in eller ut varor, inga tullavgifter. Men 
Systembolaget finns kvar av folkhälsoskäl. 
Fritt att studera inom EU: Rätt att söka utbildningar och studera på samma villkor som 
landets egna medborgare. Erasmus. 
Fritt att arbeta inom EU: Rätt att söka, arbeta, starta eget på samma villkor som i det egna 
landet. 
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