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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Ett ”bombnedslag”1. En ”klar och påtaglig fara för skyddet av mänskliga rättigheter inom 

unionen2”. I sådana drastiska ordalag har det yttrande3 EU-domstolen avgav strax före jul 

2014 beskrivits. I yttrandet gav EU-domstolen ett nekande svar på frågan om unionsfördragen 

var förenliga med det utkast till avtal om EU:s anslutning till Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) som 

förhandlats fram mellan unionen och Europarådet. EU-domstolen sade därmed – åtminstone 

tillfälligt – stopp för något som eftersträvats alltsedan 19794, nämligen att unionen skulle 

ansluta sig till EKMR och därmed till skaran av de idag 47 länder som är medlemmar.   

 Denna uppsats ämnar diskutera frågan i vilken utsträckning domstolens yttrande leder 

till att rättighetsskyddet inom unionen försvagas. Uppsatsen gör därför anspråk på att vara 

mycket generell eftersom rättighetsskyddet inom unionen löper över en rad olika 

rättsområden. Det har under årens lopp framförts en rad olika argument för att unionen ska 

ansluta sig till EKMR och de rättsliga skälen har inte alltid varit – och behöver nödvändigtvis 

inte vara – de mest avgörande eller betydelsefulla. En unionsanslutning har, för det första, 

förespråkats eftersom det bedömts som symboliskt betydelsefullt. En anslutning skulle, enligt 

detta synsätt, sända en positiv signal som understryker unionens strävanden att tillgodose ett 

grundläggande rättighetsskydd, både internt och externt. Ett annat vanligt förekommande 

argument är att en anslutning skulle förtydliga att enhetlighet mellan EU:s rättsordning och de 

nationella rättsordningarna är eftersträvansvärt. Att unionen inte är formellt bunden av EKMR 

i kombination med att alla medlemsstater är medlemmar samt att ett sådant medlemskap utgör 

ett (av många) krav för att bli medlem i EU kan nämligen te sig märkligt.  

Under årens lopp har även rättsliga argument för en anslutning förts fram. Det har 

gjorts gällande att en unionsanslutning till EKMR vore önskvärd eftersom den skulle ge 

medborgarna ett likvärdigt rättighetsskydd gentemot EU-rättsakter i jämförelse med det skydd 

som de åtnjuter i nationell lagstiftning. Det har även framhållits att en anslutning vore 

                                                 
1    Douglas Scott [https://ukconstitutionallaw.org/2014/12/24/sionaidh-douglas-scott-opinion-213-on-eu-

accession-to-the-echr-a-christmas-bombshell-from-the-european-court-of-justice], 2017-01-12.  

2    Peers [http://eulawanalysis.blogspot.se/2014/12/the-cjeu-and-eus-accession-to-echr.html], 2017-01-10.  

3    Fullständigt namn: Yttrande enligt artikel 218.1 FEUF – Utkast till internationellt avtal – Unionens 

anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna – Utkastets förenlighet med EU- och EUF-fördragen, härefter benämnt som ”yttrandet”.  

4    Gemensam förklaring av Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 5 april 1977 om grundläggande 

rättigheter (1977 OJ C103/1) i vilken dessa institutioner understryker ”den utomordentliga betydelse” av 

rättighetsskyddet som finns i EKMR.  
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nödvändig för att motverka att de två europeiska domstolarna, avseende det grundläggande 

rättighetsskyddet, utvecklar en praxis som inte är enhetlig. Enligt detta synsätt är det önskvärt 

att det etableras en möjlighet till en extern rättslig övervakning från Europadomstolens sida av 

unionens institutioner, dess rättsakter samt dess domstol, såsom är fallet med nationell 

lagstiftning och nationella domstolar.5  

 Sistnämnda förhållningssätt har använts som en utgångspunkt vid författandet av 

denna uppsats, något jag utvecklar närmare i avsnitt 1.3. Vad som redan här bör nämnas är 

emellertid att jag genomgående försökt att hålla mig till argument som enligt denna 

systematik i första hand kan betecknas som rättsliga.  

 Det grundläggande rättighetsskyddet inom unionen spänner som nämnts över en rad 

olika rättsområden men jag ämnar i denna uppsats vara mer specifik än så. Jag har nämligen 

valt att fokusera på ett rättsområde som nog aldrig har varit mer aktuellt och omskrivet än 

idag - asylrätten. För att illustrera ämnets aktualitet bör det kort nämnas att antalet människor 

på flykt i världen nådde sin högsta nivå sedan andra världskriget under 2015. 54 % av alla 

världens flyktingar flydde från tre länder, Syrien, Afghanistan och Somalia, varvid en inte 

obetydlig del har flytt till Europa.6 Med detta i åtanke finns det goda skäl att uppmärksamma 

hur ett icke-tillträde till EKMR från unionens sida, vilket alltså sedan länge varit ett uttalat 

mål för att ytterligare stärka dess rättighetsskydd, påverkar skyddet för asylsökande inom 

unionen. 

 Asylrätten är av internationell karaktär. I efterdyningarna av andra världskriget antog 

FN:s generalförsamling den 10 december 1948 den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna. Rättigheten att söka och åtnjuta skydd från förföljelse formulerades i 

deklarationens fjortonde artikel. Bestämmelsen fördes några år senare in och 

vidareutvecklades i den grundläggande internationella överenskommelsen på området: 

Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning (Genevekonventionen), vilken 

undertecknades den 28 juli 1951 och trädde i kraft tre år senare. Konventionen har 

kompletterats genom protokollet angående flyktingars rättsliga ställning av den 31 januari 

1967, vilket trädde i kraft samma år. Protokollet undanröjde den geografiska och tidsmässiga 

begränsningen som funnits i Genevekonventionen vilken kommit till för att passa europeiska 

flyktingar efter andra världskriget.7 Samtliga EU:s medlemsländer är fördragsslutande parter i 

konventionen och dess tillhörande protokoll. Unionen är varken part till Genevekonventionen 

                                                 
5 Hettne, Eriksson (red), 2011, s. 137-138.  

6 UNHCR [http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html], 2016-12-12.   

7 Zimmerman, 2011, s. 70.  
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eller protokollet men dess asylrätt är alltjämt grundad på en fullständig och absolut 

tillämpning av den.8 Den inom asylrätten centrala principen om non-refoulement; att ingen 

människa ska skickas tillbaka till en plats där vederbörande riskerar att utsättas för förföljelse 

är därför grundfundamentet även för asylrätten inom unionen. EU:s asylrätt, eller det som 

brukar benämnas CEAS – (Common European Asylum System) - är emellertid betydligt mer 

detaljrik än så, vilket innebär att asylrätten för medlemsstaternas vidkommande i praktiken 

styrs av unionsrätt.   

 Att unionen, under dessa förhållanden, till följd av domstolens nekande svar i det 

yttrande som denna uppsats kommer att utgå ifrån, fortfarande står utanför det som får sägas 

vara det grundläggande instrumentet för fri- och rättighetsskyddet i Europa – EKMR - är 

därför intressant, inte minst för ett rättsområde som har sitt ursprung i den mänskliga 

rättigheten att söka asyl. Är det rentav av så att det faktiskt finns goda skäl att instämma i det 

som inledningsvis citerats, nämligen att EU-domstolens slutsatser från yttrandet bör betecknas 

som en klar och påtaglig fara för skyddet för de mänskliga rättigheterna inom unionen? Detta 

kommer jag, med fokus på situationen för asylsökande, att undersöka i denna uppsats.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att utifrån EU-domstolens yttrande, i vilket domstolen avstyrkte 

en unionsanslutning till EKMR, analysera vilka konsekvenser svaret kan tänkas få för 

rättighetsskyddet för asylsökande inom unionen.  

 

För att kunna besvara syftet enligt ovan ska följande frågeställningar besvaras:  

 

 Vilka skäl9 angav domstolen för slutsatsen att unionen fortfarande bör stå utanför 

EKMR? 

 Vilka konsekvenser kan, med utgångspunkt i yttrandet, en icke-anslutning tänkas få 

för rättighetsskyddet för asylsökande inom unionen?  

                                                 
8 Se artikel 78 FEUF samt artikel 18 i EU:s rättighetsstadga där det föreskrivs att rätten till asyl ska garanteras 

med iakttagande av bland annat konventionen och dess tillhörande protokoll.  

9 Se avsnitt 1.3.2 för närmare vilka skäl som behandlas.   
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1.3 Metod  

1.3.1 Övergripande metodologiska överväganden samt något mer om ämnets 

relevans  

Av det som inledningsvis redogjorts för följer att denna uppsats syftar till att pröva en hypotes 

om att EU-domstolens nekande svar i yttrandet försämrar läget för asylsökandes 

rättighetsskydd inom unionen. Inledningsvis har klargjorts att argument som rör det 

symboliskt betydelsefulla av att en anslutning äger rum inte kommer att behandlas. Enbart 

argument som enligt denna systematik är av mer rättslig karaktär kommer att behandlas. 

Något som i det sammanhanget tagits upp som stöd för att unionen bör ansluta sig till EKMR 

är alltså att det är eftersträvansvärt att EU- och Europadomstolen utvecklar en praxis som är 

enhetlig. Det bör också noteras att presidenterna för dessa två domstolar i ett gemensamt 

meddelande från 2011 bland annat uttalade att ”….the accession of the EU to the Convention 

constitutes a major step in the development of the protection of fundamental rights in 

Europe”10 . Enhetlighet domstolarna emellan betraktas enligt meddelandet som värdefullt. 

Med en sådan utgångspunkt - med en presumtion om att en oenhetlighet domstolarna emellan 

är något negativt - har jag utifrån EU-domstolens argumentation i yttrandet försökt att hitta 

domar från de två europeiska domstolarna i vilka dess bedömningar av liknande asylrättsliga 

sakfrågor skiljt sig åt. Därefter ämnar jag analysera i vad mån detta kan leda till problem för 

asylsökande inom unionen beträffande de specifika förhållanden som behandlats.      

 De konsekvenser som det nekande svaret enligt min syftesformulering kan tänkas få 

för asylsökandes rättighetsskydd är under alla förhållanden (presumerat) negativa i 

förhållande till om domstolen valt att avge motsatt svar; att den godkänt avtalsutkastet i dess 

framförhandlade form vilket alltså möjliggjort en unionsanslutning till EKMR. Förhållandet 

kan betraktas på ytterligare ett sätt. EU-domstolen har enligt EU:s funktionsfördrag11 vetorätt 

när det är fråga om att avgöra om vissa internationella avtal är möjliga att ingå mellan 

unionen och tredje part och till följd av denna bestämmelse bereddes domstolen möjlighet att 

yttra sig över avtalet mellan EU och Europarådet. Detta medför att unionen och Europarådet i 

praktiken är skyldiga att beakta de invändningar EU-domstolen lämnade i yttrandet i sina 

fortsatta förhandlingar om en unionsanslutning till EKMR. Den rättsliga förpliktelsen i 

Lissabonfördraget12 för unionen att ansluta sig kvarstår alltjämt och man kan därför tänka sig 

                                                 
10 Europarådet, [http://www.echr.coe.int/Documents/UE_Communication_Costa_Skouris_ENG.pdf], 2017-01-

05. 

11 Artikel 218, p. 11 i FEUF.   

12 Artikel 6 (2) unionsfördraget.  
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att ett anslutningsavtal kommer till stånd efter att ett nytt avtal framförhandlats. Man kan som 

Nergelius ifrågasätta om en anslutning under sådana förhållanden verkligen skulle kunna 

anses stärka det europeiska rättighetsskyddet överhuvudtaget.13 

 För min uppsats innebär detta i metodologiskt hänseende att när det talas om den 

eventuella negativa förändring det nekande svaret kan tänkas få för rättighetsskyddet för 

unionens asylsökande så bör denna tänkbara försämring förstås i dessa två betydelser. Man 

kan, annorlunda uttryckt, endera analysera den inverkan det har (för asylsökandes 

rättighetsskydd inom unionen) att unionen valt att fortsatt stå utanför EKMR (och att läget 

alltså är oförändrat, som nu) eller att unionen så småningom kommer att ansluta sig men att 

detta inte kommer förbättra rättighetsskyddet för nämnda grupp. Oavsett vilket perspektiv 

man anlägger har yttrandet i det sammanhanget exceptionell betydelse och att detta valdes 

som utgångspunkt för besvarandet av mitt syfte var självklart. Det sagda innebär också att 

min uppsats bör anses relevant även för det fall unionen till slut ansluter sig till EKMR 

eftersom det i sådant fall måste ske med beaktande av de krav domstolen formulerat.  

 

1.3.2 Disposition, material samt angränsande frågor  

Innan yttrandet behandlas har jag valt att först inkludera ett historiskt avsnitt om utvecklingen 

av de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna i unionen, särskilt dess förhållande till 

EKMR. Ett antal välkända rättsfall från EU-domstolen beskrivs. Doktrin som jag funnit 

relevant har använts som stöd för hur dessa rättsfall bör tolkas. Avsnittet har tagits med inte 

bara för att ge läsaren en inledande förståelse för hur de grundläggande mänskliga fri- och 

rättigheterna vuxit fram som en del av unionsrätten utan även för att tydliggöra att det under 

en längre period funnits en önskan och en rörelse för en unionsanslutning till EKMR.  

  Yttrandet är mycket omfattande och skälen till att EU-domstolen inte kunde acceptera 

det framförhandlade avtalet många. De argument som går att hänföra till domstolens 

uppfattning att avtalsutkastet för det fall det godkänts hade kunnat tänkas få en negativ 

inverkan på unionsrättens enhetliga verkan och autonomi är till sin natur rättsliga och har 

därmed bedömts vara av störst relevans för det jag ska behandla. De delar av yttrandet som 

innehåller argument av mer processuell eller teknisk karaktär har följaktligen utelämnats 

eftersom de inte bedömts vara relevanta att tjäna som utgångspunkt för den 

rättsfallsjämförelse och den analys som följer därefter. Jag har alltså istället valt att fokusera 

på de delar av yttrandet som rör domstolens oro att unionens institutioner, till följd av en 

                                                 
13 Nergelius, 2015, s. 57.  
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anslutning, skulle kunna komma att utsättas för en extern granskning från Europadomstolens 

sida. Denna del av min uppsats samt det föregående avsnittet är till stor del av beskrivande 

karaktär även fast jag i viss utsträckning använder mig av doktrin och egna synpunkter för att 

diskutera hur EU-domstolens uttalanden bör tolkas. Detta har gjorts i syfte att fördjupa 

läsarens förståelse av de frågor som har behandlats. Det bör emellertid påpekas att jag såvitt 

avser yttrandet haft svårt att hitta relevant doktrin och därför tvingats basera de mer analytiska 

delarna på synpunkter från ett fåtal författare.  

 Efter att yttrandet behandlats följer flera avsnitt i vilka rättsfall från EU- och 

Europadomstolen på asylrättsområdet refereras. Detta har gjorts i syfte att identifiera 

eventuella skillnader avseende tolkningen av skyddet för de grundläggande rättigheterna 

domstolarna emellan. Denna del tar avstamp i ett mycket centralt fall från EU-domstolen på 

asylrättsområdet, i sitt yttrande hänvisade domstolen nämligen direkt till detta avgörande när 

den utvecklade varför det framförhandlade avtalet skulle kunna tänkas kunna få en negativ 

inverkan på unionsrättens enhetliga verkan och autonomi. På detta vis etableras en koppling 

mellan yttrandet och den mer avgränsade frågan huruvida EU-domstolen svar innebär att 

rättighetsskyddet för asylsökande inom unionen försämras. 

Vad gäller urvalet av domar, utöver det ovan nämnda fallet från EU-domstolen, har detta skett 

med stöd av doktrin och jag har valt avgöranden från de respektive domstolarna där det gått 

att urskilja väsentliga skillnader i hur de bedömt liknande frågor.  

 Även i denna del används doktrin som stöd för hur domarna bör tolkas samt för vilka 

skillnader som kan urskiljas mellan de två olika europeiska domstolarnas sätt att besvara 

liknande frågeställningar. Jag har, i den utsträckning det varit möjligt, försökt att involvera 

flera författares synpunkter. Redogörelsen gör emellertid inte några anspråk på att vara helt 

uttömmande. Även i denna del har jag valt att inledningsvis ta med en mer beskrivande del. 

En kort bakgrund över framväxten av unionens asylrättslagstiftning, med särskilt fokus på de 

frågor som behandlats i rättsfallen, har nämligen tagits med, detta i syfte att läsaren lättare ska 

förstå fallen och de skillnader dem emellan som framträder. Efter rättsfallsgenomgången 

följer en avslutande diskussion kring i vilken utsträckning det nekande svaret innebär att 

rättighetsskyddet för asylsökande inom unionen försvagas. Denna del kommer att utgå från de 

argument EU-domstolen presenterade i yttrandet och jag hoppas med detta avsnitt kunna 

bidra med en del för läsaren tankeväckande synpunkter.  

 Slutligen är det på sin plats att i detta sammanhang även nämna något om EU-rättslig 

metod eftersom jag utifrån en sådan metod använt rad principer som jag haft till stöd för att 

tolka yttrandet och rättsfallen från EU-domstolen. Vid tolkningen av Europadomstolens 
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domar har inga liknande principer använts utan jag har enbart nyttjat doktrin som 

kommenterat och analyserat domarna. 

 

1.3.3 EU-rättslig metod  

Precis som vad gäller begreppet juridisk metod i en svensk kontext kan det om EU-rätten 

sägas att det saknas en allmängiltig definition av en EU-rättslig metod som används och 

tillämpas genomgående. Ett sätt att se på begreppet är att, likt Reichel14, anlägga ett nationellt 

rättstillämparperspektiv och därmed behandla EU-rättslig metod som ett tillvägagångssätt för 

de nationella domstolarna att hantera EU-rättsliga källor. En sådan utgångspunkt har valts 

även för detta arbete eftersom det är i de nationella domstolarna asylsökandens 

rättighetsskydd prövas i praktiken. Att det för min uppsats är av stor relevans att känna till 

något om unionsrätten i allmänhet och EU-domstolens karaktär samt dess tolkningsprinciper i 

synnerhet är således självklart inte bara för att förstå yttrandet som sådant utan även för att 

detta är relevant för nationella domstolar när de tolkar unionsrätten, däribland dess asylrätt. 

En kort genomgång av de utgångspunkter jag använt mig av vid tolkningen av yttrandet och 

EU-domstolens domar följer därför här.   

 Lagstiftningen från EU har en mycket stor påverkan på de nationella rättsordningarna 

och när man talar i termer av att driva EU-rätten framåt har EU-domstolen alltid haft en 

mycket framträdande roll t.ex. vad avser de grundläggande rättigheterna inom unionen. 

Unionsrätten är förhållandevis ny och ekonomisk integration var inledningsvis det allt annat 

överskuggande syftet med gemenskapen. Exempelvis finns inte några förarbeten likt dem som 

vi är vana vid i svensk rätt och att EU-rätten på detta sätt har varit (och är) inkomplett till sin 

natur förs ofta fram som förklaring till att EU-domstolen genomgående kommit att använda 

allmänna principer i sina avgöranden.15  

 Principerna har utvecklats i brist på lagstiftning och används exempelvis som 

måttstock vid tolkningen av sekundärrätten, ett förhållningssätt som är tämligen naturligt 

eftersom den skrivna EU-rätten sällan ger svar på samtliga de frågor domstolen ställs inför. 

Att rättsprinciper till sin natur är målbetonade och vaga gör att domstolen i sin 

rättstillämpning ges utrymme till stor skönsmässig bedömning.16 EU-domstolen har därvid 

kommit att kritiseras för att den ägnar sig åt juridisk aktivism, att den intar en alltför 

rättskapande roll som borde vara förbehållen lagstiftaren. Kritiken har många gånger gällt 

                                                 
14 Korling, Zamboni (red), 2013, s. 109.  

15 Korling, Zamboni (red), 2013, s. 111-112 ; Hettne, Eriksson (red), 2011, s.64.  

16 Hettne, Eriksson (red), 2011, s. 63.  
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EU-domstolens tillämpning av allmänna principer, vilka domstolen själv utvecklat. 

Förhållandet har uttryckts som att EU-domstolen använder de allmänna rättsprinciperna för 

att fylla de tomrum som finns i unionsrätten genom att skapa något som synes vara en legitim 

rättslig grund för dess avgöranden.17  

 EU-domstolen har också, vilket är av vikt att känna till, gjort sig känd för användandet 

av en teleologisk, ändamålsenlig, tolkningsmetod, ett tillvägagångssätt som innebär att EU-

domstolen, utifrån målen i fördragen, har sökt precisera i vilken riktning unionsrätten bör 

utvecklas. Metoden kan sägas vara av subsidiär karaktär, d.v.s. den används för det fall en 

bestämmelses lydelse är oklar eller om det sammanhang bestämmelsen förekommer i inte går 

att fastställa.18 Den har av Maduro beskrivits som inte enbart teleologisk i inskränkt betydelse, 

d.v.s. att den aktuella bestämmelsens mål utgör grund för tolkningen, utan även ”meta-

teleologisk” i det att varje unionsrättslig bestämmelse ska sättas in i sitt sammanhang och 

tolkas mot bakgrund av EU-rätten som helhet.19   

 

2 Gemenskapsrättens framväxt, särskilt avseende dess 

syn på mänskliga rättigheter och EKMR  

2.1 De inledande åren  

Efter andra världskriget låg Europa i ruiner. I syfte att undvika en upprepning av förödelsen 

diskuterades i de västeuropeiska staterna olika samarbetsformer för att uppnå ett i verklig 

mening enat Europa – ett samarbete byggt efter federala principer som gick utöver principerna 

för de traditionella samverkansformerna. Ett första steg utgjorde upprättandet av den så 

kallade kol- och stålgemenskapen (EKSG) i Paris 1951 mellan Beneluxländerna, 

Västtyskland, Italien och Frankrike vilket sex år senare följdes av att samma länder i Rom 

beslöt att ingå fördraget om Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) samt fördraget om 

Europeiska atomenergigemskapen (Euratom). Samarbetets karakteristiska drag – det 

förhållandet att medlemsstaterna överlämnar viss beslutsmakt till gemenskapen – var 

visserligen detsamma för EEG som för EKSG men den potentiella räckvidden av EEG var 

betydligt större20 ; medan EKSG syftade till att undandra nationerna eget beslutsfattande 

avseende den för krigsindustrin så viktiga kol- och stålproduktionen syftade EEG primärt till 

                                                 
17 Korling, Zamboni (red), 2013, s. 130.  

18 Hettne, Eriksson (red), 2011, s. 168. För en ingående redogörelse över domstolens olika tolkningsmetoder, 

däribland den teleologiska, se s. 158-173.  

19 Korling, Zamboni (red), 2013, s. 116 med hänvisning till Maduro, 2007, s. 140.   

20 Steiner, Woods, 2009, s. 3.   
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att skapa en ekonomisk gemensam marknad i Europa men även till att, såsom det uttrycks i 

EEG-fördraget ”lay the foundations of an ever closer union among the peoples of Europe”.21    

  I förhållande till mänskliga fri- och rättigheter intog domstolen under de närmast 

efterföljande åren efter EEG-fördragets undertecknande en hållning som av Bernitz och Melin 

betecknats som ”tämligen kallsinnig”.22  I ett avgörande från 1959 ansåg domstolen att den 

höga myndigheten - den tidens motsvarighet till kommissionen – hade att bortse från 

invändningar om kränkningar av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter enligt nationell 

rätt eftersom dessa inte utgjorde någon del av gemenskapsrätten.23 Det är dock värt att notera 

att det för ändamålet upprättade rådet för kol och stålgemenskapen, låt vara utan framgång, 

redan 1953 argumenterade för att några av EKMRs artiklar borde integreras i EEG-

fördraget.24 Från och med sent 1960-tal via det s.k. Stauder-målet25 påbörjade domstolen, trots 

avsaknaden av uttryckliga bestämmelser i fördragen avseende skydd för grundläggande 

mänskliga rättigheter, emellertid en utveckling där respekten för dessa värden i allt högre grad 

kom att betraktas som en del av gemenskapsrätten. Målet gällde en gemenskapsrättsakt om att 

tillåta försäljning av smör till reducerat pris till personer i behov av socialt understöd i syfte 

att minska det överskott som existerade. Under tysk lag var de behövande tvungna att uppge 

sitt namn och sin adress på de kuponger som behövdes för att ta del av förmånen. En av 

sökandena anförde att detta krav stred mot de grundläggande mänskliga rättigheterna enligt 

gällande gemenskapsrätt. Domstolen ansåg emellertid att den omtvistade bestämmelsen skulle 

tolkas som att den varken föreskrev något krav på eller förbud mot en sådan identifiering som 

gällde enligt tysk rätt och därför innehöll den ingenting som ifrågasatte de grundläggande 

mänskliga rättigheterna enligt gemenskapsrätten26.   

 1970, i Internationale Handelsgesellschaft, 27  utvecklade domstolen sin praxis 

ytterligare. I målet hade domstolen att ta ställning till en konflikt mellan å ena sidan EG-

bestämmelser på den gemensamma marknaden för spannmål (det gällde ett import- och 

exportlicenssystem vilket bland annat föreskrev ett krav på förverkande av exportörers 

deponerade medel om exporten inte ägde rum inom en viss tid) och å andra sidan principer 

enligt den tyska konstitutionen, företrädesvis handlingsfrihet, dispositionsfrihet ekonomisk 

frihet samt proportionalitet. EU-domstolen återupprepade det man uttalat i Staudermålet om 

                                                 
21 Se preambeln till Romfördraget.  

22 Nergelius, 2015 s. 125. Eckes beskriver å sin sida de mänskliga rättigheterna som gemenskapens akilleshäl 

under de inledande åren, Eckes, 2013, s. 257.    

23 Mål C-1/58 Stork.  

24 Nergelius, 2015, s. 12 ; Jacqué, 2011, s. 995-1008.  

25 Mål C-29/69, Stauder.   

26 Stauder, p. 6-7.    

27 Mål C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft. 
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att respekten för grundläggande mänskliga rättigheter utgör en integrerad del av de allmänna 

principer enligt gemenskapsrätten som domstolen har att säkerställa. Den tillade sedan att den 

vid fastställandet av denna ska hämta inspiration från medlemsstaternas gemensamma 

konstitutionella traditioner och således inte ovillkorligen skydda principerna i de enskilda 

nationella konstitutionerna. Domstolen betonade dessutom EG-rättens suveränitet genom att 

tillägga att upprätthållande av de gemensamma konstitutionella traditionerna ska tryggas i 

ljuset av EG-rättens bakomliggande syften och mål.28  

 

2.2 Efterföljande utveckling och ett första försök till anslutningsavtal 

Den efterföljande utvecklingen präglades av en stor spänning mellan EG-domstolen och de 

nationella domstolarna, i första hand den tyska författningsdomstolen29 I det s.k. andra Nold-

målet 197430, i vilket sökanden gjorde gällande att en kränkning av dennes grundläggande 

rättigheter enligt Tysklands grundlag och EKMR skett genom att kommissionen godkänt en 

handelsbestämmelse som skadade hans affärsverksamhet, uttalade domstolen inledningsvis att 

”grundläggande rättigheter är en integrerad del av de allmänna rättsprinciper som domstolen 

ska säkerställa”. Därefter förklarade den sig skyldig att vid bevakandet av dessa rättigheter 

”stödja sig på medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner och inte tillåta 

åtgärder som är oförenliga med de grundläggande rättigheter som garanteras genom dessa 

staters grundlagar”. Domstolen erinrade dessutom att de i de internationella avtal rörande 

skyddet av de mänskliga rättigheter som medlemsstaterna deltar i ”också kan finnas 

anvisningar som man bör ta hänsyn till inom ramen för gemenskapsrätten”. Av de tänkbara 

internationella fördrag som avsågs med uttalandet har EKMR i domstolens senare praxis visat 

sig få den i särklass största betydelsen.31 I sin rättstillämpning valde nämligen domstolen att 

under 1970- och 80-talet direkt hänvisa till EKMR32 samt att, i ett fall från 1989, konstatera 

att den i detta sammanhang var ”av särskild betydelse”.33   

 Att EKMR på ett relativt tidigt stadium i gemenskapens historia intog en särställning i 

gemenskapsrätten bekräftas också av det som inledningsvis nämnts, nämligen att 

                                                 
28 Internationale Handelsgesellschaft, p. 4.   

29 Nergelius, s. 126. Se Bundesverfassungsgerichts dom den 29 maj 1974 i mål 2 BvL 52/71 Entscheidungen 

des Bundesverfassungsgerichts, det s.k. Solange I målet i vilket denna domstol bedömde att den kunde 

bedöma EG-reglers giltighet utifrån den tyska konstitutionen så länge som gemenskapen saknade ett 

konstitutionellt skydd jämförbart med denna.   

30 Mål C-4/73, Nold.   

31 Steiner, Woods, 2009, s. 137.   

32 Se exempelvis Mål C-44/79 Hauer, Mål C-136/79 National Panasonic v Commission, Mål C-222/84 

Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary.  

33 Förenade målen C-46/87, C-227/88, Hoechst.   
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kommissionen så tidigt som 1979 i ett memorandum presenterade idén om att gemenskapen 

borde ansluta sig till EKMR, 34 en process som emellertid kunde förväntas ta flera år. I 

promemorian framhålls att den Europeiska gemenskapen i allt högre utsträckning kommit att 

präglas av direkta legala relationer mellan gemenskapen och dess medborgare och att behovet 

av ett rättighetsskydd i motsvarande mån ökat. Kommissionen medgav att det allt 

överskuggande syftet med Paris och Romfördragen varit att främja en ökad ekonomisk 

integration men att det inom gemenskapen - sedan domstolen i syfte att säkerställa  

skyddet av grundläggande mänskliga rättigheter såsom utgörande en av många allmänna 

principer i gemenskapsrätten - uppkommit ett allt klarare behov av en nedskriven katalog med 

grundläggande mänskliga rättigheter.35   

Kommissionen betonade också det faktum att hur tillfredsställande domstolens metod 

i syfte att säkerställa skyddet av grundläggande rättigheter dittills än må ha varit vore det en 

omöjlighet för de europeiska medborgarna att kunna förutse och förhålla sig till de 

grundläggande mänskliga rättigheterna inom gemenskapen utan en kodifierad 

rättighetskatalog. En anslutning till konventionen, till vilken samtliga dåvarande 

medlemsstater anslutit sig, ansågs inte bara öka förutsättningarna för ett starkare 

rättighetsskydd inom gemenskapen generellt utan även stärka dess institutioner genom 

möjliggörandet av att gemenskapsrättsakters förenlighet med grundläggande mänskliga 

rättigheter i högre grad kunde komma att utsättas för granskning. Som argument för en 

anslutning till EKMR anfördes också det symbolvärde det skulle innebära ”både inom och 

bortom den fria världen” att gemenskapen genom sin anslutning skulle betrakta 

grundläggande mänskliga rättigheter som något mycket betydelsefullt.36  

 Kommissionens förslag om att formellt ansluta gemenskapen till EKMR togs 

emellertid aldrig upp av medlemsstaterna och ministerrådet. 37  Ytterligare försök från 

kommissionens sida38 att återuppta förhandlingar mer än ett decennium senare misslyckades 

också. 39  Denna politiska debatt kulminerade 1996 när EU-domstolen på begäran av 

ministerrådet i ett yttrande 40  konstaterade att gemenskapen saknade kompetens att under 

                                                 
34 Memorandum on the accession of the European Communities to the Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms. COM (79) 210 final, 2 May 1979, se även Gemensam förklaring av 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 5 april 1977 om grundläggande rättigheter (1977 OJ 

C103/1).   

35 Ibid.   

36 Ibid.   

37 Alston, Bustelo, Mara & Heenan (red), 1999, s. 9.  

38 Se Commission Communication on Community accession to the European Convention for the Protection of 

Human Rights and some of its Protocols', Doc. SEC (90) 2087 final (19 Nov. 1990).  

39 Alston, Bustelo, Mara & Heenan (red), 1999, s. 11. 

40 Yttrande 2/94.   
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dåvarande fördragsordning ansluta sig till EKMR. Domstolen konstaterade att det var 

väletablerat att grundläggande mänskliga rättigheter utgjorde en integrerad del av 

gemenskapens rättsordning vars efterlevnad den har att säkerställa samt att respekten för 

mänskliga rättigheter därmed är en förutsättning för laglighet av gemenskapsrättsakter. Den 

ansåg emellertid att en anslutning till konventionen skulle innebära en betydande förändring i 

den då gällande gemensamma ordningen för skydd av de grundläggande mänskliga 

rättigheterna. Detta eftersom en anslutning skulle innebära såväl att gemenskapen band sig till 

ett särskilt internationellt institutionellt system som att alla konventionsbestämmelserna skulle 

behöva bli en del av den gemensamma rättsordningen.41 En sådan ändring ansågs inte rymma 

inom gemenskapens kompetens, inte ens enligt dåvarande artikel 235 i EG-fördraget, d.v.s. 

enligt reglerna om s.k. fördragsutfyllnad.42 

 Genom ikraftträdandet av Lissabonfördraget den 1 december 2009 har emellertid 

denna situation förändrats – numera är EU nämligen enligt art. 47 FEU en juridisk person och 

den rättsliga grunden för ingåendet är tydligt reglerad i artikel 218 FEUF. Dessutom stadgas 

sedan ikraftträdandet i FEU art 6 (2) att unionen ska ansluta sig till EKMR. Denna anslutning 

ska enligt samma artikel inte ändra unionens befogenheter såsom de definieras i fördragen. 

Med stöd av denna – via Lissabonfördraget införda – rättsliga grund förhandlade 

kommissionen och ministerrådet fram ett utkast till internationellt avtal för unionens 

anslutning till EKMR som presenterades i april 2013. Den 18 december året därpå avgav EU-

domstolen i yttrande 2/2013 sitt svar på kommissionens begäran huruvida utkastet i sin 

framförhandlade form var förenligt med fördragen. Yttrandet, som gav ett nekande svar på 

denna fråga, har benämnts av Nergelius som ”överraskande” 43  men har på andra håll 

omnämnts i betydligt mer drastiska ordalag – i doktrin har det, som inledningsvis nämndes, 

talats om såväl ett ”bombnedslag” som att svaret i yttrandet utgör ”en klar och påtaglig fara 

för skyddet av mänskliga rättigheter inom unionen.  

 Det framförhandlade utkastet ansågs inte förenligt med unionsfördragen. För att kunna 

besvara frågan om detta leder till att rättighetsskyddet inom unionen försvagas och om det 

alltså finns någon substans bakom det i doktrin framförda farhågorna är det nödvändigt att de 

rättsligt relevanta argumenten från yttrandet först behandlas. Därefter kommer dess potentiellt 

negativa konsekvenser för asylsökande inom unionen att avhandlas.    

 

                                                 
41 Yttrande 2/94, p. 34-36.  

42 Melin, Nergelius, 2012, s. 162-165 ; Nergelius, 2015, s. 12.  

43 Nergelius, 2015, s. 8.  
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3 Domstolens yttrande om avtalsutkastets förenlighet 

med unionsfördragen 

3.1 Inledning  

För att till fullo förstå innebörden av att EU-domstolen i mycket tydliga ordalag och på en rad 

olika punkter bedömde att avtalsutkastet var oförenligt med unionsrätten är det viktigt att 

inledningsvis ytterligare betona det sammanhang i vilket det kom till. Det är nämligen viktigt 

att bära i minnet att yttrandet inte bara utgjorde kulmen av en flera decennier lång period av 

diskussioner kring gemenskapens eventuella anslutning till konventionen utan även att det 

tillkom inom ramen för en utveckling inom en union som alltmer ökat sitt fokus på 

grundläggande rättigheter. I skärningspunkten mellan nationella domstolar och konstitutioner 

å ena sidan och EU-domstolen å den andra med dess, som kort presenterats ovan, tydligare 

fokus av värnandet av en enhetlig unionsrätt, har som en viktig del av denna utveckling bland 

annat en egen rättighetskatalog för EU kommit att växa fram.44 Den antogs redan år 2000 

genom Nicefördraget men fick först efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget samma 

rättsliga värde som övriga delar av fördragen. 45  Antagandet av en egen rättighetskatalog 

utgjorde tillsammans med kravet på en unionsanslutning till EKMR de två steg som 

initierades via Lissabonfördraget som syftade till att ytterligare stärka unionens skydd av de 

grundläggande mänskliga rättigheterna. Att EU-domstolen, av omdiskuterade skäl som snart 

ska presenteras, avstyrkte en anslutning till konventionen bör förstås i ljuset av detta.46  

  Som tidigare redogjorts för konstaterade EU-domstolen i sitt yttrande av den 28 mars 

1996 att EU:s anslutning till EKMR vore möjlig endast under förutsättning att en 

fördragsändring kom till stånd, vilket alltså skett via ikraftträdandet av Lissabonfördraget och 

ändringarna av artikel 218 FEUF och artikel 6 (2) FEU. Till fördraget och dess nya artikel 6 

(2) tillfogades också, vilket här inledningsvis bör understrykas, att en framtida anslutning ska 

bevara ”unionen och unionsrättens särdrag”47, eller annorlunda uttryckt, dess autonomi.48  

Dessa fördragsändringar föranledde emellertid inte automatiskt att EU kom att bli en 

kontraktsslutande part utan förhandlingar krävdes, vilka alltså utmynnade i det avtal vars 

förenlighet med fördragen domstolen i sitt yttrande 2/2013 granskade.  

                                                 
44 Melin, Nergelius, 2012, s. 125.  

45 Se artikel 6 (1) EUF. Stadgan har arbetats in genom ett protokoll som bifogats Lissabonfördraget.   

46 Halleskov Storgaard, 2015, s. 486.  

47 Se artikel 1 Protokoll 8 tillfogat till Lissabonfördraget.  

48 Se Nergelius, 2015, s. 14.  



 

19 

 

 Skälen till att EU-domstolen inte kunde acceptera de av medlemsstaterna och 

kommissionen framförhandlade avtalet kan sammanfattas i fem avsnitt enligt den metodik 

EU-domstolen med hjälp av underrubriker använde då den behandlade anledningarna till 

varför avtalet inte var förenligt med unionsrätten. Det för denna framställning mest relevanta 

argumentet – vilket dessutom torde vara det mest kontroversiella49 - och som i sin tur av EU-

domstolen listades på två olika sätt50 - rör domstolens uppfattning att avtalsutkastet för det fall 

det godkänts hade kunnat tänkas få en negativ inverkan på unionsrättens enhetliga verkan och 

autonomi.51 De här upplistade argumenten har alltså samtliga att göra med det faktum att 

unionen till följd av en anslutning till konventionen skulle komma att utsättas för en extern 

granskning från Europadomstolens sida samt att EKMR till följd av anslutningen skulle bli en 

integrerad och självständig del av unionens rättsordning52.  

 I utvecklingen av denna sin argumentation inledde domstolen med att redogöra för den 

grundläggande skillnaden mellan å ena sidan, vilket följer av artikel 6 (3) FEU, det faktum att 

de grundläggande rättigheterna såsom de garanteras i EKMR ingår i unionsrätten som 

allmänna principer53 och, å andra sidan, den bindande verkan en unionsanslutning till ett 

internationellt avtal likt EKMR skulle få för unionsinstitutionerna och dess medlemsstater.54 

Därefter konstaterar domstolen, genom hänvisning till sin tidigare praxis, att det i princip inte 

är oförenligt med unionsrätten att ingå ett avtal vilket innehåller föreskrifter om att en domstol 

ska upprättas för att tolka avtalets bestämmelser vars avgöranden är bindande för 

institutionerna men55 att detta bara gäller för det fall autonomin hos unionens rättsordning inte 

äventyras. Mot denna bakgrund anförde domstolen vidare att de enligt avtalet föreslagna 

åtgärderna om att Europadomstolens tolkning av EKMR skulle vara bindande för unionen och 

dess institutioner, däribland domstolen, inte ”kan gälla med avseende på domstolens tolkning 

av unionsrätten, inbegripet stadgan”, vilket i synnerhet borde gälla dess bedömningar i 

materiellt hänseende. Som exempel nämns bedömningar kring huruvida en medlemsstat är 

                                                 
49 Nergelius, 2015, s. 20.  

50 Se yttrandet, p. 179-200.  

51 Det bör emellertid anmärkas att, såsom Halleskov Storgaard påpekar, att EU-domstolens kategorisering av 

dess argument i viss utsträckning är missvisande eftersom argumentet om den potentiella negativa påverkan 

avtalsutkastet kan tänkas ha på unionsrättens enhetliga verkan och autonomi löper som en röd tråd genom 

hela yttrandet, se Halleskov Storgaard, 2015, s. 485. Detta gäller exempelvis i förhållande till de två 

huvudgrupper av argument som är av mer processuell karaktär – den i avtalsutkastet föreslagna 

medansvarsmekanismen samt förfarandet för domstolens förhandsgranskning – som enligt yttrandet ”inte 

innehåller de närmare bestämmelser för hur de ska tillämpas som gör det möjligt att bevara unionens och 

unionsrättens särdrag, se punkt 235 samt punkt 248 i yttrandet. Jfr även Nergelius, 2015 s. 22.  

52 Halleskov Storgaard, 2015, s. 492. 

53 Vilket alltså är en kodifiering av den praxis som redogjorts för i avsnitt 2.   

54 Yttrandet, p. 179-180.  

55 Min kursivering.  
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skyldig att iaktta de grundläggande rättigheterna i unionen.56 Domstolen anser alltså att det 

inte vore rimligt att dess bedömningar i detta avseende görs till föremål för extern kontroll 

från Europadomstolens sida på liknande sätt som är fallet med övriga fördragsslutande parter, 

d.v.s. medlemsländerna i Europarådet.  

 

3.2 Domstolens första argument – avsaknaden av samordning mellan 

artikel 53 i EKMR och motsvarande artikel i EU-stadgan   

3.2.1 Inledning  

Efter att domstolen gjort dessa generella uttalanden utvidgade den sin doktrin från ett mycket 

omdiskuterat fall 57 , angående tolkningen av artikel 53 av EU:s stadga, till att omfatta 

motsvarande artikel i EKMR och konstaterade att avtalet saknade en samordning artiklarna 

emellan. För att till fullo förstå både denna första invändning samt domstolens närbesläktade 

resonemang kring principen om ömsesidigt förtroende som presenteras i nästföljande avsnitt 

(vilka båda har att göra med domstolens strävan efter bevarandet av unionsrättens enhetliga 

verkan och autonomi) krävs emellertid först en genomgång av de relevanta artiklarna och 

denna doktrin – härledd från domen i det s.k. Mellonimålet till vilket domstolen vid 

upprepade tillfällen hänvisade till.58   

 

3.2.2 Mellonimålet och artikel 53 i EKMR respektive i EU-stadgan   

Bakgrunden i Mellonimålet var en utfärdad europeisk arresteringsorder mot Stefano Melloni 

för verkställighet av ett fängelsestraff på tio år som denne ådömts i sin utevaro vid en domstol 

i Italien. Efter att Melloni gripits i Spanien slog myndigheterna där fast att han skulle 

överlämnas i enlighet med den europeiska arresteringsordern vilket Melloni motsatte sig 

under åberopande, hos den spanska författningsdomstolen, att hans grundlagsstadgade 

rättigheter kränkts. Den spanska författningsdomstolen bedömde att utlämnandebeslutet 

inneburit ett indirekt åsidosättande av de krav som gällde enligt rätten till rättvis rättegång 

enligt den spanska grundlagen och valde att vilandeförklara målet och hänskjuta tre frågor till 

EU-domstolen. Den spanska domstolen frågade för det första huruvida rambeslutet enligt 

vilken den europeiska arresteringsordern utfärdats utgjorde hinder för de spanska 

myndigheterna att förena överlämnandet av en person med kravet på att personen ifråga ska 

                                                 
56 Yttrandet, p. 183-186.  

57 Mål C-399/11, Melloni.    

58 Yttrandet, bland annat p. 166, 188.   
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kunna få till stånd en ny prövning av (den italienska) utevarodomen och för det andra – för 

det fall rambeslutet ansågs utgöra hinder för ett sådant inhemskt förfarande – huruvida det var 

förenligt med artikel 47 och 48 unionens rättighetsstadga. Dessa båda frågor besvarades 

jakande och EU-domstolen hade därför att ge svar på den tredje frågan som rörde artikel 53. 

Detta var första gången EU-domstolen fick en fråga om tolkningen av artikel 53 – en 

bestämmelse som alltsedan EU-stadgans införande har beskrivits som en av de mest 

”gäckande”.59  Artikeln ifråga föreskriver att ”ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas 

som att den inskränker eller inkräktar på de mänskliga rättigheter eller grundläggande friheter 

som inom respektive tillämpningsområde erkänns i unionsrätten, internationell rätt och de 

internationella konventioner i vilka unionen eller samtliga medlemsstater är parter, särskilt 

EKMR, samt i medlemsstaternas författningar”60 Frågan domstolen ställdes inför var om 

nämnda artikel tillät att den verkställande medlemsstaten förenar överlämnandet av en person 

som har dömts i sin utevaro med ett villkor om att domen ifråga måste kunna bli föremål för 

en förnyad prövning med stöd av den nationella konstitutionen som i detta fall föreskrev ett 

starkare skydd än unionsrätten61 - ett utelämnande enligt rambeslutet innebar som nämnts ett 

åsidosättande av kravet på rättvis rättegång enligt spansk rätt.  I sitt svar konstaterade 

domstolen att artikel 53 medgav att ett fördelaktigare skydd i en nationell grundlag kunde 

åberopas men bara under förutsättning att tillämpningen av denna inte undergräver 

unionsrättens företräde, enhetlighet och verkan 62 , vilket de spanska konstitutionella 

bestämmelserna bedömdes göra eftersom de, om de givits företräde, hade inneburit att den 

europeiska arresteringsordern inte kunnat verkställas och Melloni följaktligen inte kunnat 

utlämnas till Italien enligt arresteringsordern.  

 I doktrin har påpekats att EU-domstolens resonemang kring den vikt som tillmäts 

principen om unionsrättens företräde går att härleda så långt tillbaka som den tidigare 

presenterade domen i Internationale Handelsgesellshaft-målet från 1970. Genom att inte låta 

den spanska domstolen använda sitt eget starkare rättighetsskydd ser domstolen på detta sätt 

till att unionsrättens – ett rambeslut i detta fall – enhetlighet och verkan inte undergrävs vilket 

känns igen från Internationale Handelsgesellshaft-målet eftersom man redan där konstaterade 

att principerna i de nationella konstitutionerna inte alltid ovillkorligen kan skyddas.63 Artikel 

53 skulle följaktligen tolkas så, att den i det föreliggande fallet, inte tillät en medlemsstat att 

                                                 
59 Torres Perez, 2014, s. 309.  

60 Min kursivering.  

61  Melloni, p. 26.  

62 Melloni, p. 60.  

63 Torres Perez, 2014, s. 317 och 331 ; Melloni p. 59-63.  
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göra gällande sina fördelaktigare nationella bestämmelser angående rätten till försvar under 

åberopandet av artikeln. Förhållandet kan annorlunda uttryckt beskrivas som att domstolen 

avvisar en tolkning av artikel 53 i stadgan som utgörande ett absolut ”skyddsgolv” som skulle 

innebära att den av medlemsländerna kan tillämpas för att ensidigt åsidosätta implementerad 

unionsrätt med hänvisning till att en tillämpning av denna innebär ett brott mot landets 

konstitutionella principer.64  

 Artikeln motsvarar som nämnts av artikel 53 i EKMR. Denna föreskriver att 

”ingenting i denna konvention får tolkas som en begränsning av eller en avvikelse från någon 

av de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som kan vara skyddade i de höga 

fördragsslutande parternas lagar eller i någon annan konvention i vilken de är parter”. Enligt 

artikel 53 i EKMR är det öppet och helt okontroversiellt för medlemsländerna att föreskriva 

ett starkare rättighetsskydd i sina nationella rättsordningar vilket alltså, mot bakgrund av 

Mellonimålet, inte gäller för artikel 53 i stadgan utan undergrävs unionsrättens företräde, 

enhetlighet eller verkan kan inte medlemslandet ifråga med stöd av artikeln hänvisa till sitt 

eget starkare rättighetsskydd.65      

 

3.2.3 Principerna från Melloni applicerade på yttrandet  

För att nu återgå till domstolens svar i sitt yttrande 2/13 använder den, sedan den redogjort för 

unionsrättens autonomi generellt, denna så kallade Mellonidoktrin till att avse rättigheter 

enligt EKMR. Den fann artikel 53 i densamma problematisk eftersom avtalsutkastet saknade 

en sådan samordning artiklarna emellan som vore nödvändig för att förhindra att 

unionsrättens företräde, enhetlighet och verkan undergrävs. Det är således enligt detta 

resonemang man kan tala om att principerna enligt Mellonimålet utvidgas till att även avse 

EKMR.66 EU-domstolen påtalar nämligen risken att medlemsländerna - för det fall avtalet 

kom till stånd i dess föreslagna form – skulle kunna stödja sig på artikel 53 i EKMR för att 

kringgå principerna från Mellonimålet vad beträffar de rättigheter i EU:s stadga som 

överensstämmer med bestämmelser i EKMR.67 Detta skulle innebära att EU:s institutioner 

skulle underordna sig EKMR:s kontroll när det kommer till utövandet av unionens interna 

                                                 
64 Torres Perez, 2014, s. 316.  

65 Torres Perez, s. 316-317.  

66 Halleskov Storgaard, 2015, s. 493. 

67 Halleskov Storgaard s. 506. Halleskov Storgaard menar att farhågan är överdriven eftersom den baseras på en 

allt för långtgående analogi som endast borde låta sig göras om antagandet att konventionen vid en 

unionsanslutning på samma sätt som nationell rätt skulle komma att utgöra en del av unionens rättsordning 

vore sant.       
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befogenheter samt dess tolkning av EU-rätten, vilket domstolen inte kunde acceptera.68 För att 

möjliggöra en anslutning förordar EU-domstolen därför att den skyddsnivå för grundläggande 

mänskliga rättigheter som medlemsstaterna har att förhålla sig till enligt EKMR, inte kan, när 

de tillämpar unionsrätt, vara högre än den standard som domstolen bestämmer när den 

fastställer innehållet i de artiklar i EU:s stadga som har sina motsvarigheter i EKMR. För 

detta ändamål kräver den en ändring av det framlagda avtalsutkastet i form av en samordning 

av artiklarna 69  Vad denna samordning ska bestå av och hur den bör se ut presenteras 

emellertid inte. Vad som kan konstateras är emellertid att domstolens uttalanden är svårt att 

förstå på något annat sätt än att den är mycket angelägen om att behålla sin exklusiva rätt att 

tolka unionsrätten.  

 

3.3 Domstolens andra argument – avsaknaden av föreskrifter med syfte 

att förhindra en utveckling som äventyrar principen om ömsesidigt 

förtroende    

3.3.1 Inledande anmärkningar  

Vad gäller domstolens andra invändning går som nämnts även den  – enligt strukturen i 

yttrandet - att hänföra till domstolens strävande efter bevarandet av unionsrättens enhetliga 

verkan och autonomi, Argumentet gäller närmare bestämt principen om ömsesidigt 

förtroende. Värt att notera är inledningsvis, såsom Halleskov Storgaard påtalat 70 , att 

domstolen i yttrandets inledande anmärkningar, d.v.s. innan den bedömer huruvida det 

planerade avtalet är förenligt med unionens primärrätt, upphöjer principen om ömsesidigt 

förtroende såsom utgörande en del av nämnda primärrätt. Den placeras således principen om 

ömsesidigt förtroende på samma nivå som mer välbekanta principer som t.ex. unionsrättens 

företräde i förhållande till nationell rätt eller principen om direkt effekt. Detta gör domstolen 

genom att konstatera att de sistnämnda principerna har givit upphov till ett rättsligt 

strukturerat nätverk av principer, regler och rättsförhållanden som gäller inom unionen, en 

struktur som endast går att upprätthålla om alla medlemsländer erkänner de värden unionen i 

enlighet med artikel 2 FEU vilar på. Denna grundläggande premiss innebär och motiverar att 

                                                 
68 Yttrandet, p. 186 och 189.  

69 Yttrandet, p. 189-190.  

70 Halleskov Storgaard, 2015, s. 507-508. 
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”det råder ett ömsesidigt förtroende om att dessa värden kommer att erkännas och således att 

den unionsrätt genom vilken de genomförs kommer att iakttas”71.  

 När domstolen sedan behandlar avtalsutkastet i närmare detalj i sin bedömning 

huruvida det planerade avtalet är förenligt med primärrätten, alltså dess enhetliga verkan och 

autonomi, upprepar den först, med hänvisning till sin rättspraxis, den grundläggande 

betydelse principen om ömsesidigt förtroende har för att sedan konstatera att den gör sig 

gällande med extra styrka inom det rättsliga ramverk i vilket asylrätten återfinns, nämligen 

området med frihet, säkerhet, och rättvisa72.              

Med tanke på domstolen i denna del av sitt yttrande 73  återigen hänvisar till 

Mellonimålet samt att fallet – som det sammanfattats 74  – är baserat på principen om 

ömsesidigt förtroende, är det av relevans att här ytterligare ägna fallet samt nämnda princip 

visst utrymme.  

 

3.3.2 Mellonimålet och principen om ömsesidigt förtroende  

 

Vad först gäller den inledande frågan i Mellonimålet, nämligen om rambeslutet skulle anses 

utgöra hinder för de spanska myndigheterna att förena verkställigheten med ett villkor om att 

utevarodomen måste kunna bli föremål för en förnyad prövning i syfte att garantera den 

nationella rätten till försvar, används den höga grad av förtroende som ska finnas mellan 

medlemsstaterna som grundval för att fastställa syftet med rambeslutet. Syftet var att 

”underlätta och påskynda det rättsliga samarbetet för att uppnå målet för unionen att bli ett 

område med frihet säkerhet och rättvisa”. När domstolen sedan ger svar på sin första fråga 

och konstaterar att det vore oförenligt med unionsrätten att låta de spanska myndigheterna 

använda det nationella rättighetsskyddet använder den principen om ömsesidigt erkännande75 

(av rättsliga avgöranden i detta fall) såsom utgörande det bakomliggande syftet med den i 

                                                 
71 Yttrandet, p. 166-168.  

72 Yttrandet, p. 191. Mer om detta i avsnitt 4.1.  

73 Yttrandet, p. 191.  

74 Nergelius, 2015 s. 22.  

75 Ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende är inom området för frihet, säkerhet och rättvisa två intimt 

förknippade begrepp där ett ömsesidigt erkännande presumerar ett bakomliggande ömsesidigt förtroende. Här 

används emellertid fortsättningsvis begreppet ömsesidigt förtroende eller ömsesidighetsprincip, eng: mutual 

trust för att på ett tydligt sätt skilja det från den princip om ömsesidigt erkännande, eng: mutual recognition 

som också används inom konkurrensrätten och som fastställdes genom mål 120/78 Cassis de Dijon. Se 

Prechal [https://acelg.blogactiv.eu/2015/11/11/mutual-trust-before-the-court-of-justice-a-view-from-cjeu-

judge-sacha-prechal], 2017-01-05.   
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målet aktuella unionslagstiftningen. Om de spanska bestämmelserna givits företräde hade 

detta syfte, enligt domstolen, kunnat motverkas.76   

 Överväganden kring principen om ömsesidigt förtroende återkommer sedan i 

domstolens besvarande av den tredje tolkningsfrågan i Melloni, d.v.s. huruvida artikel 53 

kunde användas som grund för att inte tillämpa unionsbestämmelserna när den nationella 

rättighetskatalogen föreskrev ett starkare skydd. Som ovan nämnts har det i doktrin 77 

konstaterats att domstolens tyngsta argument i detta avseende var det faktum att det EU-

rättsliga rambeslutet skulle förlora sin verkan, eller annorlunda uttryckt, dess effektivitet om 

det inte kunde göras gällande på grund av artikel 53 i stadgan.78 Dessutom erinrar domstolen 

återigen om att enhetlighet i tillämpningen som införandet av lagstiftningen syftat till att 

upprätta riskerar att skadas för det fall hänvisningar till den nationella rätten med stöd av 

artikel 53 i stadgan skulle tillåtas, vilket i sin tur även skulle påverka den bakomliggande 

principen om ömsesidigt förtroende medlemsstaterna emellan.79   

 Det bör också konstateras redan nu att domstolen i denna del av yttrandet - d.v.s den 

som rör principen om ömsesidigt förtroende inom ramen för det mer övergripande argumentet 

att unionsrättens enhetliga verkan och autonomi riskerar att påverkas negativt för det fall 

avtalsutkastet godkänts – även hänvisar till ett viktigt asylrättsligt avgörande. 80  I denna 

tillmäter domstolen på ett liknande sätt principen om ömsesidigt förtroende en mycket central 

betydelse. I domen tolkas en mycket central del av EU:s gemensamma asylsystem, de s.k. 

Dublinreglernas, förenlighet med grundläggande mänskliga rättigheter. Det avgörandet 

refereras därför först i avsnitt 5.2.1.  

 

3.3.3 Principerna från Melloni samt N.S. och M.E. med flera applicerade på 

yttrandet  

 

Efter att domstolen hänvisat till de här nämnda målen ur sin egen praxis konstaterar den att 

det inom området med frihet, säkerhet och rättvisa är extra viktigt att ”var och en av 

medlemsstaterna, utom under exceptionella omständigheter anser att alla de andra 

medlemsstaterna iakttar unionsrätten, och särskilt de grundläggande rättigheter som erkänns i 

                                                 
76 Melloni, p. 43-44.  

77 Torres Perez, 2014, s. 317.  

78 Melloni, p. 59-61.  

79 Melloni, p. 63. Att principen om ömsesidigt förtroende skulle skadas även av att beslutets verkan 

undergrävdes sägs inte uttryckligen men det får anses framgå implicit.  

80 Förenade målen C-411/10 och C-493/10, N.S. och M.E. med flera.    
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unionsrätten”. 81 Det hela kan också uttryckas som en presumtion eftersom medlemsländerna, 

när de tillämpar unionsrätten, utom i exceptionella fall, saknar rätt att kontrollera huruvida en 

annan medlemsstat iakttar de grundläggande rättigheter som unionen skyddar. Det 

tillvägagångssätt som valts i avtalsutkastet – att unionen likställs med en stat och i alla andra 

avseenden ges en roll som är identisk med en sådan – bortsåg enligt domstolen från unionens 

särart och i synnerhet från det faktum att medlemsländerna genom sin anslutning till unionen 

accepterat att förbindelserna dem emellan helt regleras av unionsrätt inom vissa 

politikområden.  

 Mot bakgrund av detta konstaterande problematiseras i nästföljande punkt 82 

förfarandet för mellanstatliga mål. Det som domstolen under denna punkt först torde avse83 – 

och vara mest bekymrad över – är inte i så hög grad det förhållandet att ett EU-medlemsland 

såsom fördragsslutande part till EKMR kan komma att väcka talan mot ett annat medlemsland 

för påstådda brott mot EKMR. En sådan möjlighet existerar nämligen redan 84  utan det 

domstolen synes vara mest oroad över är snarare att unionen vid en anslutning kan bli föremål 

för en sådan talan av ett EU-medlemsland vid Europadomstolen. 85   Huruvida denna av 

Nergelius gjorda tolkning är korrekt går inte att helt bringa klarhet i men det kan i alla fall 

konstateras att den gjorda tolkningen vinner stöd av det större sammanhang i vilket uttalandet 

förekommer, nämligen domstolens strävande att bevara unionsrättens enhetliga verkan och 

autonomi. I nästföljande punkt fokuserar emellertid domstolen på denna förstnämnda 

möjlighet, det vill säga att en fördragsslutande part till EKMR kan komma väcka talan mot ett 

annat land för brott mot EKMR,86och anför att en anslutning skulle komma att medföra ett 

krav för medlemsländerna att kontrollera varandras efterlevnad av iakttagandet av 

grundläggande rättigheter även inom områden som uppbärs av ömsesidighetsprincipen. En 

anslutning kan enligt detta resonemang, eftersom den urholkar nämnda princip, därmed 

”äventyra den jämvikt på vilken unionen är grundad samt unionsrättens autonomi”. Det 

planerade avtalet saknade föreskrifter som var ägnade att förhindra en sådan utveckling vilket 

domstolen fann problematiskt.  

 Argumentet som baseras på ömsesidighetsprincipen och som alltså utmynnar i en 

problematisering av vad en anslutning till EKMR skulle kunna innebära för mellanstatliga 

förfaranden kan annorlunda uttryckt sammanfattas som att domstolen varnar för risken att den 

                                                 
81 Yttrandet, p. 191.  

82 Yttrandet, p. 194.  

83 Nergelius, 2015, s. 36.  

84 Se art 33 EKMR.  

85 Yttrandet, p. 193.    

86 Återigen efter den av Nergelius gjorda tolkningen.  
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”Melloniinspirerade idén om ömsesidigt förtroende” kan komma att urholkas genom att 

medlemsländerna kan komma att väcka talan mot varandra inför Europadomstolen. Som 

Nergelius konstaterat får resonemanget likväl anses halta betänkligt eftersom en sådan 

möjlighet alltså redan existerar enligt EKMR. 87 Det är i sammanhanget också mycket 

intressant att konstatera, såsom Nergelius framhåller, att mellanstatliga mål inte varit särskilt 

vanliga i någon av de europeiska domstolarna. Det kan därvid anas, och så bör Nergelius 

förstås, att domstolen helt enkelt konstruerar ett problem, ett problem som är en förevändning 

för en självständighetssträvan som domstolen så att säga har svårt att förankra på något annat 

sätt.88 Domstolen kan ju inte gärna explicit uttrycka att den i själva verket vill undvika att 

hamna i en situation där unionen kan bli föremål för en talan i Europadomstolen vilket skulle 

innebära att domstolen skulle förlora sitt tolkningsföreträde avseende unionsrätten.  

 

3.4 Sammanfattning – domstolens strävande efter bevarandet av 

unionsrättens enhetliga verkan och autonomi 

De två argument enligt vilka domstolen bedömde att det framförhandlade avtalsutkastet inte 

var förenligt med unionsrätten har nu beskrivits. I de föregående avsnitten har jag i enlighet 

med strukturen i yttrandet delat upp domstolen uppfattning i två olika argument men det är 

viktigt att återigen påtala att de båda är en del av domstolens mer övergripande uppfattning att 

en anslutning till EKMR skulle få en negativ inverkan på unionsrättens enhetliga verkan och 

autonomi. Slutsatsen av det som domstolen anförde i denna del av yttrandet är hursomhelst att 

det har visat sig att en unionsanslutning till EKMR är allt annat än oproblematisk.  

 Det första argumentet baseras på en utvidgning av Mellonidoktrinen och den däri 

behandlade artikel 53 i unionens stadga till att avse motsvarande artikel i EKMR. EU-

domstolen uppmärksammar nämligen risken att ett medlemsland skulle kunna stödja sig på 

artikel 53 i EKMR  för att kringgå de principer som den fastslog i Melloni. Konsekvensen 

utav detta – vilket EU-domstolen vill undvika – skulle kunna bli att medlemsländerna med 

stöd av artikel 53 i EKMR skulle kunna förmå Europadomstolen att ”runda” EU-stadgan, 

såvitt avser de artiklar i EU:s stadga som har sina motsvarigheter i EKMR. EU-domstolen 

skulle därmed förlora sin ensamrätt vad gäller tolkningen av unionsrätten eftersom följden av 

en anslutning skulle bli att den skulle underställas extern kontroll från Europadomstolens sida, 

också vad gäller dess egen tolkning av EU-stadgan.    

                                                 
87 Nergelius, 2015 s. 37.  

88 Jfr Nergelius, 2015 s. 36-37. Jfr med vad som sagts i avsnitt 1.3.3.  
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 Vad sedan gäller det andra argumentet baseras även det i stora delar på domen i 

Melloni. Det kan sägas vara mer koncentrerat till den ömsesidighetsprincip som bär upp 

domstolens resonemang i avgörandet. Som tidigare nämnts hänvisade domstolen i denna del 

även till ett mycket centralt fall på asylrättsområdet – N.S. och M.E med flera. En direkt 

koppling kan således urskiljas mellan yttrandet och nämnda avgörande som behandlar de så 

kallade Dublinreglernas förenlighet med grundläggande mänskliga rättigheter. Innan detta och 

andra för denna framställning centrala fall ur EU- samt Europadomstolens praxis redogörs för 

ska emellertid en kort bakgrund över framväxten av unionens asylrätt ges.  

 

4 Historisk bakgrund över EU:s asylrätt 

4.1 Utvecklingen av ett allt närmare samarbete  

Under senare delen av 1980-talet fanns det en allt starkare rörelse inom EEG mot ett närmare 

samarbete mellan de dåvarande medlemsländerna. Två mellanstatliga konferenser behandlade 

både frågan om upprättandet av en ekonomisk och monetär union (EMU) samt frågor på nya 

politikområden utanför det traditionella handelssamarbetet. Förhandlingarna ledde fram till 

tillkomsten och ikraftträdandet 1993 av fördraget om europeiska unionen, det s.k. 

Maastrichtfördraget.89 Detta bestod i sin tur av två från varandra åtskilda delar, å ena sidan 

fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen 90 , å den andra av helt nya 

bestämmelser om utrikes och säkerhetspolitik och rättsliga och inrikes frågor, vilka kom att 

utgöra den andra respektive tredje pelarna i den nya pelarstrukturen. Införandet av de två nya 

samarbetsområdena lyfte visserligen frågor inom dessa områden till en europeisk nivå från de 

tidigare diskussionerna av mer informell karaktär91 genom att gemensamma mål formulerades 

men kompetensen att fatta beslut – i motsats till frågor inom den första pelaren – kom att i allt 

väsentligt stanna kvar hos de enskilda medlemsländerna.92 Ramverket ändrades dock på ett 

flertal sätt via ikraftträdandet av Amsterdamfördraget i maj 1999. En rad olika frågor 

överflyttades till den första pelaren, däribland immigrations- och asylfrågor, vilka bröts ut 

från de rättsliga och inrikes frågorna och infördes i EG-fördraget.93 Saken har uttryckts som 

                                                 
89 Steiner, Woods, 2009, s. 3 ; Bernitz, Kjellgren, 2010, s. 13.  

90 Som bytte namn från fördraget om upprättandet av europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) för att 

spegla dess vidare ambitionsnivå ifråga om omfattningen av samarbetet. Fördraget hamnade inom den s.k. 

första pelaren.    

91 Peers, 2011 s. 662. 

92 Steiner, Woods, 2009, s. 9.  

93 Artikel 61-69 EG.  
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att ”det Maastrichtfördraget gjorde för Europa gjorde Amsterdamfördraget för unionen”94 

(inom de politikområden som bröts ut). Till följd av att unionen på detta sätt gavs överstatliga 

befogenheter inom det asylpolitiska området skapades förutsättningar för att genomföra det 

gemensamma system för asylfrågor (CEAS) som EU:s medlemsländer och 

Europaparlamentet börjat arbeta för. Riktlinjer för dessa strävanden drogs sedermera upp i det 

s.k. Tammerforsprogrammet 95 och slutsatserna därifrån betonade vikten av att det inom 

gemenskapen skapas ett enhetligt asylsystem som grundas på en fullständig och absolut 

tillämpning av Genevekonventionen och den centrala non-refoulement principen. I 

slutsatserna framhålls också, bland mycket annat, vikten av att systemet omfattas av ett 

förfarande som är tydligt och praktiskt genomförbart för att fastställa vilken stat som är 

ansvarig att pröva en ansökan, att det upprättas en mekanism för beviljandet av subsidiära 

skyddsformer, att minimivillkor för mottagande av asylsökande fastställs samt att det skapas 

ett gemensamma normer för ett rättvist och effektivt asylförfarande med en enhetlig status för 

de som beviljas asyl som kan göras gällande i hela unionen.96    

 Trots att Amsterdamfördraget öppnade upp för denna utveckling var det först via 

Nicefördraget som kommissionen fick sin exklusiva rätt att föreslå lagar på området97 (denna 

kompetens delades av kommissionen och medlemsländerna i Amsterdamfördraget). Genom 

Nicefördraget infördes också stegvis det ordinarie lagstiftningsförfarandet inom asylområdet 

och Europaparlamentets tidigare mycket begränsade roll som enbart rådgivande organ i dessa 

frågor stärktes.98 Under det som brukar beskrivas som CEAS:s första period, åren 1999-2005, 

genomfördes en rad mycket betydelsefulla lagstiftningsåtgärder i syfte att harmoniera 

medlemsländernas asylsystem. Hit hör t.ex. direktivet om tillfälligt skydd vid massiv 

tillströmning av fördrivna personer, direktiv om miniminormer för mottagande av 

asylansökande, skyddsgrundsdirektivet, asylprocedurdirektivet, Dublin II förordningen samt 

återvändandedirektivet vilka samtliga beslutades enligt då gällande regler med krav på 

enhällighet inom ministerrådet99         

                                                 
94 Velluti, 2014, s. 13.  

95 För ordförandeskapets slutsatser från Tammerfors, se Europaparlamentet 

[http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_sv.htm], 2016-11-09. 

96  Se nyssnämnda slutsatser p. 13-16. Jfr Velluti, 2014, s. 14.  

97 Peers, 2011 s. 662. Nicefördraget trädde i kraft den 1 februari 2003 men denna ändring började gälla först 

den 1 maj 2004.  

98 Peers, 2011, s. 662. Som Peers påpekar ägde bytet till det ordinarie lagstiftningsförfarandet inom detta 

område rum tidigare än för många andra politikområden, för vilka detta förfarande började tillämpas först 

efter Lissabonfördraget.    

99 Velluti, 2014, s. 13. Se Rådets direktiv 2001/55 EG, 2003/9 EG, 2004/83EG, 2005/85 EG, 2008/115 EG. 

Rådets förordning 343/2003.  
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 Ikraftträdandet av Lissabonfördraget i december 2009 innebar inte bara, såsom 

tidigare nämnts, att EU:s stadga för de grundläggande mänskliga rättigheterna fick samma 

rättsliga värde som fördragen, utan även att den tidigare pelarstrukturen ersattes av 

Europeiska unionen som en enda juridisk person. Det polisiära och straffrättsliga samarbetet 

som efter Amsterdamfördraget förblivit kvar utanför det överstatliga samarbetet bakades in 

med asyl och flyktingpolitiken och via Lissabonfördraget gavs detta område benämningen 

”området med frihet, säkerhet och rättvisa”. Vad närmare beträffar CEAS framförde 

kommissionen redan innan ikraftträdandet av Lissabonfördraget en rad nya förslag för 

upprättandet av systemets andra fas 100 . Genom dessa har bland annat de existerande 

direktiven kommit att omarbetas i en rad olika avseenden samt det Europeiska stödkontoret 

för asylfrågor bildats.101    

 En annan viktig ändring för asylrättens vidkommande är att EU-domstolen sedan 

Lissabonfördraget givits full domsrätt på området. Därutöver är den förutvarande ordningen i 

vilken endast domstolar i sista instans ägde rätt att begära förhandsavgöranden från domstolen 

i Luxemburg numera borttagen. Sedan domstolen i ett fall från 2008 för första gången 

besvarade en fråga inom ramen för unionens regelverk på asylrättsområdet har antalet begärda 

förhandsavgöranden stadigt ökat, inte minst sedan september 2012 och framåt till att i slutet 

av 2015 sammanlagt uppgå till 26 avgöranden, varav alla utom två var 

förhandsavgöranden.102  

 

4.2 Dublinreglerna och principen om ömsesidigt förtroende  

Eftersom unionen, som tidigare beskrivits, gavs överstatliga befogenheter på det asylpolitiska 

området genom Amsterdamfördraget öppnades möjligheten att anta förordningar på området. 

Den tidigare Dublinkonventionen103 kunde då införlivas i unionsrätten via en förordning, den 

s.k. Dublin II-förordningen. 104  Förordningen tillsammans med Eurodac-förordningen (ett 

gemensamt system för lagrandet av asylsökandes fingeravtryck samt Dublin Net (ett system 

som tjänar som hjälpmedel för säker dataöverföring) givits det övergripande namnet 

                                                 
100 Peers, 2011, s. 671.  

101 Eng: European Asylum Support Office, (EASO). Stödkontoret är baserat på Malta och syftar till att utveckla 

det europeiska gemensamma asylsystemet genom att, bland mycket annat, bidra med expertis i asylfrågor 

genom att tillföra landinformation, samt att stödja länder vars asyl- och mottagningssystem är under stort 

tryck, [https://easo.europa.eu/about-us/what-is-easo], 2016-12-02.  

102 Bank s. 222. Peers s. 681. För en närmare redogörelse för hur fördelningen sett ut mellan de olika 

sakfrågorna inom CEAS som behandlats i fallen, se Banks s. 223.  

103 Konvention 97/C 254/01.  

104 Rådets förordning (EG) nr 343/2003, numera är denna förordning ersatt av den omarbetade 

Dublinförordningen; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013.  
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”Dublinsystemet”105. Reglerna gavs med hjälp av Amsterdamfördraget en starkare juridisk 

status eftersom de hädanefter gällde som primär unionsrätt med direkt tillämplighet i 

medlemsstaterna. Syftet bakom antagandet av konventionen – och Dublinreglerna som de ser 

ut idag – är tvåfaldigt; de antogs dels för att säkerställa att något medlemsland alltid skulle 

kunna hållas ansvarig för en persons asylansökan och dels för att det ansvariga 

medlemslandets behörighet att pröva ansökan skulle vara exklusiv. Detta i sin tur för att 

undvika s.k. ”asylum shopping, det vill säga att en asylansökan lämnas in i mer än ett land 

samtidigt eller att asylsökanden väljer det land i vilket denne anser ha bäst förutsättningar att 

få sin ansökan beviljad.106     

 För att tillmötesgå dessa syften utformades en ”första landet”- princip med innebörd 

att det land som först registrerade en asylansökan skulle hållas ansvarig för prövningen av de 

eventuella asylskälen för personen ifråga men bara för det fall någon ansvarig stat inte kunde 

fastställas enligt konventionens övriga kriterier.107 Denna alltjämt gällande systematik bygger 

på principen om ömsesidigt förtroende som tar sig uttryck i en presumtion om att 

medlemsländerna respekterar principen om non-refoulement och att de därför är att betrakta 

som säkra för tredjelandsmedborgare som söker internationellt skydd.108 Principen framgår 

också, om än implicit, av andra delar av CEAS, och kan till och med anses utgöra ett av 

grundfundamenten för hela systemet. Principen gör sig emellertid gällande med extra styrka 

inom det system som reglerar vilket land inom unionen som ska pröva en asylansökan. Det 

hela kan också uttryckas som att det handlar om ett uppgivande av varje medlemsstats 

suverinätet vilken inom CEAS och Dublinsystemet tar sig uttryck i att medlemsländerna 

förutsätts erkänna varandras respektive asylsystem utan att någon närmare undersökning 

behöver företas kring om principen om non-refoulement respekteras eller ej.109  

 Ömsesidighetsprincipen i Dublinsystemet har emellertid alltsedan dess införande 

utsatts för kritik då den grundläggande presumtionen om att alla deltagande stater ska vara 

säkra att överföra asylsökande till har kommit att ifrågasättas av de reella förhållandena i 

vissa medlemsländer, bland annat från olika organisationer som kämpar för mänskliga 

                                                 
105 Se rådets förordning (EG) nr 2725/2000 samt kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003.  

106 Hailbronner, 2010, s. 1376 ; Battjes, 2006, s. 27.  

107 Se artikel 4-8 i Dublinkonventionen, samt kapitel III i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

604/2013.  

108 Se skäl 3 i preambeln till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013.  

109 Velluti, 2014, s. 41.   
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rättigheter. 110  Svenska migrationsverket har också vid upprepade tillfällen stoppar 

överföringar enligt Dublinförordningen till länder som Grekland, Bulgarien och Ungern.  

 Eftersom en konsekvens av Dublinsystemets uppbyggnad är att ett medlemsland ska, 

om ett annat begär det, svara för en ansökan om det följer av ansvarskriterierna, innebär den 

underliggande principen om ömsesidigt förtroende att det förutsätts att sökanden behandlas på 

ett humant och värdigt sätt i samtliga stater111. Antagandet har kommit att prövas i båda de 

europeiska domstolarna vid ett flertal tillfällen och det är nu på sin plats att redogöra för ett 

flertal av dessa fall där ömsesidighetsprincipen i Dublinsystemet – och, i en vidare 

bemärkelse, hela CEAS – prövats.  

 

5 Ömsesidighetsprincipen i praktiken – en 

rättsfallsjämförelse   

5.1 Inledning  

Som tidigare redogjordes för hänvisade EU-domstolen i den delen av yttrandet som behandlar 

principen om ömsesidigt förtroende inte bara till Melloni utan även till fallet N.S. och M.E. 

med flera och det är därför lämpligt att börja med en redogörelse av detta fall.   Efter att detta 

avgörande redogjorts för följer därefter redogörelser över andra domar från EU- samt 

Europadomstolen som på ett eller annat sätt går att koppla till detta avgörande och den 

bakomliggande principen om ömsesidigt förtroende. Avsnittet innehåller också en tämligen 

omfattande redogörelse för hur de olika domarna tolkats, med ett speciellt fokus på de 

skillnader som går att identifiera mellan de två europeiska domstolarnas bedömningar i 

liknande frågor.   

 

                                                 
110 Det är självklart inte möjligt att uttömmande räkna upp alla de rapporter som skrivits om bristande 

förhållanden i de olika medlemsstaterna. Som exempel kan emellertid nämnas tre relativt färska 

nyhetsartiklar från den icke-statliga organisationen Human Rights Watch som vid flertal tillfällen fördömt 

Greklands, Bulgariens samt Ungerns asylsystem, se Human Righets Watch, 

[https://www.hrw.org/news/2016/04/14/greece-asylum-seekers-locked]: 

[https://www.hrw.org/news/2016/01/20/bulgaria-pushbacks-abuse-borders]: 

[https://www.hrw.org/news/2015/12/01/hungary-locked-seeking-asylum], 2016-11-28.  

111 Velluti, 2014, s. 40.   

https://www.hrw.org/news/2016/04/14/greece-asylum-seekers-locked
https://www.hrw.org/news/2016/01/20/bulgaria-pushbacks-abuse-borders
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5.2 Inledande praxis kring ömsesidighetsprincipen i asylrättsliga 

sammanhang  

5.2.1 EU-domstolens dom i N.S. och M.E. med flera samt Europadomstolens 

dom i M.S.S. mot Belgien och Grekland  

        EU-domstolens dom i N.S. och M.E. med flera rörde afghanska, algeriska och iranska 

asylsökanden som av engelska och irländska myndigheter, på grundval av ansvarskriterierna i 

Dublinförordningen, fått beslut om att de skulle återsändas till Grekland eftersom de passerat 

detta land på väg till England respektive Irland. I begäran om förhandsavgörande avseende 

N.S framgick att asylförfarandet i Grekland var behäftat med svåra brister, att asyl beviljades i 

ytterst få fall, att möjligheten till domstolsprövning var otillräcklig samt att 

mottagningsvillkoren i landet var undermåliga.112 Klagandena motsatte sig underinstansernas 

överförandebeslut i de två fallen med hänvisning till denna undermåliga standard och anförde 

att det vid ett återsändande till Grekland fanns risk att deras rättigheter enligt EKMR, 

unionsrätten och/eller Genevekonventionen skulle åsidosättas. Domstolen ställdes mot denna 

bakgrund inför frågan huruvida den medlemsstat som ska ombesörja överföringen av en 

asylsökande till en annan medlemsstat enligt ansvarskriterierna är skyldig att kontrollera att 

denna medlemsstat (Grekland i detta fall) respekterar unionens grundläggande rättigheter 

samt, för det fall en sådan skyldighet skulle anses föreligga, om denna i sådant fall utgjorde 

hinder för att tillämpa en icke-motbevisbar presumtion om att den ansvariga staten iakttar 

dessa grundläggande rättigheter.113   

 Vid besvarandet av dessa frågor började domstolen med att först betona att CEAS i 

allmänhet och Dublinförordningen i synnerhet utformats och antagits i en kontext där det 

finns fog att anta att medlemsländerna respekterar de grundläggande rättigheterna – det vill 

säga kraven i EU-stadgan, EKMR och i Genevekonventionen - och att de har ett ömsesidigt 

förtroende i det avseendet.114 Domstolen medger emellertid att det kan förekomma fall i 

medlemsstaterna där systemet i praktiken stöter på betydande funktionella svårigheter och att 

asylsökande därför riskerar att behandlas i strid med de grundläggande rättigheterna. Enligt 

domstolen vore det därför oförenligt att låta ömsesidighetsprincipen bakom 

Dublinförordningen innebära en icke motbevisbar presumtion om att de grundläggande 

rättigheterna respekteras. 115  Medlemsstaternas behövde dock inte underlåta att tillämpa 

                                                 
112 N.S. och M.E. med flera, p. 44. 

113 N.S. och M.E. med flera, p. 50 och 53.  

114 N.S. och M.E. med flera, p. 75-80.  

115 N.S. och M.E. med flera, p 81, p 100, p. 105.   
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Dublin II-förordningen bara för att mindre överträdelser av de grundläggande rättigheterna 

äger rum116 - skulle vissa medlemsstater kunna befrias från sina skyldigheter att överta en 

asylansökan när Dublinförordningen så föreskriver med hänvisning till mindre brister i det 

landets asylförfarande skulle lagstiftningens målsättning om att snabbt fastställa en ansvarig 

medlemsstat motverkas och effektiviteten hotas.117 Om det däremot ”finns anledning att hysa 

allvarliga farhågor för att det föreligger systembrister i asylförfarandet och 

mottagningsvillkoren för asylsökanden i den ansvariga medlemsstaten”, på så sätt som avses i 

artikel 4 i EU-stadgan, innebär det ett brott mot den bestämmelsen att överföra en 

asylsökande till detta land.118 Det är härvid intressant att notera att domstolen valde att helt 

fokusera på följderna av ett bristande asylförfarande eller dåliga mottagningsvillkor i 

förhållande till denna artikel (vilken föreskriver ett förbud mot tortyr eller omänsklig eller 

förnedrande bestraffning eller behandling). I vilken utsträckning brott mot andra artiklar i 

stadgan kan tänkas förhindra en överföring enligt Dublinförordningen är därför en fråga som 

förblivit obesvarad.119  

         Vid fastställandet av vilka krav som bör kunna ställas på en medlemsstat 

beträffande dess utredning av förhållandena i den ansvariga medlemsstaten när denna har att 

avgöra om en överföring enligt Dublinförordningen är förenlig med artikel 4 i stadgan 

hänvisade domstolen till Europadomstolens dom i M.S.S. mot Belgien och Grekland och de 

däri gjorda hänvisningarna. I det fallet – med i allt väsentligt liknande omständigheter som i 

N.S. och M.E. med flera använde sig Europadomstolen av rapporter från UNHCR, icke-

statliga organisationer såsom Amnesty och Human Rights Watch samt EU-kommissionen, 

vilka alla samstämmigt fastställt att det grekiska asylförfarandet var behäftat med mycket 

stora brister 120  Den belgiska regeringen hade härvid hänvisat till ett tidigare fall i 

Europadomstolen i vilket nämnda domstol – i avsaknad av bevis som talar för motsatsen – 

konstaterat att den hade att presumera att mottagarlandet (även i detta fall Grekland) uppfyllde 

sina åtaganden enligt unionsrätten och EKMR. 121  I M.S.S. hade emellertid mycket 

information om mottagningsförhållandena i Grekland tillkommit vilka belgiska myndigheter 

därmed borde varit medvetna om.122 Europadomstolen fäste i denna del särskild vikt vid det 

                                                 
116 N.S. och M.E. med flera, p. 84-85.  

117 Ibid  

118 N.S. och M.E. med flera, p. 86.  

119 Velluti, 2014, s. 93.   

120 Europadomstolens dom i M.S.S.  mot Belgien och Grekland § 347-350.  

121 Europadomstolens dom i K.R.S: mot Storbritannien.  

122 Europadomstolens dom i M.S.S.  mot Belgien och Grekland § 347, 358.  



 

35 

 

faktum att UNHCR tidigare varit i kontakt med den belgiska regeringen för att göra den 

uppmärksam på  de bristfälliga förhållandena för asylsökande i Grekland.123  

 Efter att EU-domstolen i N.S. och M.E. med flera hänvisat till denna del av 

Europadomstolens dom framhöll den relevansen av sådana typer av rapporter och 

konstaterade att, utifall sådan information finns tillgänglig, den medlemsstat som ska 

genomföra överföring enligt Dublinförordningen (till Grekland) inte kan ”sväva i okunnighet” 

om det som beskrivs i rapporterna.124 Även EU- domstolens dom får således anses innebära 

att en tämligen stor undersökningsplikt åläggs staterna för det fall information om125  det 

aktuella landets mottagningsförhållanden finns tillgängliga. Ett antal skillnader avgörandena 

emellan kan emellertid utkristalliseras, vilka nu ska behandlas.  

 

5.2.2 Närmare om skillnaderna mellan de två domarna  

Vid en noggrann genomläsning av domarna står det klart att ett antal skillnader gällande de 

respektive domstolarnas sätt att resonera går att urskilja. Något som i det sammanhanget är 

intressant är för det första det faktum att EU-domstolen vid bestämningen av vad som kan 

benämnas som en medlemsstats ”undersökningsplikt” valde att inte referera till vissa andra 

väsentliga delar av Europadomstolens dom. Som Velutti påpekar i sin bok 126  underlät 

domstolen t.ex. att referera till den del av domen i M.S.S. i vilken Europadomstolen, med 

beaktande av den utsatthet det innebär att vara asylsökande, utvecklade ett koncept benämnt 

”shared burden of proof”. Vad närmare gäller bevisbördan avfärdade Europadomstolen den 

belgiska regeringens argument att den utredande myndigheten inte kunnat ha varit medveten 

om förhållandena kring det grekiska asylsystemet eftersom den sökande inte nämnt något 

kring detta under sin intervju.127 Det faktum att det fanns rapportering om de undermåliga 

förhållandena i Grekland vilken myndigheten var medveten om innebar istället enligt 

domstolen att sökanden inte ensamt kunde förväntas bära bevisbördan om dessa. Domstolen 

kritiserade också den belgiska migrationsmyndigheten för att den systematiskt tillämpade 

Dublinreglerna utan att överhuvudtaget fundera på att göra ett undantag ifrån dem. 128 

Domstolen konstaterade också, med hänvisning till ett fall från dess egen praxis129, att det 

faktum att ett land har inhemsk lagstiftning och har tillträtt internationella konventioner som 

                                                 
123 Europadomstolens dom i M.S.S.  mot Belgien och Grekland § 349. 

124 N.S. och M.E. med flera, p. 92.  

125 Min kursivering 

126 Velluti, 2014, s. 94. 

127 Europadomstolens dom i M.S.S.  mot Belgien och Grekland § 346.  

128 Europadomstolens dom i M.S.S.  mot Belgien och Grekland § 352.  

129 Europadomstolens dom i Saadi mot Italien.  
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garanterar att skyddet för de grundläggande mänskliga rättigheterna upprätthålls inte i sig är 

tillräckligt för att skydda (asylsökande) från övergrepp när det finns sådan rapportering som i 

fallet som klart ger stöd för motsatt slutsats130.        

 Det är alltså enligt Europadomstolen inte rimligt att asylsökanden ensamt förväntas 

bära bevisbördan om förhållanden i den stat till vilken denne begärts överförd.131 Märk väl att 

utelämnandet av en hänvisning till Europadomstolen från EU-domstolens sida självklart inte 

innebär att EU-domstolen menar att asylsökanden ensamt ska bära bevisbördan för 

förhållanden kring mottagarstatens asylprocess. Utelämnandet kan dock tolkas som, och så 

bör Velutti förstås, att EU-domstolen inte är beredd att fullt ut anamma den doktrin som 

Europadomstolen utvecklat, som alltså inbegriper ett erkännande av att asylsökanden befinner 

sig i en mycket sårbar och utsatt situation.  

 På liknande sätt underlät EU-domstolen att hänvisa till Europadomstolen när den 

senare domstolen konstaterade, beträffande en rapport som överlämnats från UNHCR till den 

belgiska regeringen, att sådan information är av yttersta vikt132. Dessutom kan det om EU-

domstolen, vid en jämförelse mellan de båda fallen, sägas att den gör allt för att upprätthålla 

sin egen tolkning avseende det som av den benämns ”standard of proof”, d.v.s. den tröskel en 

asylsökande måste ta sig över för att en överföring ska vara oförenlig med, i EU-domstolens 

fall, artikel 4 i EU-stadgan. Enligt EU-domstolen ska det nämligen finnas allvarliga farhågor 

för brister i asylförfarandet i staten dit en sökande ska överföras för att den ska vara otillåten 

och något intresse att anamma det koncept som utvecklats i Europadomstolens praxis, 

nämligen att det ”räcker” med en välgrundad reell risk, visar inte EU-domstolen.133 En annan 

viktig skillnad, vilken sannolikt förstärks av det faktum att EU-domstolen inte hänvisade till 

doktrinen om shared burden of proof, är att rekvisitet för kränkningen i staten till vilken en 

asylsökande överförs är striktare i EU-domstolens dom. Enligt den ska nämligen, som ovan 

redogjorts för, systematiska brister föreligga i mottagarstatens asylprocess för att en 

kränkning enligt artikel 3 i EU-stadgan ska komma på fråga medan det enligt 

Europadomstolen inte finns något sådant minimikrav utan den kräver, kort sagt, att 

överförarstaten säkerställer att förhållandena i mottagarstaten är i enlighet med EKMR.134  

 

                                                 
130 Europadomstolens dom i M.S.S.  mot Belgien och Grekland § 353. 

131 Europadomstolens dom i M.S.S.  mot Belgien och Grekland. Se t.ex. § 352.    

132 Europadomstolens dom i M.S.S.  mot Belgien och Grekland § 349. 

133 Min översättning; eng: substantial ground for a real risk. Velluti, 2014, s. 94.   

134 Europadomstolens dom i M.S.S.  mot Belgien och Grekland § 221. 
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5.2.3 Sammanfattning  

Sammantaget bör dessa förhållanden, vilka samtliga presenterats för att visa på EU-

domstolens i många avseenden restriktivare syn på när en överföring inte bör få ske, tolkas 

som indikationer på att EU-domstolen så långt möjligt strävar efter att upprätthålla 

ömsesidighetsprincipen som systemet är baserat på och därmed unionsrättens autonomi. EU-

domstolen var endast beredd att överge ömsesidighetsprincipen för det fall det rörde sig om 

allvarliga brister i en stats mottagningsförhållanden och asylsystem. Skulle medlemsstaterna 

befrias från sina skyldigheter när enbart mindre överträdelser av de grundläggande 

rättigheterna ägde rum skulle reglernas syfte motverkas och dess effektiva verkan hotas. EU-

domstolen visar i N.S. och M.E. med flera viss hänsyn till Europadomstolens avgörande i 

M.S.S. Mot bakgrund av de skillnader som trots allt föreligger i de två olika domstolarnas 

bedömningar är emellertid den övergripande bilden att domstolarna behandlar Dublinreglerna 

på ett olikartat sätt. 

  Som påpekats ovan är det något oklar i vilken utsträckning EU-domstolen håller med 

om det Europadomstolen uttalar i M.S.S. .; det faktum att EU-domstolen inte hänvisar till 

vissa delar av Europadomstolens – förövrigt betydligt mycket längre och mer detaljerade - 

dom  behöver som nämnts inte innebära att den förkastar det Europadomstolen uttalat. Vad 

som ändå får anses stå klart är att EU-domstolen prioriterar ömsesidighetsprincipen i högre 

grad än dess motsvarighet i Strasbourg, låt vara att den inte gör det till vilket pris som helst 

men väl till ett potentiellt mycket högt sådant. 135  Det är mot den bakgrunden också 

lättförståeligt att domstolen i yttrandet direkt hänvisar inte bara till Melloni utan även till sitt 

avgörande i N.S. och M.E. med flera.  

 

5.3  EU-domstolens domar i Kaveh Puid och Abdullahi  

5.3.1 Inledning  

EU-domstolens dom i N.S. och M.E. med flera samt Europadomstolens dom i M.S.S. båda 

meddelade under 2011, var länge de ledande fallen bland de europeiska domstolarna 

beträffande förhållandet mellan Dublinreglerna och grundläggande mänskliga rättigheter. År 

2013 meddelade emellertid först EU-domstolen och sedan Europadomstolen några viktiga 

avgöranden som ytterligare förtydligat hur de olika domstolarna ser på Dublinsystemets 

underliggande ömsesidighetsprincip i fall där förhållandena i en medlemsstat är undermåliga. 

                                                 
135 Jfr Velluti, 2014, s. 94.   
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I detta avsnitt ska två viktiga domar från EU-domstolen samt kommentarer från doktrin 

angående nämnda avgöranden redogöras för.  

 

5.3.2 EU-domstolens dom i Kaveh Puid 

I målet Kaveh Puid mot Tyskland från november 2013136 ombads domstolen att, precis som i 

N.S. och M.E. med flera tolka den s.k. suveränitetsklausulen, artikel 3 (2) i 

Dublinförordningen (Dublin II), d.v.s. den klausul som ger varje medlemsstat en möjlighet att 

välja att pröva en asylansökan i sak även om det inte föreligger någon sådan skyldighet enligt 

de kriterier som anges i förordningen. Kaveh Puids ansökan hade i första instans avvisats med 

hänvisning till att denne rest via Grekland och att hans ansökan borde ha prövats där. I andra 

instans upphävdes dock detta beslut med hänvisning till mottagningsförhållandena i Grekland. 

Den tyska tredjeinstansen, Hessicher Verwaltungsgerichtshof, ansågs sig genom ovannämnda 

mål i N.S. och M.E. med flera ha fått svar på sina tre första frågor. Begäran om 

förhandsavgörande begränsades därför till frågan huruvida möjligheten i 

suveränitetsklausulen gav asylsökanden en personlig rätt att kräva att staten utnyttjar denna 

till att förklara sig vara ansvarig för prövningen av asylansökan, en rättighet som i sådant fall 

skulle kunna åberopas mot medlemslandet ifråga. Frågan gällde alltså, annorlunda uttryckt, 

om en asylsökande kunde härleda en positiv rättighet ur artikeln att få sin ansökan prövad i 

den tänkta överförarstaten.137  

 Domstolen konstaterade att om en sådan situation som i N.S. och M.E. med flera är 

för handen, det vill säga om det finns anledning ”att hysa allvarliga farhågor för att det 

föreligger systembrister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren för asylsökanden i den 

enligt Dublinförordningen ansvariga medlemsstaten”, så innebär detta förhållande i sig inte att 

medlemsstaten tvingas att företa själva asylprövningen. En sådan skyldighet inträder först om 

staten fortsätter prövningen av kriterierna i Dublinförordningen och kommer fram till att 

ingen medlemsstat kan hållas ansvarig för prövningen. Enbart det faktum att en överföring till 

ett visst land inte får ske innebär således inte att den överförande staten per automatik åläggs 

ett ansvar att pröva sökandens asylansökan i sak.138 Domstolen poängterade emellertid innan 

den kom fram till denna slutsats att det är viktigt att det medlemsland i vilket asylsökanden 

                                                 
136 Mål C-4/11, Kaveh Puid.  

137 Kaveh Puid, p. 13-23.  

138 Kaveh Puid, p. 36-37.  
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befinner sig ser till att inte förvärra kränkningen av den sökandens grundläggande rättigheter 

genom att dra ut på tiden när den avgör vilket medlemsland som ska svara för prövningen.139  

 

5.3.3 EU-domstolens dom i Abdullahi  

Bakgrunden i Abdullahi 140 , som meddelades en månad efter Kaveh Puid, var följande. 

Shamso Abdullahi, en somalisk medborgare hade rest in i unionen med båt till Grekland (utan 

att söka asyl) och sedan kort därefter illegalt vidare, via bland annat Serbien och Makedonien 

och Ungern in i Österrike där hon sökte om asyl. Österrikiska myndigheter avvisade hennes 

ansökan men skickade en begäran till Ungern om övertagande av ansökan vilken ungerska 

myndigheter godtog. De österrikiska myndigheter gjorde under processens gång olika 

bedömningar i frågan vilket av länderna som hade att ansvara för ansökan enligt 

förordningens artikel 10 (1). Artikeln ifråga stadgar att när en asylsökande illegalt rest in från 

tredjeland till ett medlemsland ska den medlemsstat där inresan ägt rum ansvara för 

prövningen av asylansökan, ett ansvar som ska upphöra tolv månader efter det att den 

otillåtna gränspassagen ägde rum. Österrikiska Asylgerichthof var dock av uppfattningen att 

artikeln skulle tolkas som att detta ansvar upphörde direkt i ett fall som Abdullahis när 

sökanden rest ut ur ett medlemsland, via ett icke medlemsland, och in i unionen igen (till 

Ungern). Hade emellertid Grekland bedömts som ansvarig stat hade detta inneburit att 

Österrike kommit att ansvara för ansökan på grund av de systematiska bristerna i Grekland 

asylsystem. Asylgerichthof ställde, efter att denna domstol fått målet återförvisat till sig från 

Verfassungsgerichthof, under dessa omständigheter tre frågor till EU-domstolen.141  

 Domstolen uppmanades först att besvara hur den artikel i Dublinförordningen som 

stadgar att beslut enligt förordningen kan överklagas (artikel 19) skulle tolkas. Frågan var om 

medlemsländerna enligt denna artikel var skyldiga att ge asylsökanden en individuell rätt att 

begära en omprövning av kriterierna för bestämmandet av ansvarig medlemsstat enligt 

förordningen, om personen ifråga ansåg att de inte tillämpats på föreskrivet sätt (Abdullahi 

var av den uppfattningen, hon menade att Grekland – och därmed Österrike – skulle ansvara 

för ansökan). De två resterande frågorna ställdes för det fall domstolen skulle komma fram till 

att artikel 19 gav sökanden en sådan rätt.142  

                                                 
139 Kaveh Puid, p. 35.  

140 Mål C-394/12, Abdullahi. 

141 Abdullahi, p. 27-41.   

142 Abdullahi, p 27-28, 41. 
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  Vid besvarandet av den första frågan konstaterade domstolen, gällande omfattningen 

av den i artikel 19 föreskrivna rätten för en asylsökande att överklaga eller begära 

omprövning av beslutet att inte pröva en ansökan och att överföra sökanden till en annan 

medlemsstat, att artikelns räckvidd skulle tolkas inte bara utifrån dess lydelse ”utan också 

med hänsyn till dess allmänna systematik, dess ändamål och dess kontext, inte minst den 

utveckling som den undergått inom det system i vilket den ingår”.143 Domstolen betonade 

därefter, med en direkt hänvisning till domen i N.S. och M.E. med flera, att det gemensamma 

europeiska asylsystemet tillkommit i en kontext som ger vid handen att medlemsländerna kan 

ha ett ömsesidigt förtroende för varandra vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. 

Den klargjorde sedan att Dublinförordningen tillkommit på grundval av denna princip och att 

det skett en unionsrättslig harmoniseringsprocess av medlemsstaternas respektive lagstiftning 

på asylrättsområdet. Detta genom antagandet av till exempel skyddsgrundsdirektivet och 

asylprocedurdirektivet vilket inneburit att asylsökande i hög utsträckning får sina ansökningar 

prövade enligt samma regler oavsett vilken medlemsstat som svarar för ansökan.144      

 Domstolen konstaterade sedan, genom att bland annat hänvisa till den fakultativa 

suveränitetsklausulen i artikel 3 (2), att unionslagstiftarens avsikt med Dublinreglerna varit att 

införa organisatoriska bestämmelser medlemsstaterna emellan. Mot denna bakgrund fann 

domstolen att en sökande endast kan använda sig av artikel 19 som grund för överklagande av 

ett överförandebeslut genom att åberopa att det, i mottagarstaten, föreligger systembrister i 

asylförfarandet och mottagningsvillkoren som utgör allvarliga och klarlagda skäl att anta att 

sökanden löper en verklig risk att utsättas för sådan behandling som anges i artikel 4 i 

stadgan. Av handlingarna som tillförts målet fanns inget som talade för att så var fallet.145  

 Det är mycket intressant att kommissionen i sitt yttrande till domstolen var av en något 

annan uppfattning av hur artikel 19 skulle tolkas. Den anförde med hänvisning till artikel 47 i 

EU-stadgan, som handlar om rätten till ett effektivt rättsmedel, att artikel 19 i förordningen 

skulle innebära att asylsökanden kunde begära att det skulle prövas huruvida överföringen av 

asylsökanden till den anmodade medlemsstaten – i detta fall Ungern - varit lagenlig Detta 

skulle, enligt kommissionen inbegripa frågan huruvida kriteriernas rangordning eller de frister 

som föreskrivs i förordningen iakttagits.  

 

                                                 
143 Abdullahi, p. 51.   

144 Abdullahi, p. 53-55.  

145 Abdullahi, p. 60-62.  
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5.3.4 Kommentarer i doktrin av domarna i Kaveh Puid och Abdullahi (C-394-

12)   

Domarna i Kaveh Puid och framförallt i Abdullahi har i doktrin utsatts för tämligen hård 

kritik. Morgades-Gil noterar att domstolen fullt ut anammat det koncept som först utvecklades 

av Generaladvokat Niilo Jääskinen i dennes förslag till dom i Kaveh Puid146, det vill säga att 

Dublinreglerna inte är ämnade att ge asylsökande några rättigheter utan att de enbart utgör ett 

organisatoriskt ramverk som syftar till att bestämma ansvarig medlemsstat. Hon konstaterar 

sedan att domstolen genom sitt restriktiva förhållningssätt i Abdullahi, vari företräde återigen 

gavs till ömsesidighetsprincipen, kom fram till en slutsats som hon anser oförenlig med rätten 

till ett effektivt rättsmedel enligt EU-stadgans artikel 13 och EKMRs artikel 47. Hennes 

utgångspunkt för denna uppfattning stämmer således väl överens med det kommissionen 

anförde i sitt yttrande i Abdullahi. Hon framhåller att det faktum att domstolen underlåter att 

överhuvudtaget inkludera denna rättighet i sin bedömning riskerar att leda till att rätten att 

söka asyl, vilken följer av EU-stadgans artikel 18, kan bli praktiskt taget omöjlig eller alltför 

svår att utöva i praktiken. Hon tar stöd av annan doktrin och menar, att när ett 

överförandebeslut inte överklagas på någon annan grund än den av EU-domstolen angivna – 

till exempel att kriterierna i förordningen tillämpats fel eller att myndigheterna gjort en 

felaktig bedömning av en asylsökandes resa in i unionen – så är risken att detta blir 

konsekvensen.147   

 Vid utvecklandet av denna argumentation hänvisar Morgades-Gil till Hennesy, en 

annan författare som skrivit om Abdullahi-fallet och rätten till ett effektivt rättsmedel.148 

Hennesy noterar att domen i Abdullahi meddelades ungefär samtidigt som den senaste 

omarbetningen av Dublinförordningen, den s.k. Dublin III, trädde i kraft och att det i denna 

rättsakts preambel nummer 19 numera finns en direkt hänvisning till EKMRs artikel 47. 

Genom omarbetningen av direktivet infördes också en helt ny bestämmelse i artikel 27 som 

bland annat föreskriver att en sökande ska ”ha rätt till ett effektivt rättsmedel, i form av 

överklagande eller omprövning i domstol av de faktiska och rättsliga omständigheterna när 

det gäller det beslut om överföring” enligt förordningen. Hennesey konstaterar därför att den 

omarbetade förordningen numera i högre grad överensstämmer med de rättigheter som 

föreskrivs i EU-stadgan och EKMR och att ändringen kommer bidra till fundamentala 

                                                 
146 Se p. 81 i Generaladvokat Niilo Jääskinens förslag till dom i Kaveh Puid från den 18 april 2013.  

147 Morgades-Gil, 2015 s. 444.  

148 Hennessy, [http://www.asylumlawdatabase.eu/en/journal/dublin-system-and-right-effective-

remedy%E2%80%93-case-c-39412-abdullahi], 2016-11-30.  
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ändringar vad gäller möjligheten till ett effektivt rättsmedel inom hela Dublinsystemet. 

Abdullahi-fallet ska därför, enligt Hennesey, endast förstås som att det slår fast att i en 

situation då ett överförandebeslut fattats på grundval av artikel 10 (1) – den artikel i vilket de 

olika kriterierna listades - så kan asylsökanden endast överklaga ett sådant beslut med 

hänvisning till att det föreligger sådana systematiska brister som nämnts ovan och således inte 

genom att åberopa att kriterierna i förordningen tillämpats felaktigt.149  

 Vad domen i Abdullahi egentligen innebär har diskuterats även av Peers. Han 

konstaterar att innebörden av den måste omvärderas efter den omarbetade Dublinförordningen 

som alltså stärker asylsökandes procesuella rättigheter. Han anser emellertid att avgörandets 

mest grundläggande brist, att ett överförandebeslut endast kan överklagas om det föreligger 

systematiska brister i mottagarstatens asylförfarande och mottagningssystem, alltjämt 

kvarstår. Detta gäller enligt Peers i vart fall i förhållande till artikel 10 (1) men möjligen också 

i förhållande fler beslut enligt förordningen. Han frågar sig därefter om EU-domstolens 

uttalande från Abdullahi-fallet kan anses förenliga med de uttalanden Europadomstolen 

gjorde i sin dom i Tarakhel mot Schweiz, en dom som meddelades i nära anslutning till EU-

domstolens dom i Abdullahi. Innan hans uppfattning i denna fråga redogörs för närmare ska 

därför denna dom först refereras.150  

 

5.4 Europadomstolens dom i Tarakhel  

Domen i Tarakhel rörde en familj på åtta afghaner som reste in i Italien som första EU-land. 

Familjen lämnade mottagningscentret i Italien till vilket de anvisats tämligen omgående 

eftersom de ansåg att mottagningsförhållandena där var undermåliga. De reste vidare via 

Österrike till Schweiz 151 , vars myndigheter framställde en begäran om att Italien, enligt 

Dublinreglerna, skulle överta ansvaret för deras ansökan, en begäran som Italien accepterade. 

Schweiziska myndigheter ansåg att det inte fanns anledning att anta att Italien inte levde upp 

till sina förpliktelser enligt europeisk och internationell lagstiftning. Familjen ansåg emellertid 

att en överföring av dem till Italien skulle strida mot bland annat artikel 3 i EKMR, vilken, 

som tidigare nämnts, föreskriver ett förbud mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning.152   

                                                 
149 Hennessy, [http://www.asylumlawdatabase.eu/en/journal/dublin-system-and-right-effective-

remedy%E2%80%93-case-c-39412-abdullahi], 2016-11-30.   

150 Peers, [http://eulawanalysis.blogspot.se/2014/11/tarakhel-v-switzerland-another-nail-in.html], 2016-10-28. 

151 Schweiz deltar i samarbetet på samma sätt som länderna inom unionen.  

152 Europadomstolens dom i Tarakhel § 9-21.  

http://eulawanalysis.blogspot.se/2014/11/tarakhel-v-switzerland-another-nail-in.html
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 Europadomstolen började med att återge de generella principer domstolen själv 

utvecklat i sin tidigare praxis. I denna del betonade den bland annat att artikel 3 i EKMR inte i 

sig kan tolkas som att den innebär en förpliktelse för de anslutna länderna att erbjuda 

asylsökande ett hem och finansiell assistans men att den i sin dom i M.S.S. trots detta, funnit 

att grekiska myndigheter var tvungna att erbjuda anständiga mottagningsförhållanden 

eftersom det fanns föreskrivet i EU:s mottagningsdirektiv. Domstolen betonade därefter, 

återigen med hänvisning till sin förutnämnda dom, det faktum att asylsökande är en särskilt 

underprivilegierad och sårbar grupp. Den poängterade också att i fall i vilka barn är 

involverade ska särskilt beaktas att barn är extremt sårbara samt att de har speciella behov 

som relaterar till barnets ålder, dess brist på självständighet men också dess status som 

asylsökande.153  

 Domstolen redogjorde vidare först från sin egen ”väletablerade” doktrin om att 

principen om ömsesidighet är motbevisbar om det finns påtagliga grunder för att anse att 

sökanden ifråga löper en verklig risk att utsättas för behandling i strid med artikel 3 i EKMR 

innan den gick vidare till att återupprepa EU-domstolens doktrin om systematiska brister. Den 

konstaterade därefter att vad som utgör källan till själva risken som sökanden löper är 

irrelevant, och att detta innebär att den överförarstaten ifråga inte kan undandra sig sitt ansvar 

att genomföra en omfattande och individualiserad prövning av den aktuella asylsökandens 

situation.154 Domstolen ”noterade” därefter att detta förhållningssätt var förenligt med en dom 

meddelad av Storbritanniens högsta domstol 155 , i vilken denna domstol uttryckligen 

konstaterat att systematiska brister i en stats asylförfarande och mottagningssystem inte utgör 

den enda grunden för att överklaga ett överföringsbeslut.156   

 När domstolen sedan applicerade dessa generella principer på de aktuella 

omständigheterna i fallet inledde den med att konstatera att den generella situationen i det 

italienska asyl- och mottagningssystemet inte var jämförbart med de rådande förhållandena i 

Grekland då domen i M.S.S. avkunnades. 157  Detta innebar, viket är en viktig skillnad i 

förhållande till nyssnämnda dom 158 , att omständigheterna i sig inte innebar ett generellt 

förbud mot överföringar av asylsökande till Italien men väl att en individuell bedömning 

skulle göras eftersom det enligt domstolen var klarlagt att Italiens kapacitet att ta emot 

                                                 
153 Europadomstolens dom i Tarakhel § 93-99. Se även § 118-120.  

154 Europadomstolens dom i Tarakhel § 102-104.  

155 R (on the application of EM (Eritrea)) (appellant) v Secretary for Home Department (respondent), UK 

Supreme Court, dom från den 19 februari 2014. 
156 Europadomstolens dom i Tarakhel § 104. 

157 Europadomstolens dom i Tarakhel § 114-115. 

158 Peers, [http://eulawanalysis.blogspot.se/2014/11/tarakhel-v-switzerland-another-nail-in.html], 2016-10-28.  

http://eulawanalysis.blogspot.se/2014/11/tarakhel-v-switzerland-another-nail-in.html
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asylsökande var högst begränsad. När Europadomstolen sedan prövade den aktuella 

afghanska familjens individuella förhållanden kom den fram till att den information som 

schweiziska myndigheter inhämtat inte var tillräckligt detaljerad och att det därvid saknades 

säkra upplysningar om de aktuella anläggningsförhållandena. Som exempel kan nämnas att 

det enligt Europadomstolen inte fanns någon säker information om anläggningsförhållande i 

syfte att principen om barnets bästa skulle kunna säkras. Familjen var emellertid fortfarande 

kvar i Schweiz och någon kränkning av artikel 3 hade inte skett. Hade Schweiz, under 

rådande omständigheter, valt att överföra familjen Tarakhel, skulle dock en sådan kränkning 

kunnat aktualiseras.159  

 

5.5 Närmare om Peers syn på Europadomstolens dom i Tarakhel mot 

Schweiz i förhållande till Dublinreglerna samt EU-domstolens domar   

Som tidigare redogjorts för är den exakta innebörden av EU-domstolens dom i Abdullahi 

omtvistad. Av domen kan åtminstone den slutsatsen dras att överförandebeslut, enligt i vart 

fall artikel 10 (1) men sannolikt fler artiklar enligt Dublinförordningen, bara kan överklagas 

under åberopande av att det föreligger systematiska brister i mottagarstatens asylförfarande 

och mottagningssystem. Peers har i ett inlägg frågat sig om en sådan slutsats är ”korrekt” efter 

Europadomstolens dom i Tarakhel. Påståendet att ett överförandebeslut endast kan överklagas 

under angivna förhållanden är enligt Peers uppenbarligen oförenlig med domen i Tarakhel om 

EU-domstolens doktrin innebär – vilket enligt honom starka skäl talar för - att det krävs att 

både den ansvariga överförandestatens system för dess asylförfarande samt dess 

mottagningsförhållanden ska ha kollapsat för att ett överförandebeslut ska kunna utmanas. 

Tarakhel handlar överhuvudtaget inte om Italiens asylförfarande utan enbart om dess 

mottagningssystem för asylsökande. Peers konstaterar därefter att det italienska 

mottagningssystemet i Tarakhel inte var i fullständigt förfall, familjen i Tarakhel riskerade 

vare sig extrem fattigdom eller usla förvarsförhållanden utan ”enbart” en risk för att något 

anläggningsboende inte skulle vara tillgängligt eller inte av tillräckligt hög standard.160  

 Peers diskuterar sedan domen vidare och han anser att det inte klarlagt om 

Europadomstolen, genom Tarakhel, helt förkastat EU-domstolens doktrin om systematiska 

brister såsom utgörande den enda möjliga grund för att överklaga ett överförandebeslut, eller 

om domen innebär att Europadomstolen anammat doktrinen men sänkt tröskeln rejält för vad 

                                                 
159 Europadomstolens dom i Tarakhel § 120-122.   

160 Peers, [http://eulawanalysis.blogspot.se/2014/11/tarakhel-v-switzerland-another-nail-in.html], 2016-10-28.  

http://eulawanalysis.blogspot.se/2014/11/tarakhel-v-switzerland-another-nail-in.html
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som bör anses vara systematiska brister. Enligt den första tolkningen är förekomsten av 

systematiska brister enbart ett av många exempel på situationer som kan omkullkasta 

antagandet om att ett Dublinland är att betrakta som säkert (och likaledes den bakomliggande 

ömsesidighetsprincipen). Enligt den av Peers gjorda andra alternativa tolkningen, enligt 

vilken domen tolkas som att doktrinen inte förkastas utan snarare modifieras betydligt, 

föreligger en systematisk brist för det fall någon del av systemet är ur funktion i en viss 

utsträckning och med en viss regelbundenhet.161  

 Peers anser, som jag tolkar honom, att den sistnämnda tolkningen är ”snällare” mot 

EU-domstolen, i betydelsen att den ger denna domstol ett större spelrum att retirera från sin 

strikta egna doktrin och i framtida rättsfall närmare utveckla vad den egentligen menat med 

begreppet systematiska brister (under förutsättning att den överhuvudtaget är intresserad av 

att göra det). Vad som enligt Peers emellertid står klart, mot bakgrund av den vikt EU-

domstolen lade i N.S. med flera och i Abdullahimålet vid att Dublinsystemet fungerar 

effektivt, är att EU-domstolen inte önskat en utveckling enligt vilken den ser sig tvungen att 

agera på detta sätt (för att anpassa sig till domstolen i Strausbourg). Hursomhelst är det 

tydliga budskapet från Europadomstolen, enligt Peers, att det inte går att slentrianmässigt 

klumpa ihop fall, som enligt Dublinreglerna är klara ”stoppfall” och fall där överföringarna 

regelmässigt genomförs. Budskapet från Tarakhel är enligt Peers istället att det alltså finns en 

mängd fall som befinner sig inom en gråskala, fall tillhörandes en ”intermediate category”, 

där det krävs noggranna bedömningar för att komma fram till om ömsesidighetsprincipen bör 

ges företräde eller om den bör omkullkastas. Han konstaterar att följden av detta kommer bli 

att Dublinsystemet som helhet kommer att bli mer kostsamt och komplext att administrera 

men att sådana konsekvenser i allmänhet är något man får räkna med när det handlar om att 

skydda de mänskliga rättigheterna på ett erforderligt sätt.162  

 

5.6 Sammanfattning  

Samtliga de rättsfall som redogjorts för inom ramen för detta avsnitt har på ett eller annat sätt 

prövat giltigheten av den för Dublinreglerna så centrala ömsesidighetsprincipen. Det är tydligt 

att det föreligger skillnader i domstolarnas bedömningar och att EU-domstolen, i vart fall i 

några avseenden, inte varit beredd att fullt ut anamma de tankegångar som dess motsvarighet i 

Strasbourg utvecklat. Som nämnts tidigare behöver emellertid eventuella brister på 

                                                 
161 Peers, [http://eulawanalysis.blogspot.se/2014/11/tarakhel-v-switzerland-another-nail-in.html], 2016-10-28.   

162 Ibid.  

http://eulawanalysis.blogspot.se/2014/11/tarakhel-v-switzerland-another-nail-in.html
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hänvisningar från EU-domstolen sida till Europadomstolen inte alltid innebära att den 

förkastar en viss doktrin eller ett koncept den senare domstolen utvecklat. Betydande delar 

torde som jag ser det istället kunna vara hänförligt till det faktum att Europadomstolen är 

betydligt mer detaljerad och omfångsrik i sina avgöranden.  

Det går därutöver att urskilja vissa likheter i hur domstolarna resonerat i de 

avgöranden som refererats ovan. Europadomstolen dom i M.S.S. är i några avseenden 

tämligen lik EU-domstolens motsvarighet på området, domen i N.S. och M.E. med flera. Som 

framgått var en konsekvens av Abdullahi att det i den omarbetade Dublinförordningen intagits 

bestämmelser som talar för att rättigheterna i förordningen i högre grad överensstämmer med 

de rättigheter som föreskrivs i EU-stadgan och EKMR. Oaktat detta är den genomgående 

bilden ändå att domstolen i Luxemburg får ses som en betydligt mer ivrig försvarare av 

ömsesidighetsprincipen.    

 Enligt Peers, med vilken jag inte kan annat än instämma, är det inte heller helt klarlagt 

vad Europadomstolens dom i Tarakhel innebär i förhållande till EU-domstolens tidigare 

domar. Att EU-domstolen behöver förklara vad den egentligen menar med ”systematiska 

brister” för att det ska kunna gå att svara på hur domen i Tarakhel överensstämmer med EU-

domstolens tidigare domar och dess striktare upprätthållande av ömsesidighetsprincipen är 

således ytterligare en slutsats som går att dra.  

 

6 Innebär det nekande svaret att rättighetsskyddet för 

asylsökande inom unionen försvagas? 

 

6.1 Inledning  

I det föregående avsnittet har jag identifierat och beskrivit skillnader mellan de två olika 

europeiska domstolarna i hur de har bedömt fall när det ställs inför intresset av att upprätthålla 

ömsesidighetsprincipen genom ett effektivt Dublinsystem å den ena sidan och skyddet för 

mänskliga rättigheter å den andra. Som framgått finns det vissa svårigheter med att fastställa 

exakt vari dessa skillnader består men att ömsesidighetsprincipen står starkare hos EU-

domstolen är tydligt. Sistnämnda domstol upphöjde i sina inledande anmärkningar av 

yttrandet principen om ömsesidigt förtroende till primärrätt och har i de rättsfall som här 

referats använt en teleologisk tolkningsmetod enligt vilken Dublinbestämmelserna tolkas mot 

bakgrund av principen och det system bestämmelserna förekommer i. Det kan konstateras att 

en sådan tilltro till ömsesidighetsprincipen saknas hos Europadomstolen även om det, enligt 
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min uppfattning, vore alltför långtgående att säga att sistnämnda domstol helt övergett den. 

Om dess domar kan sammanfattningsvis sägas, i förhållande till principen om non-

refoulement, att den understrukit att presumtionen om att en mottagarstat respekterar artikel 3 

i EKMR är motbevisad om det i det konkreta fallet finns en välgrundad reell risk att personen 

ifråga riskerar sådan behandling i det medlemslandet.   

 Vad närmare gäller ömsesidighetsprincipen löper som framgått en tydlig länk från 

domstolens argumentation i yttrandet (vilken utmynnade i en problematisering av vad en 

anslutning till EKMR skulle innebära för mellanstatliga förfaranden), via Mellonimålet och 

N.S. och M.E. med flera, till de avgöranden som följde därpå och som här refererats. 

Kopplingen till yttrandets andra argument inom ramen för den mer bredare uppfattningen att 

avtalsutkastet, för det fall det godkänts, riskerat att skada unionsrättens enhetliga verkan och 

autonomi, är alltså tydlig. För att, med yttrandet som utgångspunkt, kunna ge svar på om det 

nekande svaret försämrar rättighetsskyddet för asylsökande inom unionen, är det nu dags att 

närmare utveckla om de identifierade skillnaderna domstolarna emellan verkligen kan tänkas 

få en sådan konsekvens. Annorlunda uttryckt ska ett av de argument som genomgående 

använts för en anslutning, vilket jag använt mig såsom ett antagande vid författandet av denna 

uppsats, d.v.s. att en oenhetlighet mellan domstolarna är något negativt, noggrannare 

diskuteras i det konkreta fall som här utkristalliserats. Några reflektioner kring övervägandena 

bakom det i yttrandet framförda första argumentet och dess koppling till rättighetsskyddet för 

asylsökande presenteras därefter, tillsammans med en avslutande liten utblick. 

 

6.2 Två skilda rättighetskataloger som tolkas oenhetligt – på vilket sätt 

utgör det ett problem? 

Som inledningsvis nämnts uttalade presidenterna för EU- samt Europadomstolen i ett 

gemensamt meddelande från 2011 att en anslutning av EU till EKMR utgör ett stort steg för 

en positiv vidareutveckling av skyddet av de mänskliga rättigheterna i Europa. För att 

vidareutveckla argumentationen något är det lämpligt att här citera Europadomstolens före 

detta president Luzius Wildhabers ord från 2000, han yttrade nämligen att poängen med ett 

enhetligt europeiskt rättighetsskydd är ”to avoid a situation in which there are alternative, 

competing and potentially conflicting systems of human rights protection both within the 

Union and in the greater Europe. The duplication of protection systems runs the risk of 
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weakening the overall protection offered and undermining legal certainty in this field.”163  

Mot bakgrund av de fall som redovisats angående ömsesidighetsprincipen och den 

olikartade bedömning de två europeiska domstolarna gjort av liknande frågor enligt deras 

respektive rättighetskataloger, ligger det nära till hands att ge Wildhaber rätt i vart fall i ett 

avseende. För om något kan sägas om de två europeiska domstolarna, såvitt avser deras 

respektive tolkningar av ömsesidighetsprincipen i Dublinsystemet, så är det att de genom 

dessa bidragit till en tämligen stor rättslig osäkerhet om vad som egentligen gäller. 

Osäkerheten gäller, som jag ser det, inte bara vad den ”systematiska brister-tröskel” som en 

asylsökande - enligt domen i N.S. och M.E. med flera - måste ta sig över egentligen innebär 

utan också om denna är förenlig med den non-refoulement standard som Europadomstolen å 

sin sida utvecklat. Följande frågeställningar kan formuleras: (i) är förekomsten av 

systematiska brister i ett medlemslands asylförfarande samt mottagningsförhållanden det enda 

kriteriet enligt vilket en Dublinöverföring kan överprövas? (ii) krävs det att båda delarna, 

d.v.s. både landets asylförfarande samt dess mottagningsförhållanden är behäftade med sådana 

brister för att en sådan brist med framgång ska kunna göras gällande? samt, (iii) måste de 

systematiska bristerna vara i nivå med de förhållanden som rådde i Grekland vid tiden för 

EU- samt Europadomstolens domar i N.S. och M.E. med flera respektive M.S.S.? Enligt nu 

rådande rättsläge går det, vilket jag hoppas ska ha framgått, inte att ge några helt 

tillfredsställande svar på dessa frågor.  

 Att en tämligen stor rättslig osäkerhet råder innebär tveklöst att stater och, i slutändan, 

asylsökande påverkas negativt. För det fall EU anslutit sig till EKMR och hamnat under den 

kontroll från Strasbourg som den i så många avseenden verkar frukta hade detta lett till en 

tydligare enhetlighet (och dialog) domstolarna emellan som jag tror hade bidragit till att de 

här rättsliga frågorna kunnat klargöras och mer initierade och rättssäkra bedömningar kunnat 

göras. För att uppfylla sådana strävanden tror jag, i enlighet med Peers uppfattning, att det 

sannolikt skulle innebära att Dublinsystemet skulle bli än mer komplext att administrera och 

än mindre effektivt. Så länge betydande skillnader kvarstår i hur asylsökande behandlas inom 

unionen kvarstår är detta emellertid ett pris unionen får betala om de avser att skydda de 

mänskliga rättigheterna på ett tillfredsställande sätt.   

Förutom den rättsliga osäkerheten som sådan och de problem som den medför anser 

jag också att det faktum att de två olika domstolarna gjort olika bedömningar gör att det finns 

                                                 
163 Se Europarådets ministerkommittés svar to Parliamentary Assembly Recommendation 1439 (2000), adopted 

on 31 Maj 2000 at the 711th meeting of the Ministers’ Deputies, HRLJ 2000, 188. 
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goda grunder för ett påstående om att detta påverkar rättighetsskyddet för asylsökande 

negativt. Samtliga EU:s medlemsländer är som bekant medlemmar även av Europarådet och 

därmed skyldiga att efterfölja och anpassa sitt agerande efter Europadomstolens domar. Jag 

anser emellertid att EU-domstolens betydligt ihärdigare försök att upprätthålla 

Dublinsystemets ömsesidighetsprincip – dess nära nog icke-motbevisbara presumtion om att 

unionens medlemsländer är säkra länder med betryggande asylsystem och 

mottagningsförhållanden – ändå gör ett mycket stort avtryck och får återverkningar på 

rättighetsskyddet för asylsökande inom unionen. Förhållandena för asylsökanden i några av 

medlemsländerna – jag tänker exempelvis på länder som Ungern, Bulgarien och Rumänien - 

är omvittnat undermåliga och detta i kombination med vad som kan betecknas som ett oroligt 

EU i övrigt ökar risken för faktisk behandling i strid med artikel 3 i EKMR samt artikel 4 i 

EU:s stadga  

Risken är uppenbar att stater, möjligen förstärkta av sistnämnda förhållanden, inför ett 

beslut om en överföring, frestas att anamma det enligt mitt synsätt något naiva och mindre 

nyanserade förhållningssätt som EU-domstolen presenterat, inte minst med tanke på att det, 

som framgått, inte är helt klarlagt om en stat i sådant fall de facto bryter mot EKMR och det 

Europadomstolen uttalat. Slutsatsen blir således att en unionsanslutning till EKMR – och den 

enhetlighet i domstolarnas bedömningar som en sådan skulle innebära – sannolikt inte bara 

skulle innebära att den betydande rättsliga osäkerheten skulle kunna undanröjas. Mycket talar 

också för att det samlade rättighetsskyddet för asylsökande inom unionen skulle stärkas om 

unionens institutioner, däribland dess domstol kom att utsättas för extern kontroll ifrån 

Europadomstolen i Strasbourg. Detta torde gälla i synnerhet för ett regelsystem som 

Dublinreglerna vars grundförutsättning, för att reglerna ska fungera, är att deltagande länder 

är säkra, något som i sin tur kan antas öka risken för att unionen och dess medlemsländer är 

mindre nogräknade när det kommer till bedömningar om ett medlemsland respekterar de 

grundläggande mänskliga rättigheterna.    

    

6.3 Kommentarer kring det andra argumentet och en avslutande liten 

utblick  

Denna uppsats har till övervägande del kommit att handla om Dublinreglerna eftersom 

yttrandets andra argument baseras på ömsesidighetsprincipen som är central för nämnda 

regler (samt det europeiska gemensamma asylsystemet i sin helhet). Det argument som 

utmynnade i att EU-domstolen ansåg artikel 53 i EKMR som problematisk eftersom den 
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befarade att ett medlemsland skulle kunna åberopa artikeln för att låta Europadomstolen 

”runda” stadgan baserades å sin sida huvudsakligen på EU-domstolens uttalanden från 

Mellonimålet. Såsom redogjorts för i avsnitt 3.2.3 kom domstolen i Melloni fram till att de 

fördelaktigare bestämmelserna i den spanska grundlagen, med stöd av artikel 53, kunde 

användas. Detta fick dock bara ske under förutsättning att tillämpningen av dem inte 

undergräver unionsrättens företräde, enhetlighet och verkan vilket bestämmelserna i den 

spanska grundlagen gjorde. Hade de getts företräde hade konsekvensen nämligen blivit att 

den europeiska arresteringsordern inte kunnat verkställas och Melloni följaktligen inte kunnat 

utlämnas till Italien.  

Vad gäller asylrätten och förfarandet medlemsländerna emellan uppstår inte samma 

problem vilket förklaras av de olika syftena bakom de respektive regelsystemen. Det är 

nämligen helt okontroversiellt för ett medlemsland att behålla en asylsökande inom sitt lands 

gränser och själv pröva ansökan trots att prövningsstaten ifråga ”egentligen” inte är ansvarig 

enligt kriterierna i Dublinförordningen164, ett tillvägagångssätt som inte hotar att undergräva 

unionsrätten på så sätt som de spanska bestämmelserna i Melloni gjorde. Medlemsländerna är 

också fria att ha fördelaktigare bestämmelser och exempelvis bevilja fler människor skydd än 

vad EU-rätten kräver. 165  Vad som är intressant att notera är dock att EU-kommissionen 

nyligen föreslagit att den gemensamma europeiska asyllagstiftningen ska harmoniseras i än 

högre grad än idag. Enligt förslaget ska flera av EU:s direktiv ombildas till förordningar vilket 

kommer innebära att den möjlighet som finns i de nu gällande direktiven att ha förmånligare 

bestämmelser helt tas bort. Möjligheten för medlemsländerna att direkt kunna utfärda 

permanenta tillstånd ska enligt förslaget också försvinna och bara tidsbegränsade tillstånd om 

13 månader respektive tre år ska vid första prövningstillfället kunna beviljas.166 En situation 

enligt vilken ”välvilliga” länder – likt spanska myndigheter i Melloni – hänvisar till sina egna 

fördelaktiga bestämmelser skulle sannolikt inte uppkomma eftersom en sådan möjlighet alltså 

skulle elimineras genom själva antagandet av sådana förordningar. Vad som skulle vara 

beklagansvärt är alltså inte bara förslaget i sig – d.v.s. det faktum att de regler som idag gäller 

i Sverige föreslås permanenteras i hela unionen - utan också att ett genomförande skulle 

eliminera denna möjlighet till välvillighet som spanska myndigheters agerande i Melloni var 

ett uttryck för.      

                                                 
164 Se förordning (EU) nr 604/2013, artikel 17. 

165 Så var som bekant fallet i Sverige fram tills att Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten 

att få uppehållstillstånd i Sverige trädde i kraft den 20 juli 2016. Via införandet av lagen har Sverige anpassat 

sig till EU-rättens absoluta miniminivå.   

166 Europeiska kommissionen, [http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_sv.htm], 2017-01-05.  
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Ett annat av kommissionens förslag handlar om att så kallade ”säkra tredjeländer” 

samt ”säkra ursprungsländer” ska fastställas på EU-nivå. Enligt denna del av förslaget, som 

även den får förstås mot bakgrund av unionens strävanden efter att harmoniera 

medlemsländernas asylpolitik, ska inte medlemsländerna tillåtas avvika från en obligatorisk 

och entydig tillämpning av denna lista.167 Syftet bakom en sådan lista är, precis som vad som 

gäller för Dublinreglerna otvivelaktigt gott (vilket även gäller hela CEAS och dess 

harmonieringssträvanden i bredare bemärkelse), men riskerar att stöta på liknande problem 

som gäller för Dublinreglerna. En sådan lista, som även den syftar till en snabb, effektiv och 

uniform tillämpning av asylsansökningar inom unionen riskerar, som Melker Mårbeck, 

tillförordnad generalsekreterare på Röda Korset påpekat,168 inte bara att snabbt bli inaktuell 

utan även att åsidosätta den individuella asylprövningen och i förlängningen principen om 

non-refoulement, vilken alltså för medlemsländernas vidkommande gäller även genom 

EKMR. Det är uppenbart att detsamma gäller avseende det avtal som kommit till av politiska 

hänsyn som unionen upprättat med Turkiet169 samt - sannolikt i än högre grad - det avtal med 

liknande innehåll som unionen planerar med Libyen för att stoppa migrantströmmarna från 

Afrika över medelhavet170.    

 Problematiken kan alltså tänkas komma att likna den situation som ovan beskrivits 

vad gäller Dublinreglerna och hur de fungerat i praktiken. Det kan på goda grunder antas att 

unionen och dess domstol av antingen politiska skäl eller av sina strävanden att harmoniera 

asyllagstiftningen – eller bådadera (motiven torde väl ofta sammanfalla) – fortsätter att i än 

högre grad ge företräde åt ett förhållningssätt som i praktiken innebär att asylsökandens 

rättigheter inom ett alltmer slutet EU försvagas. EKMR kan i det avseendet tänkas fungera 

som en motvikt, vilken emellertid får anses vara av begränsad betydelse så länge som unionen 

fortsatt står utanför detta rättighetsskydd jämfört med om unionen valt att ansluta sig. Som jag 

har förklarat ovan är jag nämligen av uppfattningen att en anslutning skulle innebära att 

unionen och dess domstol i högre grad pressats att tillgodose asylsökandens rättighetsskydd, 

låt vara att detta hade behövt ske till priset av en mer omständlig och komplex process. 

Sammanfattningsvis kan yttrandets nekande svar således tänkas få en stor negativ betydelse 

                                                 
167 Ibid.  

168 Melker Mårbeck [http://www.dn.se/debatt/eus-asylforslag-riskerar-manniskors-ratt-till-skydd], 2017-01-07. 

169 Avtalet slöts den 18 mars 2016, i syfte att ”stoppa irreguljär migration från Turkiet till EU”. Se vidare 

Europeiska Rådet [http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement], 

2017-02-02.  
170 EU-kommissionen har dock motsatt sig det maltesiska förslaget att i förhållande till Libyen, upprätta ett 

liknande avtal som det som gäller i förhållande till Turkiet. Förhandlingarna väntas emellertid fortsätta. Se 

t.ex. The Guardian, [https://www.theguardian.com/world/2017/jan/25/migration-eu-rejects-proposals-for-

turkey-style-deal-for-libya], 2017-02-08.    
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för asylsökandes rättigheter inom unionen, om än på ett svåruppskattat sätt, för lång tid 

framöver.        
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