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1 Inledning 

1.1 Ett inhopp i problematiken  
Europeiska unionen (EU) är ett politiskt samarbete mellan suveräna stater. Varje stat 

har genom sitt tillträde till EU lämnat över suverän kontroll över vissa centrala 

politiska frågor.1 Alla medlemsstater i EU ska dela en gemensam värdegrund som 

inkluderar respekt för fundamentala rättigheter som frihet, demokrati, jämlikhet, 

rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter.2 Till följd av att alla 

medlemsstater ska dela denna gemensamma värdegrund är det möjligt att skapa ett 

gemensamt område för frihet, säkerhet och rättvisa utan interna gränser.3 En viktig 

komponent i arbetet för att skapa ett sådant gemensamt område för frihet, säkerhet 

och rättvisa är att det finns ömsesidigt förtroende mellan alla medlemsstater.4  

     Ömsesidigt förtroende kan förenklat sammanfattas som en plikt för de 

rättsvårdande myndigheterna i medlemsstaterna att lita på att de alla är lika 

kompetenta, effektiva och dugliga i tillämpningen av unionsrätten. Det nu sagda 

inbegriper även respekt för de fundamentala mänskliga rättigheterna, det vill säga att 

grundläggande rättigheter värnas i varje medlemsstat. Grundförutsättningen om ett 

ömsesidigt förtroende gör att domar, beslut, asylärenden och gemensam 

brottsbekämpning över gränserna kan ske snabbt och enkelt, där domar och beslut 

kan erkännas och verkställas över medlemsstaternas gränser. 

     Så är dock inte alltid fallet. Tolkningen och tillämpningen av principen om 

ömsesidigt förtroende har börjat uppluckras genom en rad avgörande från EU-

domstolen inom området för frihet, säkerhet och rättvisa (OFSR), följt av domar från 

olika medlemsstaters domstolar. Nationella domstolar har också börjat tvivla på att 

andra medlemsstater uppfyller de krav som EU-rätten ställer, främst vad det gäller 

grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen.5 Dessa domar har främst meddelats 

                                                
1 För en enkel och övergripande genomgång av EU:s inflytande över medlemsstaternas lagstiftning se 
Örstadius, Dagens Nyheter, 9/5 2019 
2 Se art. 2 Fördraget om Europeiska Unionen OJ C 83 30.3.2010, s. 13-46 (fortsättningsvis benämnt som 
FEU). 
3 Se art. 3.2 FEU. 
4 För en djupare språklig förståelse av begreppet ”ömsesidigt förtroende” jfr. med den motsvarande 
engelska termen ”mutual trust” och mutual confidence som båda används för samma begrepp samt 
franskans ”confiance mutuelle”. 
5 Se t.ex. mål C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality (fortsättningsvis benämnt som målet 
Celmer) där den irländska domstolen ger uttryck för att den inte längre litar på att Polen är en rättsstat och 
därför inte vill lämna ut en eftersökt person enligt rambeslutet om den europeiska arresteringsordern. 
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inom EU:s asylrättsliga samarbete och samarbetet avseende den europeiska 

arresteringsordern, som båda befinner sig inom det gemensamma EU-rättsliga OFSR.  

     De rättsliga områden som faller inom OFSR är flera och den praxis som finns 

verkar, vid en första anblick, ge olika besked angående vad ömsesidigt förtroende 

innebär. Vad innebär denna rättspraxis? Är principen en och densamma genom hela 

EU-rätten eller är det en princip som tillämpas var för sig i olika instrument, med 

olika innebörd?  

     Om det är en och samma princip, kan den praxisbildning som skett inom de olika 

delar av EU-rätten tillämpas analogt på olika EU-rättsliga områden? Finns det en 

enhetlig idé och sammanhållande teori bakom principen om ömsesidigt förtroende? 

Eller är det en princip som till följd av utvecklingen inom unionen fått ett mer 

dynamiskt innehåll till följd av en minskande tillit mellan medlemsstaterna? Frågorna 

är relevanta till följd av den roll som principen om ömsesidigt förtroende har fått i 

och med att stora delar av EU-rätten bygger på att det finns ömsesidigt förtroende 

mellan medlemsstaterna.  

 

1.2 Syfte  
Den här uppsatsens syfte är att undersöka innebörden av principen om ömsesidigt 

förtroende och var gränserna för det förtroendet går, samt ifall det finns en enhetlig 

idé inom EU-domstolens rättspraxis rörande ömsesidigt förtroende. Ansatsen i 

uppsatsen är således att klarlägga och analysera den praxisbildning som skett inom 

unionsrätten angående principen om ömsesidigt förtroende för att klargöra dess 

innebörd. 

 

1.3 Avgränsningar  
Uppsatsens syfte fokuserar på en EU-rättslig princip vilket gör att uppsatsens 

potentiella omfattning är vidsträckt. Det blir därför behävligt att avgränsa materialet 

och möjliga infallsvinklar. Uppsatsen kommer därför främst att fokusera på 

principens roll inom OFSR, och de EU-rättsliga instrument som antagits till följd av 

de politiska målsättningarna för att uppnå ett sådant område. Avgränsningen till 

OFSR motiveras av att principen om ömsesidigt förtroende är en grundförutsättning 
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för att OFSR ska fungera.6 Huvudfokus kommer därför att vara på OFSR, men andra 

delar av EU-rätten kommer att förekomma. Främst för att ge en bredare rättslig grund 

för principen om ömsesidigt förtroende, men även för att illustrera rättsutvecklingen 

och ge exempel på resonemang eller alternativa lösningar.  

     OFSR kommer att avgränsas till att behandla Bryssel Ibis-förordningen,7 Bryssel 

II-förordningen,8 Dublin III-förordningen9 och EAO10.  Alla instrumenten ingår i 

OFSR och kan anses vara centrala delar för samarbetena inom OFSR: civilrätten, 

familjerätten, asylrätten och straffrätten. Vidare aktualiserar instrumenten intressanta 

frågor om ömsesidigt förtroende och grundläggande rättigheter till följd av de olika 

syften och mål som de ska uppfylla. På grund av deras betydelse inom sina respektive 

områden har också praxisbildningen varit stor inom instrumenten vilket ger en 

möjlighet att följa utvecklingen i resonemangen hos EU-domstolen.  

     En ytterligare avgränsning i uppsatsen är att Europadomstolens praxis gällande 

grundläggande rättigheter där principen om ömsesidigt förtroende aktualiseras inte 

kommer att behandlas eller analyseras. Anledningen till det är att fokus ska vara på 

principen om ömsesidigt förtroende och dess utveckling inom EU-rätten. 

Europadomstolens avgöranden kommer dock att förekomma i den mån de är relevanta 

för syftet. De kommer dock inte att ha en framträdande roll i uppsatsen. Konflikten 

mellan EU-domstolen och Europadomstolen kommer därför inte att behandlas trots 

dess intressanta frågeställningar.  

     Uppsatsen kommer inte heller att gå in i detalj i varje instrument, utan avgränsar 

sig till att övergripande behandla hur principen om ömsesidigt förtroende fungerar i 

varje instrument. Anledningen till det är att målet med uppsatsen är att behandla de 

                                                
6 Kopplingen mellan ömsesidigt förtroende, men även principen om ömsesidigt erkännande, och OFSR 
kommer att utvecklas i kapitel 2.  
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols 
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, OJ L 351, 20.12.2012, 
s. 1–32. 
8 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande 
av förordning (EG) nr 1347/2000, OJ L 338, 23.12.2003, s. 1–29 
9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och 
mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt 
skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat, OJ L 180, 
29.6.2013, s. 31–59. 
10 2002/584/RIF: Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och 
överlämnande mellan medlemsstaterna - Uttalanden från vissa medlemsstater vid antagandet av 
rambeslutet, OJ L 190, 18.7.2002, s. 1–20. 
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målsättningar och roller som ömsesidigt förtroende har, och inte exakt hur enskilda 

bestämmelser fungerar.  

      Vidare kommer tillämpningen av principen om ömsesidigt förtroende i EU-

medlemsstaternas nationella domstolar inte att undersökas, utan det är EU-

domstolens praxis som kommer vara i fokus. Viss nationell rättspraxis kommer trots 

det att belysas. I de fallen handlar det inte om en uttömmande redogörelse utan istället 

att illustrera hur EU-domstolens avgörande tolkats av nationella domstolar i vissa fall.  

 

1.4 Metod och material  

1.4.1 Metod 

Metod som ord kan syfta till flera olika saker vilket kan leda till viss 

begreppsförvirring.11 Inom rättsvetenskapen är den vanligaste metoden att arbeta efter 

den rättsdogmatiska metoden, som traditionellt är en metod för att fastställa vad 

gällande rätt är utan att lägga in några värderingar om rättens innehåll.12 Metoden 

innebär att en rättsregel granskas och analyseras genom de allmänt accepterade 

rättskällorna för att fastställa gällande rätt.13 

     Uppsatsens syfte är att analysera och klarlägga principen om ömsesidigt 

förtroende. Således är rättsdogmatisk metod en bra utgångspunkt för att uppfylla 

uppsatsens mål. Syftet är dock förlagt till EU-rättens område vilket gör det nödvändigt 

att beakta den EU-rättsliga metoden. Den EU-rättsliga metoden kan beskrivas som ett 

angreppssätt för att tolka och tillämpa unionens rättskällor genom EU-domstolens 

tolkningsmetoder. Den mesta kända av EU-domstolens tolkningsmetoder är den 

teleologiska metoden. Men den använder sig även av lexikalisk tolkning (vilket 

innefattar jämförelser mellan de olika språkliga versionerna), tolkning av begrepp 

autonomt, analogt och motsatsvis. EU-domsotlen gör även komparativa analyser och 

tillämpar allmänna rättsprinciper.14 Hur jag har hanterat och beaktat de olika 

unionsrättsliga källorna kommer jag att redogöra för i följande avsnitt.  

     En viktig metodologisk fråga i uppsatsen är att uppsatsen hanterar fyra olika EU-

rättsliga områden, vilket gör det nödvändigt att tydliggöra den mångdisciplinära 

aspekten i framställningen. Det blir av vikt i uppsatsen att tydliggöra de olika 

                                                
11 Sandgren, Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004/05 s. 308 
12 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45.  
13 Korling och Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21 f.  
14 Ottken Eriksson och Hettne, EU-rättslig metod, s. 159 ff. 
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instrumentens syfte och mekanismer för ömsesidigt förtroende för att synliggöra 

skillnader och likheter vid tolkning av EU-domstolens praxis. Genom att tydliggöra 

skillnaderna mellan instrumenten blir det möjligt att lokalisera vilka gemensamma 

nämnare EU-domstolen har vid sin tillämpning av principen om ömsesidigt 

förtroende mellan instrumenten och vad som instrumentbundet.  

 

1.4.2 Primärrätt och sekundärrätt 

EU-rätten har två typer av rättsliga lagstiftningsakter, primärrätt och sekundärrätt.    

Primärrätten är den tyngst vägande och består bland annat av EU-fördragen och EU-

stadgan. Sekundärrätten är underställd primärrätten, och kan endast skapas med stöd 

av primärrätt.15 Till sekundärrätten hör främst de rättsakter som räknas upp i art. 288 

FEUF: förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. Det finns 

även andra rättsakter som baseras på de tidigare EU-fördragen som fortsatt gäller, 

som till exempel rambeslut fattade inom straffrättens område. 

     De EU-rättsliga instrument som uppsatsen främst kommer att behandla är dock 

EU-förordningar samt ett rambeslut. Förordningar är bindande och direkt gällande för 

alla medlemsstater, vilket tillsammans med principen om EU-rättens företräde gör att 

de förordningar som behandlas utgör gällande rätt i alla medlemsstater.16 Vid 

hantering av förordningar och rambeslut är en fråga man måste ta ställning till i vilken 

utsträckning man ska fästa vikt vid skälen till varje rättsakt.17 Den utgångspunkt jag 

har haft i uppsatsen är att när det funnits ett ”funktionellt samband” som Hettne och 

Bergström kallar det, mellan ett skäl och en artikel har jag tillmätt det relevans. En 

sådan tolkning har också stöd i EU-domstolens praxis.18  

     Vilken tyngd man ska ge skäl till en rättsakt är inte helt klart. I litteraturen har det 

anförts att skälen inte ska ses som juridiskt bindande utan endast vägledande i 

förståelsen av en förordning eller en specifik artikel.19 Det är dock inte alltid möjligt 

att koppla ihop ett skäl med en enskild artikel. Istället kan ett skäl ge en allmän 

motivering och bakgrund till en rättsakt som helhet. I de fallen kommer jag att försöka 

                                                
15 Bergström och Hettne, Introduktion till EU-rätten, s. 19 ff och s. 47, se också t.ex. art. 288 Fördragen om 
Europeiska Unionens Funktionssätt (fortsättningsvis benämnt som FEUF). 
16 Se art. 288 FEUF tillsammans med mål C-6/64 Flaminio Costa v. Enel. 
17 Ibland även kallade ingress eller preambel. 
18 Se mål C-45/13, Kainz, p. 20, se också mål C-1/98P, Chorus UK v. Commission, p. 29, där EU-domstolen 
avfärdade ett skäl som rättsligt relevant då den inte korresponderade med en artikel och inte på egen hand 
kunde skapa rättsliga effekter. 
19 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 187. 
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tolka in skälet i en vidare kontext och applicera det på den aktuella artikeln eller 

resonemanget. Då uppsatsen rör rättslig princip är allmänna motiveringar ofta 

relevanta.  

 

1.4.3 EU-domstolens rättspraxis 

EU-domstolens roll inom EU-rätten är central. Domstolens uppgifter är att säkerställa 

att fördragen och EU-rätten följs samt att vara den suveräna uttolkaren av EU-rätt.20 

Den positionen har medfört en framskjutande ställning inom unionen. EU-domstolens 

ställning kan ses som en följd av att primärrätten och sekundärrätten kan vara vagt 

formulerad och komplicerad, vilket har gett EU-domstolen ett stort 

tolkningsutrymme.21 Det utrymmet har gett EU-domstolens möjlighet att skapa EU-

rätt, vilket bland annat lett till idag grundläggande EU-rättsliga principer såsom EU-

rättens företräde och direkt effekt.22  

     EU-domstolens avgöranden är centrala för uppsatsens syfte, då det är praxis från 

olika instrumenten rörande privaträtt, familjerätt, asylrätt och straffrätt som ska 

undersökas. Frågan om vilken påverkan de olika instrumentens rättspraxis kan ha för 

varandra är relevant för uppsatsens syfte. Det är därför relevant att beakta huruvida 

ett yttrande av domstolen är ratio decidendi eller obiter dictum, samt i vilken grad 

den underliggande rättsakten påverkat uttalandet. Dock är EU-domstolens uttalande 

ofta abstrakta och behandlar principiella frågor, vilket möjliggör jämförelser och 

uttolkning av generella och allmänna principer.23 

 

1.4.4 Förarbeten och andra EU-dokument 

1.4.4.1 En skillnad i jämförelse med svensk rättskällehierarki 

I den svenska rättskällehierarkin är förarbeten av stor vikt och har en framträdande 

ställning.24 Förarbetenas betydelse inom EU-rätten har inte samma tyngd eller 

relevans för EU-domstolens avgöranden.25 När man behandlar EU:s förberedande 

handlingar, såsom kommissionens förslag, grön- och vitböcker, samt andra uttalanden 

                                                
20 Art. 19 FEU. 
21 Bergström och Hettne, a.a.s. 48. 
22 Se mål C-6/64 Flaminio Costa v. Enel och mål C-26/62, Van Gend en Loos v. Administratie der 
Belastingen, se också Bogdan, Consice introduction to EU private international law, s. 13 f. 
23 Se Ottken Eriksson och Hettne, a.a.s. 53 f. 
24 Munck, Rättskällor förr och nu, s. 201 ff. 
25 Bergström och Hettne, a.a.s. 61. 



7  

från rådet eller Europaparlamentets olika utskott, är det viktigt att ha i åtanke den 

delade lagstiftningsprocessen som förekommer inom EU.  

     Kommissionen har initiativrätten för lagstiftning, men både rådet och 

Europaparlamentet har betydelse för den slutgiltiga lagstiftningsakten. Det gör att den 

slutliga lagstiftningsprodukten ofta är ett resultat av kompromisser mellan de olika 

EU-organen. Uttalanden från rådet bör hanteras varsamt, då sådana ofta speglar 

kompromisser mellan de olika medlemsstaterna, vilket kan leda till vaga lydelser. 

Samtidigt kan man tolka det som att när något tydligt fastställts av rådet, så fanns det 

enighet.26 Hur förarbeten används inom EU är en tydlig skillnad från det svenska 

lagstiftningsförfarandet där Statens offentliga utredningar (SOU) och propositioner 

ofta ligger till grund för den färdiga lagstiftningsprodukten då regeringens förslag 

vanligtvis antas utan några ändringar.27 

     Trots denna skillnad innebär inte det att förarbeten till EU:s rättsakter saknar värde. 

Vid flera tillfällen har till exempel EU-domstolen hänvisat till förberedande 

dokument vid sina avgöranden. Dock har EU-domstolen uttalat att förarbeten endast 

kan tillmätas betydelse om de finns allmänt tillgängliga, är tydliga och konsekventa.28 

Det kan utgöra ett problem då förberedande rättsakter ofta är produkter av 

kompromisser och gjorda av flera olika självständiga EU-organ. Det gör att det kan 

vara svårt att peka ut en tydlig avsikt eller vilja från lagstiftarna.29 När det kommer 

till primärrätten finns det heller inga förarbeten som är offentliggjorda på något 

allmänt vis.  

 

1.4.4.2 Får tillmätas vikt 

Inom doktrinen råder enighet om att det inte finns något hinder för att använda 

förarbeten eller andra förberedande rättsakter för att tolka och tillämpa 

sekundärrätten.30 EU-domstolen har bland annat beaktat att rådet utvidgat 

tillämpningsområdet för en bestämmelse i jämförelse med kommissionens förslag.31 

                                                
26 För en översikt av lagstiftningsförfarandet i EU, se Bernitz och Kjellgren, a.a. kap. 5. 
27 Bernitz, Gemenskapsrätten och lagförarbeten, JT 2000/01, s. 700. 
28 Se till exempel förenade målen C-68/94 och C-30/95, Frankrike och Société commerciale des potasses 
och de l’azote och Enterprise minière och chimique v The Commission, p. 167-168, mål C-275/96, 
Kuusijärvi v. Riksförsäkringsverket, p. 46 och mål C-225/98, Kommissionen v. Frankrike, p. 41. 
29 Se Öberg, Några anteckningar om användningen av förarbeten inom gemenskapsrätten, JT 2000/01. s. 
495. 
30 Se t.ex. Wiklund, EG-domstolens tolkningsutrymme: om förhållandet mellan normstruktur, 
kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten s. 117. 
31 Mål C-178/97 Banks and Others, p. 23. 
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Rådets utlåtanden har också beaktats av EU-domstolen i de fall när rådet antagit 

sekundärlagstiftning ”i den mån som innehållet i en sådan förklaring syftar till att 

närmare ange innehållet i ett allmänt begrepp som återfinns i denna bestämmelse”.32  

     EU-domstolen har också använt sig av kommissionens ursprungliga förslag, för 

att bekräfta eller ge stöd åt sin tolkning, men inte som en utgångspunkt för den 

juridiska lösningen.33 Europaparlamentets resolutioner och ändringsförslag som lett 

till lagstiftning har EU-domstolen också i vissa fall använt vid sin tolkning.34 Även 

rapporter framtagna på begäran av kommissionen har använts av EU-domstolen.35 

Förklarande rapporter, som till exempel Jenardrapporten har också haft en vägledande 

funktion i praxis.36 De inledande skälen till ett instrument bör också i viss mån ses 

som ett uttryck för lagstiftarens vilja och syn på den aktuella lagstiftningsakten, och 

kan ha en viktig funktion för EU-domstolens tolkning.  

EU-domstolen hänvisar alltså till förarbeten, men det är inte vanligt 

förekommande. När den väl använder sig av dem är det också oftast i kombination 

med andra argument, eller i syftet att styrka EU-domstolens egna tolkning.37 

Förberedande handlingar är inte en auktoritär källa till skillnad från svensk 

rättstradition, men kan i kombination med andra argument vara relevanta. De måste 

ses utifrån det sammanhang och syfte de tillkommit, och framförallt hur de hänger 

ihop med den EU-rättsakt man hanterar.  

 
1.4.4.3 Rådet politiska flerårsplaner 

I uppsatsen behandlas en rad politiska program som ligger till grund för OFSR, och 

de upptar ett helt kapitel i uppsatsen. Därför är det viktigt att förklara hur de har 

hanterats som rättskälla. Programmen är politiska till sin natur och tilltänkta att forma 

den politiska agendan inom OFSR. Som sådana är de av stort intresse för uppsatsen 

då de är de politiska grunddokumenten för rättsutvecklingen. Som rättskälla väger de 

inte tungt, men de är av central betydelse för att förstå utvecklingen av OFSR. Då 

uppsatsens syfte är att analysera och klargöra principen om ömsesidigt förtroende 

                                                
32 Mål C-368/96 Generics (UK) and Others, p. 26-27. 
33 Mål C-275/96 Kuusijärvi v. Riksförsäkringsverket, p. 46. 
34 Mål C-1/96, The Queen v. Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Compassion in World 
Farming, p. 51. 
35 Mål C-208/98, Berliner Kindl Brauerei, p. 23. 
36 Mål C-145/86, Hoffman v. Krieg, p. 21 och mål C-456/11, Gothaer Allgemeine Versicherung and 
Other, p. 34. 
37 Se Öberg, a.a.s. 501. 
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inom unionen, blir det relevant att undersöka vad de politiska aktörerna ansåg om 

principen vid framtagandet av OFSR. 

 

1.4.5 Litteratur 

Litteratur och rättsliga artiklar hanteras inte på något annorlunda sätt än vid en uppsats 

om nationell rätt. Dessa har värderats utifrån relevansen och styrkan i de juridiska 

resonemangen. Generaladvokaternas förslag till avgörande faller inte in direkt under 

kategorien ”litteratur”, men bör sorteras in här under. Förslagen är vanligtvis utförligt 

motiverade, och jag har därför fäst ett relativt högt värde vid dessa resonemang när 

de används.38 EU-domstolens domare är inte främmande från att delta i den juridiska 

debatten, artiklar skrivna av ledande domare inom EU-domstolen har därför också ett 

högt värde, dock har de hanterats varsamt i den mening att de utgör deras egna åsikter 

kring rätten och inte EU-domstolens officiella tolkning. 

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen kommer börja med ett avsnitt gällande en viss typ av angreppssätt jag har 

haft i uppsatsen. Den övriga uppsatsen är indelat i 7 kapitel utöver detta. De följande 

kapitlen kan delas in i tre olika kategorier. Kapitel 2 och 3 utgör främst grund för 

förståelsen av den övriga uppsatsen. Kapitel 2 beskriver och analyserar framväxten 

av OFSR och vilken roll som ömsesidigt förtroende har haft vid arbetet med att 

upprätta ett OFSR. Kapitel 3 behandlar konstitutionella aspekter av principen om 

ömsesidigt förtroende för att ge en bred grund och kontext för den övriga 

behandlingen.  

     Kapitel, 4, 5, 6 och 7 redogör för de fyra EU-rättsliga instrument som principen 

om ömsesidigt förtroende ska undersökas i. De kapitlen är uppbyggda på liknande 

sätt. Först ges en bakgrund för hur instrumenten har utvecklats och arbetats fram. 

Sedan redogörs för deras olika syften samt vilka mekanismer som återfinns i 

respektive instrument för att säkra det ömsesidiga förtroendet i varje instrument. 

Därefter redogörs och undersöks rättspraxis till varje instrument i relation till 

ömsesidigt förtroende och var gränserna för det förtroendet går i varje instrument.  

                                                
38 Se art. 252 FEUF och Bergfalk och Karlsson, Om samstämmigheten mellan generaladvokatens 
yttranden och domstolens domar, Europarättslig tidskrift, 2016, nr. 3, s. 383. 
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     Det sista avsnittet kommer sedan främst att analysera slutsatserna och resultaten 

från de fyra föregående kapitlen. Där kommer jag att redogöra för min syn på 

principen om ömsesidigt förtroende och vad jag anser att EU-domstolens rättspraxis 

inom OFSR innebär för principen om ömsesidigt förtroende.  

 

1.6 Ett verktyg för att förstå ömsesidigt förtroende 

1.6.1 Inledning  

Internationell privat- och processrätt (IPP) som ämne brukat anses vara ett komplext 

och svårtillgängligt ämne, som ofta uppfattas som främmande till följd av att IPP-

bestämmelser bland annat kan leda till att en domstol måste tillämpa utländska 

rättsregler. En grund i IPP blir därför att stater måste ha förtroende för varandra för 

att man framgångsrikt ska kunna tillämpa främmande staters lagar och framförallt 

ömsesidigt erkänna varandras avgöranden. 

     EU-rätten tar ofta till rättsliga argument som bygger på ömsesidighet, där 

medlemsstaterna måste lita på varandra. Det här avsnittet ska redogöra för grunderna 

inom EU:s IPP, samt synliggöra dess grundfunktioner och bakomliggande idéer. 

Avsnittet ska vidare visa på den grundläggande plats som IPP:s idéer har inom EU-

rätten, samt hur dessa är till hjälp för att hantera frågan om ömsesidigt förtroende 

inom EU-rätten. På så vis avser avsnittet att underlätta för läsaren att förstå de IPP-

rättsliga förordningarna Bryssel Ibis-förordningen och Bryssel II-förordningen, men 

också förstå funktionen av ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende inom 

EU-rätten. 

      

1.6.2 Bakgrund – integration och samspel 

Under 1300-talet växte IPP fram ur ett behov av regler som kunde hantera tvister med 

internationella inslag.39 De internationella aspekterna kan leda till problem som grovt 

kan delas in i tre underkategorier: 1) domsrätt, 2) lagval samt 3) erkännande och 

verkställighet.40  

                                                
39 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 21 f. För en mer utförlig redogörelse för den 
internationella privaträttens utveckling se Gihl, Den internationella privaträttens historia och allmänna 
principer. 
40 Se van Calster, European private international law s. 1 och jfr Harzidaki-Dahlström, EU:s internationella 
privat- och processrätt – Den femte friheten, s. 13 f. 
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     IPP hanterar situationer när internationella inslag i en tvist gör att det finns flera 

domstolar och lagar som kan bli aktuella för att slita tvisten. IPP hanterar också, den 

för gränsöverskridande processer viktiga frågan, ifall en dom kan göras gällande i den 

stat som motparten eller egendom finns. Idén med IPP är att det ska finnas färdiga 

regler för att lösa den typen av problem.  

     IPP har blivit ett verktyg för EU att skapa ett fungerande område utan inre gränser. 

En nyckel för att samröret mellan medlemsstaterna inom unionen ska bli lyckat är att 

rättigheterna och skyldigheterna man förvärvar genom EU-medlemskapet effektivt 

kan få genomslag. Utan tydliga och effektiva regler som säkrar tillgången till effektiva 

rättsmedel tappar rättigheterna betydelse, vilket skulle påverka hela unionens 

funktion.41  

     EU-rätten är idag omfattande och innefattar en rad olika rättsområden som måste 

ta hänsyn till den mångfald av rättstraditioner, rättskulturer och språk som 

förekommer inom unionen.42 Då medlemsstaternas egna rättssystem har en egen 

utveckling i den egna staten har det varit svårt för medlemsstater att acceptera 

harmonisering av till exempel privaträtten, men även för unionen att skapa ett 

privaträttsligt system som alla stater kan acceptera.43 För att uppnå integration och 

samarbete inom området för civil rättvisa har IPP blivit lösningen. En enhetlig IPP är 

en enklare praktisk lösning än full harmonisering av materiell rätt.44  

     Med stöd av art. 81.1 och art. 67.4 FEUF har EU därför antagit förordningar inom 

IPP för att skapa förutsägbarhet när det gäller jurisdiktion, lagval och regler för att 

förhindra parallella rättegångar i olika medlemsstater samt regler som medför att 

domar fritt ska kunna cirkulera över gränserna inom EU.45 Skälen till 

insolvensförordningen illustrerar hur EU-lagstiftaren ser på EU:  

 

 ”the fact that as a result of widely differing substantive laws it is not practical to 

introduce insolvency proceedings with universal scope in the entire community”.46  

 

                                                
41 Jfr COM(2014) 144 final, se särskilt p. 4.1 (ii), och även p. 4.2 med hänseende till fokus på kodifiering 
av ”conflict of laws” regler i civilrätt och affärsrätt. 
42 Seft on-Green, Cultural diversity and the idea of a European Civil Code s. 71 f. 
43 Se Beaumont och Danov, The EU civil justice framework and private law – integration throught (private 
international) law, Maastricht journal of European and Comparative law, vol.22, issue 5, 2015, s. 707. 
44 Se art. 81 i FEUF och Giuliano och Lagarde, Report on the Convention on the law applicable to 
contractual obligations, OJ C 282, 31.10.1980, p. 4 under ”introduction”. 
45 Se bl.a. skäl 4, 15 och 21 till Bryssel Ibis-förordningen och skäl 16 till Rom I-förordningen. 
46 Skäl 11 till 2015 års insolvensförordning. 
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     IPP-rätten är alltså ett verktyg som EU använder för att utveckla unionen utan att 

”inkräkta” på de nationella rättssystemens olika lösningar, men som förutsätter att 

medlemsstaterna och dess rättsvårdande myndigheter lojalt tillämpar unionsrätten och 

litar på varandra.  

      

1.6.3 Rättspluralism och internationalitet 

IPP har inte som syfte att avgöra vad som är den mest rättvisa lösningen på ett 

problem. Istället tar IPP hänsyn till att det finns en rättvisepluralism. Med det menas 

att bedömningen av en situation varierar utifrån till exempel i vilket land en skada 

sker och vilka parterna är. Rättvisan styrs inte endast utifrån omständigheterna i fallet, 

utan också av kontexten runt omkring. Frågan man bör ställa sig inom IPP är inte vad 

som är ”rättvist”, utan vilken ”rättvisa” som bör tillämpas utifrån den aktuella 

kontexten.47  

     IPP-reglernas fokus är att systematiskt ställa upp objektiva regler för att allokera 

domsrätt samt vilken stats lag som bör gälla för situationen.48 Även om IPP handlar 

om privaträtt, måste man alltså ha ”ett systemtänk”, och samtidigt beakta de 

internationella aspekter som följer av en fördelning av reell regleringsmakt för tvister 

med internationella inslag.  

     Den rådande inställningen idag är att IPP är en del av nationell rätt, trots de inslag 

av internationella hänsyn som behöver beaktas. Mills mening är att man bör se och 

diskutera IPP som en del av ett internationellt system. Visserligen har nationella 

hänsyn viss relevans, men det går inte att bortse från att IPP som ämne är uppbyggt 

och påverkat av ett utbyte mellan lagstiftare och domare i olika stater.49 Vidare, när 

det gäller federala stater eller federalliknande system, blir även IPP en fråga om 

konstitutionell hänsyn då det syftar till att få de olika delstaters, eller i EU:s fall 

medlemsstaters, lagar att friktionsfritt samspela inom ett gemensamt rättsligt 

system.50 

 

                                                
47 Mills, Confluence of public and private international law: Justice, pluralism and subsidiarity in the 
international constitutional ordereing of private law, s. 4 ff. 
48 Jfr, Mills, a.s.s. 11. 
49 Mills, a.a.s.13. 
50 Mills, a.a.s. 13. 
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1.6.4 Förtroende i blodet – ömsesidighet och comity 

I grunden handlar IPP och i grunden även EU-rätten om mellanhavanden mellan 

suveräna och självständiga stater. Att erkänna andra staters domar och bevilja dem 

verkställbarhet är inte en fråga om en egenhändig handling, utan grundar sig i en 

ömsesidighet. Det handlar om att visa tolerans gentemot juridiska särarter som en 

annan stat kan ha genom att erkänna dem i den egna rättsordningen för att visa respekt 

mellan likar.51 Man kan se det som ett sätt att erkänna en annan stats värde och att 

inte underkänna en annan stats kulturella och rättsliga traditioner eller lösningar i 

situationer där man anser att den egna rätten borde få genomslag. Men varför bör 

Sverige visa en sådan respekt mot stater som vi inte delar samma värderingar med? 

     Svaret på den frågan har ett kort men komplext svar. Det handlar om reciprocitet 

och internationell hänsyn (comitas eller comity). Reciprocitet är en teori/princip inom 

internationell rätt som utgår från att stater kan förvänta sig att deras agerande 

gentemot andra stater kan få motsvarande gensvar i en annan stat. Mycket av 

internationell rätt utgår från den principen.52 Om Sverige, till exempel, vill att svenska 

diplomater ska vara skyddade i Italien, bör man ge det skydd och respekt till italienska 

diplomater i Sverige.53  

     Comity är en princip som kan sammanfattas som en internationell princip om 

artighet mellan stater. Det innebär att man ser och erkänner varandra som medparter 

för vad som är rättvisa.  En sådan syn gör dock inte att man offrar sin egen ”sanning” 

eller legitimitet, utan endast att man erkänner varandra som likar och att bådas 

rättssystem bör åtnjuta respekt. Dessa två underliggande och grundläggande principer 

för IPP gör att ömsesidigt förtroende för andra stater och deras rättssystem är en 

grundförutsättning för att IPP ska kunna fungera.54  

     Förtroenden kan variera, men ifall ömsesidigt förtroende inte finns i någon grad 

riskerar hela syftet med rättsområdet att falla. Om till exempel en stats lagvalsregler 

pekar ut italiensk lag, men domaren som ska tillämpa lagen inte har förtroende för att 

italiensk lag kan lösa konflikten på ett tillfredsställande sätt tappar lagvalsregeln sitt 

syfte, och systemet faller också. Ordre public undantag, eller andra typer av 

säkerhetsventiler och vägransgrunder är dock en naturlig del av IPP.55 Men deras 

                                                
51 Jfr Mills, a.a.s. 14. 
52 Se t.ex. Shaw, International Law, s. 6. 
53 Se Denza, Diplomatic Law, s. 213 f och s. 230-238.  
54 Jfr. Mills, a.a.s. 200. 
55 Bogdan, Svensk Internationell privat- och processrätt, s. 76 f och s. 310 samt s. 315 ff. 
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funktion är att säkra upp förtroendet för de utländska avgörandena genom att 

garantera att grundläggande värden i den egna staten skyddas. Vägransgrunderna är 

inte till för att ifrågasätta den andra statens rättsväsende eller domstolars kapacitet. 

Ömsesidigt förtroende eller tillit mellan rättsvårdande myndigheter är alltså något 

som förekommer i IPP:s natur och avsaknad av förtroende riskerar hela systemet.  

 

1.6.5 EU, ömsesidighet och IPP:s tankegods  

Som kommer att visas i kapitel 2 och 3 bygger till EU-rätten och OFSR i synnerhet 

på ömsesidighet. Vidare kommer vi att se när vi går igenom de olika instrumenten i 

uppsatsen att ömsesidighet och de utgångspunkter IPP har klingar väl med den 

ömsesidighet som ställs upp inom EU-rätten. OFSR har som grundkoncept att 

avgöranden och beslut från rättsvårdande myndigheter ömsesidigt ska erkännas, och 

för att en sådan ordning ska uppnås krävs att medlemsstaterna har ömsesidigt 

förtroende till varandra.  

     EU bygger på ett frivilligt åtagande av stater att sammansluta sig för att uppnå 

EU:s mål.56 Dessa mål ska underbyggas av gemensamma värden som delas av 

unionens medlemsstater, såsom demokrati, frihet, rättsstaten och respekt för de 

mänskliga rättigheterna.57 Redan i denna grundpremiss för unionen framgår implicit 

att medlemsstaterna förutsätter och har förtroende för att värdena som bygger upp 

unionen respekteras.58 Det framgår också av art. 4.3 FEU som anger att 

medlemsstaterna enligt principen om lojalt samarbete ska respektera och bistå 

varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen. Ömsesidigt förtroende 

och respekt för varandra som stater är en kärna för unionen.59 Utan ömsesidigt 

förtroende mellan medlemsstaterna om att de uppfyller de värden som unionen bygger 

på kan det bli svårt att motivera varför man till exempel ska erkänna ett avgörande 

från en annan medlemsstat eller lämna ut en eftersökt EU-medborgare. På så vis 

bygger EU-rätten, liksom IPP, på att det finns ett ömsesidigt förtroende. Utan det 

faller systemet ihop, vilket även EU-domstolen uttryckt vilket kommer redogöras för 

nedan.60  

                                                
56 Se art. 1 FEU. 
57 Se art. 2 och 3 FEU. 
58 Se art. 2 FEU. 
59 Se också art. 4.2 FEU som anger unionen ska respektera medlemsstaternas likhet inför fördragen. 
60 Se kapitel 3 och särskilt avsnitt 3.2. 
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     EU-rätten delar alltså till viss del sin grund med IPP och jämförelser med IPP är 

därför, enligt mig, rimliga att göra. När man hanterar EU-rätten och principen om 

ömsesidigt förtroende är det alltså bra att ha IPP som en del av sin utgångspunkt och 

se ömsesidighet som ett sammanhållande system. Det rör sig om ömsesidighet och 

respekt mellan likvärdiga stater och att i det förhållandet ingår att respektera en 

rättspluralism, samtidigt som förtroenden kan brytas. 
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2 Politiken och utvecklingen av OFSR 

2.1 Rådets politiska flerårsplaner 

2.1.1 Inledning  

Idén om ett OFSR lanserades i Amsterdamfördraget som i art. 1(5) angav att: 

”bevara och utveckla unionen som ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, där 

den fria rörligheten för personer garanteras samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas 

avseende kontroller vid yttre gränser, asyl, invandring och förebyggande och 

bekämpande av brottslighet”. 

     Området omfattar en rad olika rättsområden som traditionellt varit djupt rotade 

inom suveräna stater, som frågor om säkerhet och rättvisa. Utvecklingen av OFSR 

har lett till sådana områden, med en stark nationell anknytning, delvis har 

harmoniserats på EU-nivå.  

 

2.1.2 Tammerforsprogrammet 

Efter att Amsterdamfördraget antagits hölls en konferens i den finländska staden 

Tammerfors för att diskutera vilka åtgärder som skulle krävas för att upprätta OFSR. 

Mötet markerade att frågan var och skulle förbli en av de viktigaste politiska frågorna 

inom unionen.61 Det var även då som principen om ömsesidigt erkännande för första 

gången lanserades som en egen regleringsmetod.62 Tidigare hade ömsesidigt 

erkännande enbart förekommit i EU-domstolens praxis i relation till den fria 

rörligheten av varor och den inre marknadens funktion.63 

     Konferensens slutsatser kretsade kring fyra centrala frågor: 1) unionsgemensam 

asyl- och migrations policy, 2) ett genuint europeiskt område för rättvisa, 3) en 

unionsövergripande kamp mot brottslighet och 4) starkare externa relationer. En 

förutsättning för att EU skulle kunna ta sig an de frågorna var att EU:s medlemsstater 

delade grundläggande värderingar och ett gemensamt åtagande till frihet som baseras 

på mänskliga rättigheter, demokratiska institutioner och rättsstatsprincipen.64 

Tammerforskonferensen slutsatser är tydliga med att genom upprättandet av ett OFSR 

                                                
61 Tampere European Council 15 and 16 October 1999 – Presidency conclusions, tillgänglig elektroniskt 
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm, (fortsättningsvis benämnt som 
Tammerforsprogrammet), p. 1 och p. 3 Introduction. 
62 Se Tammerforsprogrammet, p. 1 och Storskrubb, Mutual Recognition as a Governance Strategy, s. 301. 
63 Se t.ex. mål C-120/78 Rewe v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein och Storskrubb, a.a.s. 300. 
64 Tammerforsprogrammet, p. 1. 
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ska EU-medborgarna få tillgång till och åtnjuta de friheter som EU erbjuder. Utan 

säkerhet och tillgång till rättvisa kan inte frihet för EU-medborgarna uppnås.65  

     Det är dock inte endast EU-medborgarnas rättigheter som är skyddsbara som mål, 

utan även tredjelandsmedborgare kan vara skyddsvärda. Tammerforskonferensen 

slutsatser anger att det finns en rättighet att söka asyl, att Génèves flyktingkonvention 

och andra mänskliga rättighetsinstrument ska följas.66 Av det följer att det är centralt 

för EU att ha en gemensam asyl- och migrationspolitik för att kunna ha en lika 

behandling av tredjelandsmedborgare samt kontroll över migrationsflöden.  

     Ett hinder för medborgare och företag att använda sina friheter är att man kan vara 

hindrad eller avskräckt från att använda dem.67 Slutsatserna från 

Tammerforskonferensen anger tre prioriterade insatser för att motverka det: 1) bättre 

tillgång till rättvisa, 2) ömsesidigt erkännande av domar och 3) bättre 

sammanstrålning av civilrätten.  

     För att förbättra tillgången till rättvisa över unionen föreslogs bättre information 

till parter samt ett arbete för att införa ministandarder för olika typer av mål över 

gränserna för att bättre säkra tillgång till rättvisa, som till exempel gemensamma 

regler om rättshjälp.68 Man ville också i och med konferensen införa principen om 

ömsesidigt förtroende som ”should become the cornerstone of judicial co-opertation 

in both civil and criminal matters within the union”.69 Rådet ville att principen om 

ömsesidigt förtroende skulle genomsyra hela OFSR. För att möjliggöra det behövdes 

minimistandarder införas för att respektera grundläggande juridiska principer i 

medlemsstaterna.70  

     När det gällde arbetet med kampen mot brottslighet var slutsatsen, förutom 

ömsesidigt erkännande mellan rättsvårdande myndigheter, att man skulle arbeta för 

ett utökat samarbete mellan nationella myndigheter. Samarbetet skulle genomföras 

genom upprättandet av olika organ på unionsnivå, samt unionslagstiftning på 

särskilda rättsområden som kräver gränsöverskridanden samarbeten, som till exempel 

penningtvätt och omfattande organiserad brottlighet.71 Utvärderingen av 

Tammerforsprogrammet angav att insatserna varit framgångsrika, men att återstod 

                                                
65 Se Tammerforsprogrammet, p. 2, 3, 5 och 6. 
66 Se Tammerforsprogrammet, p. 4 och p. 13. 
67 Se Tammerforsprogrammet, p. 28. 
68 Se Tammerforsprogrammet, p. 30. 
69 Se Tammerforsprogrammet, p. 33. 
70 Se Tammerforsprogrammet, p. 37. 
71 Se Tammerforsprogrammet, p. 41, 44, 45, 46, 49 och 51. 
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mycket att göra för att få OFSR på plats.72 Utvärderingen slog fast att EU måste 

fortsätta arbetet med fler program för OFSR i liknande form som 

Tammerforsprogrammet.73 

 

2.1.3 Haagprogrammet  

År 2004 antogs ”Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska 

Unionen”. I inledningen till programmet konstateras att alla mål som ställts upp i 

Tammerforsprogrammet inte har uppnåtts, men att ”övergripande och samordnande 

framsteg gjorts”.74 Det fastställs i programmet att Europas medborgare förväntar sig 

att unionen har en gemensam strategi mot gränsöverskridande problem, som olaglig 

migration, människohandel, terrorism, organiserad brottslighet och att unionen 

förebygger detta, samtidigt som grundläggande fri- och rättigheter respekteras.75  

     Syftet med Haagprogrammet var att utveckla OFSR. Målen som Haagprogrammet 

ställde upp var omfattande, varav flera var fortsättningsinsatser relaterade till 

Tammerforsprogrammet. Målen skulle bland annat uppnås genom ett gemensamt 

asylsystem och bättre möjligheter till domstolsprövning, djupare praktiskt samarbete 

för polis och rättsvårdande myndigheter samt lagstiftning och gemensam politik.76  

     Utöver de målen som nämnts ovan fastställs i programmet att OFSR är ett måste 

för att garantera ömsesidigt förtroende och rättsstatsprincipen i hela unionen.77 Det 

har också som syfte att leda till faktiska och betydande framsteg när det gäller 

ömsesidigt förtroende och gemensam politik som gagnar alla EU-medborgare.78 

Enligt min mening visar programmets ansatser och mål tydligt att OFSR är ett område 

som ska ses som en helhet. Områdets olika delar sitter samman och arbetar 

gemensamt mot ett större mål: att skapa ett gemensamt sammansatt område med 

frihet, säkerhet och rättvisa utan gränser.  

     Ömsesidigt förtroende lyfts fram flertalet gånger i programmet i relation till olika 

områden inom OFSR. Programmet anger bland annat att ett starkare polissamarbete 

kräver fokus på ömsesidigt förtroende. Det måste skapas förtroende mellan 

                                                
72 COM(2004) 401 final, s. 15. 
73 COM(2004) 401 final, s. 16. 
74 Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen, OJ C 53/1 3.3.2005 
(fortsättningsvis benämnt som Haagprogrammet), s. 1 st. 3.  
75 Haagprogrammet, s. 1 st. 4. 
76 Haagprogrammet, s. 1 st. 6. 
77 Haagprogrammet, s. 2 st. 2. 
78 Haagprogrammet, s. 2 st. 6. 
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medlemsstaternas rättssystem och organisationer, vilket ska uppnås genom 

gemensamma standarder, utbildning och utbyten.79 Stor vikt läggs vid att det rättsliga 

samarbetet i såväl straffrättsliga som civilrättsliga förfaranden främjas genom en 

fortsatt utveckling av det ömsesidiga förtroendet. Genom ett sådant förtroende kan en 

gemensam europeisk rättskultur, som grundas i medlemsstaternas mångfald uppnås.80 

Programmet anger också att det krävs ”uttryckliga ansträngningar” för att förbättra 

förståelsen mellan medlemsstaternas rättssystem och rättsvårdande myndigheter, 

vilket bör ske genom utbyten, utbildning och gränsöverskridande nätverk.81  

     Principen om ömsesidigt förtroende ska enligt programmet grunda sig ”på 

vetskapen om att alla europeiska medborgare har tillgång till ett rättsväsende som 

uppfyller höga kvalitetskrav”.82 Man bekräftar även att ömsesidigt erkännande 

fortsatt är en hörnsten i det rättsliga samarbetet, vilket gör att det måste finnas 

unionsöverskridande rättssäkerhetsgarantier i brottmål, som dock måste beakta och 

respektera medlemsstaternas rättstraditioner.83 Vidare behövs minimiregler för vissa 

delar av processrätten för att underlätta ömsesidigt förtroende av domar och rättsliga 

avgörande, samt polissamarbeten.84 Programmet klargör att EU-medborgares 

rättigheter påverkas negativt av att domar och beslut inte fritt kan röra sig inom 

unionen. I sig är det ett starkt argument för att förstärka det ömsesidiga erkännandet 

som ett effektivt sätt att skydda medborgarnas rättigheter.85 

 

2.1.4 Stockholmsprogrammet  

Stockholmsprogrammet antogs i mitten av december 2009 för att fortsätta arbetet med 

OFSR för perioden 2010-2014. Syftet med programmet var att bygga vidare på 

Tammerfors- och Haagprogrammen, som ansågs vara stora framgångar.86 De 

politiska målen var likartade från de tidigare programmen men var mer omfattande. 

Det framgår tydligt av Stockholmsprogrammet att OFSR fått en betydande plats inom 

EU. Programmet innehöll frågor gällande ”hårda” värden som säkerhet från terrorism 

                                                
79 Haagprogrammet, s. 10 st. 5-6. 
80 Haagprogrammet, s. 11 st. 11. 
81 Haagprogrammet, s. 11 st. 12. 
82 Haagprogrammet, s. 11 st. 11. 
83 Haagprogrammet, s. 12 st. 4-5. 
84 Haagprogrammet, s. 12 st. 8. 
85 Haagprogrammet, s. 13 st. 4-5. 
86 The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting the citizens, OJ C 155 
4.5.2010, (Fortsättningsvis benämnt som Stockholmsprogrammet), s. 2. 
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och nationell säkerhet, men även frågor om familjerätt och barnets bästa.87 Verktygen 

som ska användas för att lyckas uppnå målen i programmet var bland annat: 

ömsesidigt förtroende, genomförande av nuvarande instrument, ny lagstiftning, ökat 

samförstånd mellan EU-organ och utbildning.88  

     En intressant avvikelse i jämförelse med de tidigare programmen och 

Lissabonfördragen är att ömsesidigt förtroende lyfts fram som ett eget verktyg för att 

uppnå ett OFSR, och inte tillsammans med ömsesidigt erkännande. Det är värt att 

notera den skillnaden då ömsesidigt förtroende lyftes fram i Tammerfors- och 

Haagprogrammen främst för att möjliggöra ömsesidigt erkännande.  

     Mellan Haag- och Stockholmsprogrammen har alltså någonting skett som gjort att 

ömsesidigt förtroende bör ses som en egen ”kraft” inom OFSR. En ytterligare skillnad 

jämfört med de tidigare programmen är att i Stockholmsprogrammet anges att 

ömsesidigt förtroende mellan beslutsfattare också är nödvändigt för att samarbetet 

inom OFSR ska nå framgång.89  

     Enligt min mening bör man se det som en signal om den politiska aspekten av 

ömsesidigt förtroende. Utöver att det ska anses vara något de rättsvårdande 

myndigheterna ska känna gentemot varandra, är det någonting som beslutsfattare 

också måste känna gentemot andra medlemsstater. OFSR behandlar områden som 

berör känsliga sakfrågor som traditionellt hört till den egna suveräna staten. För att 

framgångsrikt utveckla ett sådant område verkar Stockholmsprogrammet stipulera att 

även politiker måste utgå ifrån att andra medlemsstater agerar i enlighet med EU-

rätten och dess värderingar. En sådan väg är rimlig med tanke på de sakfrågor som 

OFSR berör. 

     Utöver att lägga fokus på att förstärka det ömsesidiga förtroende, så ska ömsesidigt 

erkännande enligt Stockholmsprogrammet ges full effekt.90 För att uppnå det vill man 

ta principen vidare inom straffrätten för att eventuell omfatta alla domar och beslut 

av rättslig karaktär och förenklade rättsliga processer. Vidare bör man införa 

mekanismer för att säkra en minimigräns av rättigheter som ett led i att stärka 

ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende. Vidare ställs det upp som mål 

inom den civila rättvisan att man ska arbeta för att avskaffa exekvaturförfaranden och 

                                                
87 Se Stockholmsprogrammet, s. 3-5 och 15.  
88 Se Stockholmsprogrammet, s. 5-11. 
89 Se Stockholmsprogrammet, s. 5-11. 
90 Se Stockholmsprogrammet s. 7. 



21  

införa olika ”safeguards” istället för att garantera vissa rättigheter samt utöka 

ömsesidigt erkännande till fler rättsområden, som arv och sakrättsliga frågor vid 

skilsmässa.91 

 

2.2 Lissabonfördraget  
OFRS:s ställning inom EU klargjordes i Lissabonfördraget som trädde ikraft 1 

december 2009. Där lades stor vikt vid att upprätta OFSR, genom att ge EU 

lagstiftningskompetens på flera nya områden.92 Art. 3 i Fördraget om Europeiska 

Unionen (FEU)93 ställer upp unionens mål för området. Där anges i art. 3(2) att: 

 

 ”Unionen ska erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 

utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer garanteras samtidigt som 

lämpliga åtgärder vidtas avseende kontroller vid yttre gränser, asyl, invandring samt 

förebyggande och bekämpande av brottslighet.”. 

 

    Målet om OFSR anges före målet om en inre marknad vilket, enligt min mening, 

visar på den framträdande ställning som OFSR har fått inom EU.  

     I Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF)94 är avsnitt V avsatt åt 

OFSR som innehåller separata kapitel för: a) gränskontroller, asyl och immigration, 

b) rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor, c) rättsligt samarbete i straffrättsliga 

frågor och d) polissamarbete. De olika kapitlen ställer upp de politiska målen för varje 

område samt ramarna för befogenhetsfördelning inom EU. Kapitel 2 om 

gränskontroll, asyl och invandring samt kapitel 5 om polissamarbete nämner dock 

ingenting om ömsesidigt erkännande eller ömsesidigt förtroende, trots att dess 

betydelse har uttryckts i Tammerfors- och Haagprogrammen.  

     Kapitel 3 och 4 om civilrättsligt respektive straffrättsligt samarbete anger dock att 

ömsesidigt erkännande av domstolsavgöranden och utomrättsligavgörande samt 

straffrättsliga domar och rättsliga avgöranden är något som dessa samarbeten ska 

bygga på.95 Avsaknaden av principen om ömsesidigt erkännande från kapitel 2 och 5 

                                                
91 Se Stockholmprogrammet, s. 23. 
92 Se Lenaerts och van Nuffel, European Union Law, s. 314 f. Se också Fact sheets on the European Union 
4.2.1 An Area of freedom, security and justice: general aspects. 
93 OJ C 83 30.3.2010, s. 13-46. 
94 OJ C 83 30.3.2010, s. 47-200. 
95 Se art. 81 (1) FEUF och art. 82(1) FEUF. 
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kan anses motiverade till följd av att de områdena baseras på harmonisering och 

samarbete mellan staterna, istället för ett behov av att medlemsstaters 

myndighetsbeslut behöver erkännas över gränserna. De andra områdena kommer 

dock i ett senare skede bli aktuella gällande ömsesidigt förtroende i den mån juridiska 

beslut eller domar sedan ska verkställas eller erkännas i en annan stat.96 

 

2.3 EU Justice Agenda 2020 
Det nu gällande programmet är EU Justice Agenda 2020.97 Det nya programmet var 

det första som togs fram i enlighet med nuvarande lagstiftningsmetoder inom EU till 

följd av Lissabonfördragen. Tidigare var det rådet som främst låg bakom 

politikutvecklingen för rättsliga frågor.98 

     Det nya programmet är betydligt mindre omfattande än sin föregångare, 

Stockholmsprogrammet och pekar ut tre områden: 1) stärka det ömsesidiga 

förtroende, 2) rörligheten och 3) tillväxten inom unionen.99 Fokus i programmet är 

”ett europeiskt område med rättvisa”, till skillnad från det vida fokus som tidigare 

funnits i rådets program som var mer uttryckligen riktade mot OFSR. Det centrala i 

programmet är att konsolidera, kodifiera och komplettera de resultat som uppnåtts 

inom de tidigare programmen med utgångspunkt i art. 68 FEUF.100 

     Det framträdande i EU Justice Agenda är att ämnen som antingen inte berörts i de 

tidigare programmen eller som varit mindre delar av större frågor nu står i centrum: 

ömsesidigt förtroende, tillväxt och medborgarnas rörlighet. När det gäller ömsesidigt 

förtroende fortsätter den utvecklingen som påbörjats i och med 

Stockholmprogrammet med att etablera principen även utanför dess relation till 

ömsesidigt erkännande.  

     Principens relevans utökas och verkar nu stå på egna ben, och är inte beroende av 

principen om ömsesidigt erkännande som det tidigare endast tjänat som ett 

komplement till. Det blir klart i och med att ömsesidigt förtroende enligt programmet 

”bör vara själva grunden för EU:s politik för rättsliga frågor”.101 Att stärka det 

                                                
96 Se Lenaerts och Van Nuffel,a.a.s. 316-342, för en mer utförlig genomgång av de olika områdena och 
skillnaderna dem emellan inom OFSR. 
97 COM(2014) 144 final. 
98 COM(2014) 144 final, s. 1. 
99 COM(2014) 144 final, s. 4. 
100 COM(2014) 144 final, s. 5 och 10. 
101 COM(2014) 144 final, s. 4. 
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ömsesidiga förtroendet är centralt för att OFSR ska ha framgång, vilket förutsätter att 

alla medlemsstater har oberoende, högkvalitativa och effektiva rättssystem och att 

rättsstatsprincipen respekteras.102  

     Det är inte endast systeminsatser som anses behövas för att ömsesidigt förtroende 

ska utvecklas. Även direkt förtroende mellan domare och myndigheter ska skapa det 

klimat som behövs för att utveckla ett starkt ömsesidigt förtroende. Programmet anger 

att vissa EU-instrument, som till exempel europeiska arresteringsordern och 

förordningar som reglerar lagvalsfrågor kräver ett starkt ömsesidigt förtroende, vilket 

är en skillnad från tidigare då ömsesidigt förtroende snarare endast behövts i 

tillräcklig grad för att motivera principen om ömsesidigt erkännande.103 

 

2.4 Sammanfattning och slutsatser 
OFSR:s centrala plats inom EU och den politiska viljan bakom projektet har lett till 

lagstiftning i rasande fart. Inom alla områden har flertalet direktiv, förordningar och 

andra EU-rättsliga dokument tagits fram, genomförts och ofta även omarbetats.104 

Några av dessa områden ska vi undersöka närmare i följande kapitel. Kortfattat kan 

arbetet med OFSR sammanfattas med att det funnits en betydande politisk vilja att 

genomföra och utveckla området. Man har genomgående använt sig av ömsesidigt 

erkännande och ömsesidigt förtroende som regulativa metoder utöver harmonisering 

och gränsöverskridande samarbeten.  

     Återkommande genom alla program och Lissabonfördragen är att OFSR:s 

framgång förutsätter ömsesidigt erkännande samt att det måste finnas ömsesidigt 

förtroende mellan medlemsstaternas olika myndigheter och aktörer. En intressant 

aspekt är att en fokusförflyttning sker från ömsesidigt erkännande till ömsesidigt 

förtroende. I de första programmen anses ömsesidigt erkännande utgöra ”hörnstenen” 

för det rättsliga samarbetet och ömsesidigt förtroende är endast en del i det. I EU 

Justice Agenda 2020 har ömsesidigt förtroende fått en egen ställning och anses vara 

själva grunden för EU:s politik för rättsliga frågor.  

     I alla program framkommer svårigheter och utmaningarna med ömsesidigt 

erkännande och ömsesidigt förtroende. Förslag som minimistandarder, harmonisering 

                                                
102 COM(2014) 144 final, s. 4, se också COM(2013) 160 final och COM(2014) 158 final.  
103 Se COM(2014) 144 final, s. 4, se också Weller, Enhancing Mutual Trust – Codification of the European 
Conflic of Laws Rules: Some of the EU Commission’s Visions for the Future of EU Justice Policy. 
104 Se kapitel 4 till 7. Särskilt de inledande avsnitten som beskriver lagstiftningens utveckling på respektive 
område kortfattat.  
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och utbildning har lanserats för att bygga upp ett rättsklimat med en önskvärd 

ömsesidighet. Det visar att EU har insikt om att ömsesidighet och förtroende inte är 

någonting som kan komma naturligt utan är någonting som måste byggas.  

     OFSR har utvecklats snabbt och dess betydelse blir allt större och en mer 

integrerad del av EU och dess medlemsstater, vilket också tydligt har framkommit i 

kölvattnet av ”migrationskrisen”. Det innebär att de nationella rättssystemen i högre 

grad kommer i kontakt med OFSR. Till följd av områdets gränsöverskridande 

karaktär blir det avgörande att beslut och domar kan göras gällande inom hela 

unionen. Det ställer höga krav på det ömsesidiga erkännandet och framförallt det 

ömsesidiga förtroendet.  

     Frågan man då behöver ställa sig är om ömsesidigt förtroende är en princip som är 

densamma oavsett i vilket sammanhang den används. Vi har redan sett att dess natur 

tycks ha förändrats. Först var den ett komplement till ömsesidigt erkännande. Sedan 

fick ömsesidigt förtroende, var det verkar som, stå på egna ben i 

Stockholmsprogrammet där den återkommande angavs separat från ömsesidigt 

erkännande. Dessutom gav Stockholmsprogrammet sken av att principen även bör 

gälla för beslutsfattare, vilken verkar antyda en politisk dimension till principen.  

     I EU Justice Programme 2020 verkar ömsesidigt förtroende istället för ömsesidigt 

erkännande vara den av de två principerna som är av störst betydelse. Principen om 

ömsesidigt förtroende verkar ha fått en mer framträdande plats och den utvecklingen 

har skett under en relativt kort tid.  
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3 Konstitutionella aspekter 
3.1 Inledning  
Tillit och ömsesidigt förtroende för att andra medlemsstaters rättsvårdande 

myndigheter lojalt tillämpar EU-rätten är en nyckel för att EU-rätten ska ha framgång. 

Ömsesidigt förtroende är också en grundförutsättning för ett fungerande och effektivt 

OFSR.105 Utan förtroende och tillit skulle ett system som förutsätter att stater ska 

godta beslut, utlämna EU-medborgare, avsäga sig behörighet och verkställa utländska 

myndigheters beslut fallera. Ömsesidigt förtroende är alltså en underliggande 

förutsättning för EU-rätten i allmänhet och av särskild betydelse för OFSR. 

     Det här avsnittet ska undersöka om principen om ömsesidigt förtroende har blivit 

en konstitutionell EU-rättslig princip samt vilka generella effekter den i så fall kan 

tillskrivas. Vidare ska avsnittet ge grund och kontext för de fyra EU-rättsliga 

instrumenten som kommer att behandlas i uppsatsen. 

 

3.2 En princip under utveckling   

3.2.1 En grundläggande princip utanför fördragen 

Principen om ömsesidigt förtroende förekommer varken i FEU eller i FEUF. Det går 

dock utifrån art. 4.2 FEU, som anger att alla medlemsstater är jämställda under 

fördragen, att hitta en fördragsrättsliggrund att härleda principen ifrån.106 Trots 

frånvaron i fördragen har EU-domstolen fastslagit att: 

 

 ”the principle of mutual trust between the Member States is of fundamental 

importance in EU law, given that it allows an area without internal borders to be 

created and maintained”.107  

 

     EU-domstolen har även, i anslutning till OFSR, uttalat att principen om ömsesidigt 

förtroende är “the raison d’être of the European Union and the creation of an area of 

                                                
105 Vilket har visats i kapitel 2.  
106 Se Lenaerts, La Vie Après l’avis: Exploring the principle of mutual (yet not blind) trust, Common Market 
Law Review, volume 54 (2017), issue 3, s. 808. Det kan också vara intressant att jämföra art. 4.2 FEU, med 
Full Faith and Credit Clause som finns i art. IV i den amerikanska konstitutionen. Det finns det dock inte 
utrymme för i denna uppsats. För mer ingående läsning se Sedler, Constitutional limitations on choice of 
law: The perspective of constituional generalism, Hofstra Law Review, vol. 10, issue 1, 1981, s. 59-102. 
107 Mål C-2/13, Adhésion de l’Union à la CEDH (fortsättningsvis benämnt som mål C-2/13), p. 191. 
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freedom, security and justice […] [are] based on mutual confidence and a 

presumption of compliance, by other Member States, with European Union law and, 

in particular, fundamental rights”.108 

     Principen är starkt kopplat till OFSR och EU-domstolen har, även när den aktuella 

sekundärrätten inte nämner ömsesidigt erkännande eller ömsesidigt förtroende i sina 

bestämmelser eller skäl, använt sig av resonemang utifrån ömsesidigt förtroende för 

att avgöra mål.109 Det är i sig inget revolutionerande. EU-domstolen har flertalet 

gånger använt sig av principerna om ömsesidigt erkännande och ömsesidigt 

förtroende i relation till den interna marknaden, utan att de aktuella EU-rättsliga 

instrumenten nämner dem.110 Det visar dock att principerna som sådana inte är direkt 

sammankopplade till specifika EU-instrument.  

     Principen har utvecklats genom EU-domstolens praxis för den interna marknaden 

och sedan överförts till andra delar av EU-rätten, som till exempel OFSR, där den fått 

en framträdande plats.111 Prechal anser att principen om ömsesidigt erkännande och 

ömsesidigt förtroende har en mer framträdande plats inom OFSR än i den interna 

marknaden och övrig EU-rätt. Enligt Prechal beror det på att principerna lyfts fram 

uttryckligen inom OFSR, samt att de rättsliga situationer som området behandlar 

ställer frågan om förtroende mer på sin spets än när det gäller den interna 

marknaden.112  

     OFSR ger upphov till många svåra frågor relaterade till grundläggande rättigheter 

vilket aktualiserar gränserna för det ömsesidiga förtroendet. En ytterligare aspekt är 

att OFSR behandlar frågor som medlemsstaterna relativt nyligen bestämde själva om. 

 

3.2.2 EU-domstolens yttrande om EU:s anslutning till EKMR 

Betydelsen av principen om ömsesidigt förtroende inom unionsrätten blev påtaglig i 

EU-domstolens yttrande över EU:s anslutning till Europakonventionen för mänskliga 

rättigheter (EKMR).113 Där uttalade EU-domstolen att principen om ömsesidigt 

förtroende är av grundläggande betydelse för EU-rätten. Anledningen till det är att 

                                                
108 Förenade målen C-411/10 och C-493/10, N.S and others (fortsättningsvis benämnt som målet NS), p. 
83. 
109 Målet NS, p. 83, ett avgörande gällande den då gällande Dublin II-förordningen. 
110 Se t.ex. mål C-202/97, FTS, p. 51-53, mål C-46/76, Bauhuis, p. 22 och mål C-120/78, Rewe v. 
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, p. 8. 
111 Storskrubb, a.a.s. 299 f. 
112 Prechal, Mutual trust before the court of justice of the european union, European Papers vol. 2 (2017), 
no.1, s. 78. 
113 Mål C-2/13 (se not 107). 
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den binder samman art. 2 FEU, som anger unionens gemensamma värden, med 

medlemsstaterna.114 EU-domstolen uttalade också att det råder en presumtion om att 

alla medlemsstater delar dessa värden vilket ”motiverar att det råder ett ömsesidigt 

förtroende om att dessa värden kommer att erkännas och således att den unionsrätt 

genom vilken de genomförs kommer att iakttas”.115 Unionens speciella särdrag har 

också lett till ett nätverk av principer, regler och rättsförhållanden som står i ett 

ömsesidigt beroende förhållande till varandra och som blivit ömsesidigt förpliktande 

för unionen och medlemsstaterna, där ömsesidigt förtroende är en viktig del.116  

     I samma yttrande framkommer att principen är en allmän princip för hela unionen 

då den är en förutsättning för att skapa ett område utan inre gränser.  Presumtionen 

att alla medlemsstater uppfyller EU-rättens krav kan därför endast frångås vid 

exceptionella omständigheter.117 Principen är alltså inte exklusiv till något område 

utan är en princip som enligt EU-domstolen har en fundamental roll i det EU-rättsliga 

systemet. Unionen och medlemsstaterna är ömsesidigt förpliktade att uppfylla EU:s 

nätverk av principer, regler och rättsförhållanden. 

     En intressant aspekt av domstolens resonemang i yttrandet är att förtroendet som 

den uttalar sig om endast verkar ta sikte på förtroendet mellan medlemsstaterna. En 

skillnad gentemot EU Justice Agenda som offentliggjordes nio månader innan 

avgörandet meddelades.118 Yttrandet nämner ingenting om förtroende mellan 

medborgare, eller medborgares förtroende gentemot andra medlemsstater. EU-

domstolens hantering av ömsesidigt förtroende i det hänseenden kan ifrågasättas, då 

den inte beaktar naturen av förtroende och vilka det egentligen är som skapar ett 

förtroende inom unionen samt vilka som bör känna det förtroendet.119 EU-domstolen 

verkar i yttrandet ge principen om ömsesidigt förtroende en konstitutionell plats och 

göra den till en allmän EU-rättslig princip, även om den inte uttryckligen ger den egna 

självständiga rättsliga effekter.  

 

                                                
114 Mål C-2/13 p. 168 och p. 191. 
115 Mål C-2/13 p. 168. 
116 Mål C-2/13. p. 165-167. 
117 Mål C-2/13, p. 191. Se också mål C-34/17, Donnellan, (fortsättningsvis benämnt som målet Donnellan), 
p. 40-41. 
118 Mål C-2/13 meddelades 18:e december 2014 och EU Justice Agenda 2020 meddelades 11:e mars 2014. 
119 Se Mitsilegas, Conceptualising Mutual Trust in European Criminal Law: the Evolving Relationship 
Between Legal Pluralism and Rights-Based Justice in the European Union, s. 60. 
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3.2.3 Senare yttranden av EU-domstolen 

Sedan EU-domstolens yttrande om EU:s anslutning till EKMR har den flertalet gånger 

använt yttrandets resonemang när den gjort gällande ömsesidigt förtroende i mål 

gällande konstitutionella frågor. Ett sådant exempel är målet Achmea.120 Målet gällde 

huruvida investeringstribunaler som etablerats ad hoc för ett specifikt fall på initiativ 

av en utländsk investerare var förenliga med EU-rätten. En viktig omständighet var 

att tvisten gällde ett investeringsavtal mellan medlemsstater (dock var inte alla stater 

medlemmar i EU när avtalet slöts).  

     EU-domstolen hänvisar flertalet gånger i målet Achmea till yttrandet om EU:s 

anslutning till EKMR.121 En viktig del av avgörandet är att EU-domstolen återigen 

försvarar EU-rättens autonomi genom att underkänna investeringsavtalet. Den gör det 

genom att använda principen om ömsesidigt förtroende som ett av huvudargumenten 

och sammankopplar den starkt med principen om lojalt samarbete.122 

Målet Donnellan123 visar också tydligt på den effekt som EU-domstolens yttrande 

om EU:s anslutning till EKMR har fått, samt hur domstolen resonerat kring 

exceptionella omständigheter som föranlett ett åsidosättande av det ömsesidiga 

förtroendet. I målet Donnellan uttalade EU-domstolen i relation till direktiv 

2010/24,124 vad som kunde utgöra exceptionella omständigheter för att åsidosätta det 

presumtionen om ömsesidigt förtroende enligt EU-domstolens yttrande om EU:s 

anslutning till EKMR.  

Bakgrunden till målet var en avgift som uppstått till följd av att en irländsk 

lastbilschaufför smugglat cigaretter i Grekland. Många år efter händelsen begärde 

grekiska myndigheter assistans med att driva in skulder som uppkommit till den 

grekiska staten i samband med smugglingen. Irländska myndigheter var tveksamma 

till att bistå med assistans då de ansåg att en sådan eventuellt inte stämde överens med 

art. 47 EU-stadgan om rätten till en rättvis rättegång. Donnellan hade anfört att han 

inte blivit delgiven stämning för att betala skulden i grekisk domstol samt inte längre 

hade möjlighet att överklaga.  

                                                
120 Mål C-284/16, Achmea (fortsättningsvis benämnt som målet Achmea). 
121 Målet Achmea, p.32, 33, 34, 37 och 57 
122 Målet Achmea, p. 58 
123 se not 117. 
124 Rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar 
som avser skatter, avgifter och andra åtgärder. 
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EU-domstolen uttalade då att en sådan handling för begäran om assistans, som 

den grekiska domstolen utfärdat enligt direktivet, inte får bli föremål för någon 

kontroll och att eventuella bestridanden av ett sådant dokument måste ske vid 

ursprungsdomstolen.125 Direktivet innehåller dock ett ordre public-förbehåll och 

förutsätter ömsesidigt förtroende eftersom genomförandet av direktivets 

bestämmelser är beroende av att det finns ett sådant förtroende mellan de berörda 

myndigheterna.126  

EU-domstolen uttalade att art. 47 EU-stadgan ska respekteras, vilket innebär 

bland annat att det måste finnas en möjlighet att överklaga och ta del av skälen till ett 

beslut.127 Den kommer sedan fram till att omständigheterna att en person inte fick veta 

om en fordran gentemot honom, inte delgavs stämningsansökan och att tiden för att 

bestrida fordran eller överklaga gått ut, utgjorde en sådan exceptionell omständighet 

att en verkställande myndighet kunde vägra att lämna bistånd till att driva en 

fordran.128  

 

3.3 Lojalt samarbete och ömsesidigt förtroende 
En princip som är intressant att jämföra ömsesidigt förtroende med är principen om 

lojalt samarbete. Anledningen till det är att principen om lojalt samarbete gått från att 

vara en sekundär princip till att bli en grundläggande del av EU-rätten. Principen om 

lojalt samarbete kommer idag till uttryck i fördragen i art. 4 FEU, men har fått den 

statusen först efter att den utvecklats i praxis.129 Principen om ömsesidigt förtroende 

har, efter EU-domstolens yttrande om EU:s anslutande till EKMR, åtminstone 

påbörjat en utveckling liknande den om lojalt samarbete.130 

     Enligt mig är en jämförelse med lojalt samarbete också intressant då ömsesidigt 

förtroende kan anses vara en del utav ett lojalt samarbete. Rent språkligt förutsätter ett 

lojalt samarbete att det finns tillit, men också av anledningen att den engelskspråkiga 

versionen av art. 4 FEU anger att: 

 

                                                
125 Målet Donnellan, p. 42-43. 
126 Målet Donnellan, p. 41 och p. 49. 
127 Målet Donnellan, p. 56 och p. 58. 
128 Målet Donnellan, p. 61. 
129 Prechal, a.a.s. 91 f. 
130 Se Prechal, a.a.s. 81. 
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”Pursuant to the principle of sincere cooperation, the Union and the Member States 

shall, in full mutual respect, assist each other in carrying out tasks which flow from 

the Treaties (min fetning).”.  

 

Flera generaladvokater har också gjort liknelser mellan ömsesidigt förtroende och 

lojalt samarbete i sina förslag till avgöranden för EU-domstolen.131 

     Det som talar emot en jämförelse med lojalt samarbete är att ömsesidigt förtroende 

inte har samma ställning som lojalt samarbete inom fördragen eller EU-domstolens 

praxis. Lojalt samarbete ger framförallt egna rättsliga effekter och har använts 

återkommande av EU-domstolen när den avgjort mål som fått stor betydelse för EU-

rätten.132 Det är också tydligt att principen om lojalt samarbete utgör en grundläggande 

del av EU-rätten och är den grund som den autonoma EU-rätten vilar på.133 Även om 

ömsesidigt förtroende enligt EU-domstolen är en central del av EU-rätten har den ännu 

inte tillmäts några egna rättsliga effekter och ensamt avgjort ett fall. Istället har den 

varit ett underliggande argument eller varit del av en större kontext för att avgöra ett 

mål.134  

     Trots det finns det en del som talar för att principen kan få samma utveckling som 

lojalt samarbete. Framförallt till följd av den ökade politiska centreringen på tillit.135 

Utan tillit och förtroende skulle lojalt samarbete och ömsesidigt erkännande som 

juridiska grundkoncept inom EU-rätten undergrävas. För ifall det inte fanns tillit och 

förtroende mellan medlemsstaterna blir det svårt för en medlemsstat att känna en 

skyldighet att samarbeta eller erkänna avgöranden från andra medlemsstater. 

Visserligen är ömsesidigt förtroende en juridisk princip, men den underbyggs av att 

medlemsstaterna faktiskt känner tillit till varandra. En sådan utveckling kan också ta 

stöd i fördragen som lyfter fram ”full mutal respect” samt EU-domstolens syn på 

                                                
131 Se t.ex. Generaladvokat Ruiz Jarabo Colomers förslag till avgörande i målet C-297/07, Bourquain, p. 
45, Generaladvokat Mengozzi förslag till avgörande i de förenade målen C-316/07, C-358/07 till C360/07, 
C-409/07 och C-410/07, Stoß and others, p. 104 och Generaladvokat Geelhoeds förslag till avgörande i 
mål C-145/03, Keller, p. 21. 
132 Se t.ex. förenade målen C-6/90 och 9/90 Francovich and  Bonficaci v. Italy,  p. 35-36, där EU-domstolen 
med stöd av principen om lojalt samarbete etablerar att personer som lidit skada till följd av att en 
medlemsstat inte korrekt genomfört ett direktiv, kan begära skadestånd av den medlemsstaten, och som 
numera kallas Francovichprincipen.  
133 Barents, The Autonmy of Community law, s. 308 f och Gerard, Mutual Trust as Constitutionalism?, s. 
76. 
134 Se Gerard, a.a.s. 70. 
135 Se t.ex. Merkel, ”Speech at the opening ceremony of the 61 st academich year of the College of Europé”, 
Sarkozy, ”Discours du Président de la République à Toulon” och Barroso, ‘‘State of the Union 2012 
Address’’. 
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principen och dess ökade tillämpning i praxis. I min mening står det därför klart att 

principen om ömsesidigt förtroende har fått en konstitutionell roll, eller åtminstone 

blivit en central princip inom EU-rätten.136 

     Ett ytterligare argument för principens konstitutionella roll inom EU-rätten är att 

ömsesidigt förtroende möjliggör att medlemsstaternas juridiska egenheter och 

traditioner respekteras inom ramen för EU-samarbetet. Genom ömsesidigt förtroende 

och ömsesidigt erkännande, erkänner medlemsstaternas varandras juridiska lösningar 

och att de är jämbördiga, vilket tillåter samt möjliggör en juridisk samt kulturell 

pluralism inom unionen. Om det inom det EU-rättsliga systemet istället fanns ett tvivel 

eller en tvekan om olika medlemsstaters rättssystem, lagar och rättsväsende, skulle det 

vara svårt att skapa ett gemensamt område utan gränser. Det är också en av 

anledningarna till att ömsesidigt förtroende fått en framträdande plats på den politiska 

agendan.137 

 

3.4 EU-stadgan138 
En viktig förändring i och med Lissabonfördraget var att EU-stadgan blev rättsligt 

bindande. Till följd av det blev grundläggande rättigheter en integrerad del i EU-rätten 

vilket innebär att all lagstiftning och beslut från EU:s institutioner måste beakta EU-

stadgan.139 En effekt av det är att antalet mål gällande grundläggande rättigheter vid 

EU-domstolen har ökat markant.140 

     I ingressen till EU-stadgan framkommer att de rättigheter som fastställs däri bygger 

på ett gemensamt arv om odelbara och universella värden. Vidare anger ingressen att 

unionen sätter människan i centrum genom unionsmedborgarskapet och genom att 

skapa ett OFSR.141 Vi framtagandet av EU-stadgan var det dock inte tal om att ta fram 

ett nytt system av rättigheter, utan endast att klargöra redan existerande rättigheter.142 

     EU-domstolens tillämpning av EU-stadgan kan anses ha genomgått tre stadier. Till 

en början hänvisade EU-domstolen endast till allmänna principer som den redan 

                                                
136 Jfr. med värdena i art. 2 FEU med EU-domstolens yttrande i målet C-2/13 (not 107), p. 168, som visar 
på den centrala roll som principen har inom unionen, samt Prechal a.a.s. 76. 
137 Se kapitel 2.  
138 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna OJ C 83 30.3.2010, s. 389-403. 
139 von Danwitz, Values and rule of law: foundations of the european union – an inside perspective from 
the ECJ, s. 5. 
140 Se Walkila, Horizontal effect of fundamental rights in EU law, s. 89. 
141 Se st. 2 i ingressen till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
142 The Cologne presidency conclusions 1999, p. 44. 
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fastslagit i sin praxis när den resonerade kring grundläggande rättigheter.143 I det andra 

stadiet refererade den direkt till rättigheter i EU-stadgan, men allmänna principer från 

EU-domstolens egna praxis var fortfarande det som främst användes för att avgöra 

målen.144 Efter att Lissabonfördraget trädde ikraft har EU-domstolen använt EU-

stadgan som en källa för rättigheter, likvärdig med EKMR.145 Enligt von Danwitz, 

domare och ordförande för sjunde kammaren i EU-domstolen, har EU-domstolen efter 

Lissabonfördraget arbetat aktivt för att visa att den ser grundläggande rättigheter som 

en viktig del av EU-rätten.146 

     Rättigheter, unionsmedborgarskap och OFSR verkar hänga ihop. EU-stadgan och 

grundläggande rättigheters utökade betydelse inom EU leder till intressanta 

konfliktytor i situationer där enskildas rättigheter kan stå emot en medlemsstats 

skyldighet att visa ömsesidigt förtroende för en annan medlemsstat kapacitet att 

respektera grundläggande rättigheter. De konfliktytorna kommer att synliggöras i de 

följande kapitlen, samt hur EU-domstolen har hanterat dem.  

 
3.5 Sammanfattning och slutsatser 
Principen om ömsesidigt förtroende kan anses ha fått en konstitutionell ställning och 

utgör en fundamental del av EU-rätten. EU-domstolens yttrande om EU-anslutning 

till EKMR har gjort att principens status har ökat. Enligt EU-domstolen verkar 

principen om ömsesidigt förtroende fylla en viktig roll för att binda ihop unionen kring 

de gemensamma värden som unionen grundar sig på. Principen verkar dock inte ha en 

egen rättsverkan. I EU-domstolens yttrande om anslutning till EKMR och i målet 

Achmea verkar EU-domstolen anse att principen om ömsesidigt förtroendes effektiva 

funktion är en av de främsta anledningarna till att den anser att det inte är förenligt 

med EU-rätten att tillträda EKMR, eller sluta sådana investeringsavtal. 

      EU-stadgans rättsliga status efter Lissabonfördragen har lett till en intressant 

situation där det ömsesidiga förtroendet för att medlemsstaterna efterlever EU-rätten 

kan ställas emot skyldigheten att beakta de grundläggande rättigheterna i EU-stadgan. 

Hur ska medlemsstaterna hantera situationer när de ställs mellan att lita på att en annan 

medlemsstat uppfyller de grundläggande rättigheterna och en konkret situation där de 

                                                
143 Walkila, a.a.s. 96. 
144 Walkila, a.a.s. 96. 
145 Se Walkila, a.a.s. 96. Se också mål C-386/10 PPU Chalkor v. The Commission, p. 51-52 och mål C-
199/11 Otis and others, p. 46-47, för exempel på EU-domstolens resonemang för det tredje stadiet.  
146 von Danwitz, a.a.s. 8.  
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bedömer att en persons rättigheter riskeras att kränkas på grund av en annan 

medlemsstat? Vilken del av EU-rätten är det som ska ha företräde? 

     Principen om ömsesidigt förtroende verkar vara en princip vars betydelse snabbt 

vuxit fram. Den anses ha en viktig sammanhållande funktion för att EU-rätten ska 

fungera. Den har dock ännu inte fått egen rättsliga effekter utan verkar samspela med 

allmänna rättsliga principer, såsom lojalt samarbete men även sekundärlagstiftning, 

vilket visades i Donnellan. Enligt mig sammankopplar EU-domstolen principen om 

ömsesidigt förtroende med de grundläggande värdena som unionen bygger på, vilket 

gör det intressant när gränserna för det ömsesidiga förtroendet testas genom de 

grundläggande rättigheterna i EU-stadgan. 
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4 Bryssel Ibis-förordningen  
4.1 Bakgrund  
Bryssel Ibis-förordningen är tillsammans med sina föregångare 

Brysselkonventionen147 och Bryssel I-förordningen148 ett av de viktigaste 

instrumenten inom OFSR.  Anledningen till det är att instrumentet reglerar alla frågor 

gällande jurisdiktion och erkännande samt verkställighet på privaträttens område.149 

Förordningens betydelse framgår av att EU-domstolen ofta måste uttala sig i mål 

rörande Bryssel Ibis-förordningen,150 men också av att den fria rörligheten av domar 

ansetts utgöra den ”femte friheten”.151  

     Rättspraxis från den tidigare Bryssel I-förordningen och Brysselkonventionen har 

till viss del fortfarande inflytande över innehållet i Bryssel Ibis-förordningen. Det 

beror på att det ska råda kontinuitet mellan instrumentet förutom i de fall där ett nytt 

instrument gör tydliga avsteg från de tidigare.152 Det gäller även de rapporter som 

tagits fram i samband med de olika instrumenten.153   

     Bryssel Ibis-förordningen har utvecklats från att vara ett instrument för att uppnå 

ekonomiska mål för den inre marknaden till det om att uppnå OFSR.154 Som ett led 

för att uppnå det målet arbetade kommissionen för att ta bort exekvaturförfaranden i 

Bryssel I-förordningen när den skulle ta fram Bryssel Ibis-förordningen. 

Kommissionen motiverade en sådan förändring med både ekonomiska och praktiska 

argument samt att den ansåg att det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna 

möjliggjorde det.155 Vidare framförde kommissionen att väldig få 

                                                
147 1968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens 
område (konsoliderad version), OJ C 27, 26.1.1998, s. 1–27 
148 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, OJ L 012 16.01.2001 s. 1-23. 
149 Magnus, European Commentaries on Private International Law : Brussels Ibis Regulation: Commentary, 
s. 16. Se också Kramer, Cross-border Enforcement and the Brussels I-bis Regulation: Towards a New 
Balance between Mutual Trust and National Control over Fundamental Rights, Netherlands International 
Law Review 2013, vol. 60, issue 3 s. 371. 
150 Magnus, a.a.s. 16. Se också Cuniberti och Rueda, European Commentaries on Private International Law 
: Brussels Ibis Regulation: Commentary s. 837. 
151 Storskrubb, a.a.s. 303. 
152 Se skäl 34 till Bryssel Ibis-förordningen och skäl 19 Bryssel I-förordningen, se även mål C-167/00 
Henkel. 
153 Se Magnus, a.a.s, s. 38. 
154 Se Jenard, Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and 
commercial matters (fortsättningsvis benämnt som Jenardrapporten), s. 3 tillsammans med art. 61 i EC-
fördraget. 
155 Till stöd för den hållning åberopade kommissionen en rapport de beställt som utvärderad förordningen 
av Hess, Pfeiffer och Schlosser, Report on the Application of the Regulation Bryssels I in the Member 
States (fortsättningsvis benämnt som Schlosserrapporten), se också COM(2010) 748 final, s. 6. 
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exekvaturförfaranden överklagats framgångsrikt vilket gjorde det naturligt att 

avskaffa dem.156 

     Kommissionen ville också i sitt arbete med att ta fram Bryssel Ibis-förordningen 

avskaffa ordre public-förbehållet. Det motiverades med att det inte fanns några 

fundamentala skillnader mellan medlemsstaternas privaträtt, att en medlemsstats 

domstols avgörande inte får ifrågasättas i materiellt hänseende och att utrymme för 

att tillämpa ordre public-förbehållet enligt EU-domstolens praxis är litet.157 Ordre 

public-förbehållet blev dock kvar i Bryssel Ibis-förordningen då medlemsstaterna 

bland annat inte delade kommissionens uppfattning om hur långt det ömsesidiga 

förtroendet sträckte sig.158 Vidare uttryckte Europaparlamentet en oro för att ett 

avskaffande av materiell ordre public kunde hota medlemsstaternas ansvar gentemot 

EKMR.159 

 

4.2 Syftet med Bryssel Ibis-förordningen 
Bryssel Ibis-förordningen är det främsta instrumenten för det rättsliga samarbetet på 

privaträttens område. Instrumentet hanterar både domsrättsfrågor samt frågor om 

erkännande och verkställighet. Förordningen är alltså en grundförutsättning för att 

avgöra var gränsöverskridande tvister i unionen ska lösas, samt hur domar kan 

cirkulera fritt inom unionen och få rättslig effekt. Det är alltså ett instrument som 

fördelar den regulatoriska makten mellan medlemsstaterna i olika typer av mål. Vilka 

domstolar som ska ha rätten att handlägga tvister och hur avgöranden från andra 

medlemsstater ska erkännas och verkställas. Det är alltså ett grundinstrument inom 

EU:s IPP, men berör samtidigt större frågor om en stats offentliga rätt och syn på 

utländska rättsordningar samt den egna statens domsrättsintresse.  

 

4.3 Mekanismer för ömsesidigt förtroende 
När det gäller ömsesidigt förtroende i relation till Bryssel Ibis-förordningen är det 

viktigt att ha i åtanke att ömsesidigt förtroende en grundförutsättning för att IPP-

                                                
156 COM(2009) 175 final, p. 2. 
157 Schlosserrapporten, s. 249-250. 
158 Fitchen, The Recognition and Enforcement of Member State Judgments, s. 441. 
159 European Parliament, Committee on Legal Affairs, Report on the proposal for a regulation of the 
European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments 
in civil and commercial matters (recast), 15 October 2012, Explanatory Statement, se också Francq, 
European Commentaries on Private International Law: Brussels Ibis Regulation: Commentary, s. 876. 
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instrument ska fungera i rättstillämpningen.160 Det ömsesidiga förtroendet ställs oftast 

på sin spets när det kommer till att erkänna eller att verkställa ett utländskt avgörande. 

Därför är det viktigt att det finns mekanismer för att säkra det ömsesidiga förtroendet.  

     Jurisdiktionsreglernas betydelse för att etablera ett ömsesidigt förtroende ska inte 

underskattas.161 De är ett uttryck för att medlemsstaternas ansetts sig villiga att avstå 

från möjligheten att avgöra vissa mål och istället lita på att andra staters domstolar är 

bättre lämpade.  

     Bryssel Ibis-förordningen har två olika sorters mekanismer för att säkra det 

ömsesidiga förtroendet: 1) att man kommit överens om vilka stater som har rätt att 

handlägga mål, och 2) att man kommit överens om olika vägransgrunder av utländska 

domar. Ömsesidigt förtroende i Bryssel Ibis-förordningen framkommer redan i skälen 

till förordningen. I skäl (26) stadgas att ömsesidigt förtroende rättfärdigar att domar 

från en stat ska ses som likvärdiga med en dom som kommer från staten där domen 

görs gällande. Vägransgrunderna i Bryssel Ibis-förordningen är främst processuella 

och har som syfte att garantera processuella rättigheter, men det finns även ett 

generellt ordre public-förbehåll. Det förbehållet har dock fått en liten betydelse i 

praxis.162  

     Vägransgrunder är dock inte ett verktyg för medlemsstater att hindra domar som 

de anser baseras på en ”felaktig” tillämpning av EU-rätt eller nationell rätt. 

”Felaktiga” domar måste accepteras på samma sätt som att sådana domar finns i det 

egna landet och när de interna processuella medlen är uttömda.163 Art. 52 Bryssel Ibis-

förordningen stadgar uttryckligen ett förbud för en domstol att ompröva ett mål i sak, 

vilket är ett tydligt uttryck för det ömsesidiga förtroendet i Bryssel Ibis-

förordningen.164 Man får inte kontrollera innehållet i en dom, utan endast processuella 

faktorer eller ordre public kan föranleda att en utländsk dom vägras.  

     Erkännande av domar sker automatiskt i Bryssel Ibis-förordningen med 

hänvisning till ömsesidigt förtroende, vilket visar på dess centrala roll i Bryssel Ibis-

förordningen. Det förtroendet gör att man direkt utan översyn kan begära 

                                                
160 Se avsnitt 1.6.  
161 Se avsnitt 1.6. 
162 Schlosserrapporten, s. 249-250. 
163 Jfr Mankowski, European Commentaries on Private International Law: Brussels Ibis Regulation: 
Commentary s. 967. 
164 Se t.ex. mål C-456/11 Gothaer Allgemeine Versicherung and Other när EU-domstolen gett uttryck för 
detta.   
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skyddsåtgärder med en dom från en annan medlemsstat.165 Ömsesidigt förtroende är 

alltså en förutsättning för många delar av förordningen och kan även anses vara den 

drivande kraften bakom avskaffandet av exekvatur.166 Mekanismerna för att stärka 

det ömsesidiga förtroendet, och då framförallt vägransgrunderna, kan också anses 

vara det som anger gränserna för det ömsesidiga förtroendet. Tillit ska råda förutom 

när de uttryckliga möjligheterna att vägra en dom föreligger, utöver det har 

medlemsstaterna enats om att lita på varandra.  

 

4.4 EU-domstolen, ömsesidighet och Bryssel Ibis-förordningen 

4.4.1 Inledning 

Det här avsnittet ska undersöka hur principen om ömsesidigt förtroende har hanterats 

i Brysselinstrumenten. Syftet är att illustrera utvecklingen och visa vilket innehåll 

principen fått samt var gränserna för förtroendet går. 

 
4.4.2 Förtroende trots parts onda tro  

Ett exempel på EU-domstolens syn på ömsesidigt förtroende i Brysselinstrumenten, 

är hur den i sina avgöranden har behandlat ”processuell ond tro”. Med ”processuell 

ond tro” menar jag situationer när en part använder sig av processrättsliga handlingar 

för att påverka sin motpart på ett icke hederligt sätt.  De så kallade italienska 

torpederna är ett exempel på sådan ”processuell ond tro.167  

     De italienska torpederna var ett begrepp som uppstod i samband med att 

processrätten i Italien möjliggjorde förhalningar av rättsprocesser. 

Behörighetsreglerna i den då gällande Brysselkonventionen innebar att den 

medlemsstatsdomstol där talan först anhängiggjordes, var tvungen att avgöra sin 

behörighet, även när det fanns ett prorogationsavtal. Under den tid som en domstol 

avgjorde om den var behörig eller inte kunde en talan inte föras i en annan 

medlemsstat. Det ledde till att en part som eventuellt visste att den skulle förlora en 

tvist, skickade in en stämningsansökan till en italiensk domstol, som ett 

påtryckningsmedel för en förlikning eller för att skjuta upp ett eventuellt negativt 

                                                
165 Se art. 40 Bryssel Ibis-förordningen. 
166 Se Stockholmsprogrammet, jfr också Kramer, a.a.s. 363 f.  
167 För en överblick av de italienska torpederna inom Brysselinstrumenten och dess effekter se Hartley, 
The ”italian torpedo” and choice-of-court agreements: sunk at last? 
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domslut.168  Andra medlemsstaters domstolar som var behöriga enligt 

Brysselkonventionen var då tvungna att avvakta den italienska domstolens beslut. 

     EU-domstolen var i sin rättspraxis tydlig med att det inte gick att frångå de 

uttryckliga bestämmelserna i Brysselkonventionen.169 En nationell domstol måste 

utgå från att en annan medlemsstats domstol är lika väl lämpad att tillämpa EU-rätten 

och att den avsäger sig behörighet om den inte har det.170 I målet Gasser, som rörde 

en så kallad italiensk torped, ställde en nationell domstol en fråga ifall rätten till en 

rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR, kunde möjliggöra ett frånsteg från de uttryckliga 

behörighetsreglerna i Brysselkonventionen. 

     EU-domstolen konstaterade där att det inte går att skapa något undantag från 

konventionen med hänsyn till långa handläggningstider i en annan medlemsstat för 

att avgöra en tvist.171 EU-domstolen förde inga längre resonemang kring art. 6 EKMR 

utan uttalade att ömsesidigt förtroende föreligger vilket gör att det inte finns något 

stöd för att misstro eller frånta en annan domstol behörighet om det inte följer 

uttryckligen av Brysselkonventionen. 

     I målet Turner172 befäste EU-domstolen att en parts onda tro och utnyttjande av 

jurisdiktionsreglerna i Brysselkonventionen för att få fördelar i en tvist inte kunde 

motivera ett åsidosättande av det ömsesidiga förtroendet. Målet rörde huruvida en 

engelsk domstol kunde förelägga ett företag att inte föra talan i en annan medlemsstat, 

då den ansåg att den utländska tvisten kunde påverka rättsprocessen i England. 

Omständigheterna var sådana att en före detta anställd väckt en talan vid en engelsk 

domstol mot sin förra arbetsplats. Som en motåtgärd hade företaget där personen varit 

anställd väckt en skadeståndstalan i Spanien mot den före detta anställde, vilket var 

fastlagt hade skett i syfte att påverka den före detta anställdes talan i England. 

     EU-domstolen uttalar i målet Turner i princip ordagrant det den yttrade i målet 

Gasser gällande ömsesidigt förtroende.173 Det var inte förenligt med konventionen att 

kontrollera om en annan domstol var behörig eller förbjuda en part att väcka talan i 

en annan medlemsstat.174 Argumentet att en sådan ordning skulle hindra motstridiga 

                                                
168 Hartley, a.a.s. 96.  
169 Mål C-116/02 Gasser (fortsättningsvis benämnt som målet Gasser), p. 47. 
170 Målet Gasser p. 48 och p. 52. 
171 Målet Gasser, p. 72. 
172 Mål C-159/02 Turner (fortsättningsvis benämnt som målet Turner). 
173 Målet Turner, p. 24. 
174 Målet Turner, p. 27-28. 
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domar och rättssäkerheten fann inget gehör.175 Ond tro och utnyttjande av 

Brysselkonventionens behörighetsregler för att vinna fördelar i en tvist kunde inte 

föranleda några som helst avsteg från det ömsesidiga förtroendet.  

 
4.4.3 Tillit till medlemsstaterna och grundläggande rättigheter 

EU-domstolen har även konsekvent uttalat att en nationell domstol inte kan framföra 

uppenbara fel i en dom som bryter mot grundläggande rättigheter för att vägra ett 

erkännande. Förutsatt att inte alla rättsmedel i medlemsstaten där domen kommer 

ifrån har uttömts. Ett sådant exempel är målet Apostolides.176 Där uttalade EU-

domstolen att det inte går att vägra att erkänna en dom från en annan medlemsstat, 

med argumentet att den nationella rätten eller unionsrätten tillämpats felaktigt. EU-

domstolen anger istället att enskilda ges tillräckliga garantier för sina processuella 

rättigheter genom varje enskild stats rättsmedel tillsammans med möjligheten till 

förhandsavgörande enligt art. 267 FEUF.177 

    EU-domstolen uttalade att en verkställande medlemsstats domstol inte kunde vägra 

ett erkännande när en part inte delgetts talan i den första medlemsstaten vilket lett till 

en tredskodom En förutsättning var dock att det hade tredskodomen måste ha varit 

möjlig att överklaga.178 Förordningens syfte är enligt EU-domstolen att skapa en 

balans mellan dels det ömsesidiga förtroendet mellan rättsvårdande myndigheter, dels 

den enskildes rättigheter.179 I målet Apstolides klargör EU-domstolen att det inte är 

möjligt för en medlemsstatsdomstol att rätta till eventuella processuella felaktigheter 

som skett i en annan medlemsstat, i fall det funnits en möjlighet att överklaga, även 

om en persons rättigheter har inskränkts. Balansen som EU-domstolen talar om verkar 

i målet Apostolides att väga över för det ömsesidiga förtroendet att den utfärdande 

domstolen har gjort allting korrekt.  

     Processuella rättigheters plats inom Bryssel I-förordningen framkommer också i 

målet Prism.180 Även där poängteras att förordningen vilar på ett ömsesidigt 

förtroende mellan de rättsvårdande myndigheterna i medlemsstaterna, vilket 

förutsätter automatiskt erkännande av domar enligt Bryssel I-förordningen.181 

                                                
175 Målet Turner, p. 30. 
176 Mål C-420/07 Apostolides (fortsättningsvis benämnt som målet Apostolides). 
177 Målet Apostolides, p. 60. 
178 Målet Apostolides, p. 80. 
179 Målet Apostolides, p. 73. 
180 Mål C-139/10 Prism Investments (fortsättningsvis benämnt som målet Prism). 
181 Målet Prism, p. 27. 
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Uttalandena av EU-domstolen klargör att verkställighetsförklaring enligt Bryssel I-

förordningen, endast är en formell kontroll av handlingar, för att säkra att de domar 

som ska inkorporeras i det egna rättssystemet är äkta.182 Den klargjorde också att de 

enda vägransmöjligheter som finns räknas upp i förordningen och att dessa ska tolkas 

restriktivt.183 Vidare ger den uttryck för att eventuella processuella felaktigheter 

endast kan lösas i enlighet med rättssystemet där domen kommer ifrån i enlighet med 

målet Apostolides.184 Processuella rättigheter som inte omfattas av de uttryckliga 

vägransgrunderna kan alltså inte ligga till grund för att vägra ett erkännande eller 

verkställighet. Sådana frågor måste istället tas upp i ursprungsmedlemsstaten. 

     I målet Salzgitter ställdes frågan om hur en nationell domstol skulle hantera 

processuella rättigheter kontra ömsesidigt förtroende på sin spets. I målet hade ett 

tyskt företag först vunnit en tvist i Rumänien mot ett rumänskt företag. Det rumänska 

företaget väckte sedan talan igen om samma sak i Rumänien. Det tyska företaget 

delgavs inte och tredskodom meddelades. Till följd av processuella misstag och andra 

omständigheter ogillades överklagandet. Det rumänska företaget väckte sedan en 

verkställighetstalan i Tyskland, vilket det tyska företaget motsatte sig och hänvisade 

till den första meddelade domen. 

     Den tyska domstolen behövde då avgöra vilken av de två domarna som skulle ha 

företräde i Tyskland, och ställde frågan till EU-domstolen om det var förenlighet med 

Bryssel I-förordningen att vägra verkställighet av den senare rumänska domen. Svaret 

på den frågan var nej. Anledningen var densamma som i målen Gasser och Turner. 

Vägransgrunderna i förordningen är uttömmande och ska tolkas restriktivt i enlighet 

med förordningens syften och mål.185 Ordalydelsen i förordningen gällande 

vägransgrunden litispendens anger endast att oförenliga domar från olika 

medlemsstater föranleder att man ska vägra verkställighet. Två domar från samma 

medlemsstat som är motstridiga är således inte en uttrycklig vägransgrund och kan 

inte göras gällande.186  

     En annan bedömning är inte möjlig enligt EU-domstolen till följd av det 

ömsesidiga förtroendet.187 Om den tyska domstolen tilläts att avgöra vilken av 

                                                
182 Målet Prism, p. 28-30. 
183 Målet Prism, p. 32-33. 
184 Målet Prism, p. 34 och p. 38, se också mål C-559/14 Meroni, p. 47-48, för liknande resonemang om att 
man måste uttömma alla processuella möjligheter i ursprungslandet.  
185 Mål C-157/12 Salzcgitter Mannemann Handel (fortsättningsvis benämnt som målet Salzgitter), p. 28. 
186 Målet Salzgitter, p. 29-30 
187 Målet Salzgitter, p. 31. 
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domarna som har företräde skulle det i praktiken leda till att den tyska domstolen 

avgör vilken av två rumänska domar som ska gälla istället för den rumänska 

rättsordningen.188 En sådan bedömning skulle leda till att en annan medlemsstat kan 

”överpröva” giltigheten i en senare dom från ursprungsmedlemsstaten.189 

     Återigen framkommer en restriktiv syn på vägransgrunderna i Bryssel I-

förordningen. Den tyska domstolen måste i det fallet lita på att den rumänska 

domstolen agerat korrekt i och med den senare domen, då det ömsesidiga förtroendet 

kräver det.  

     Kollektivt ger målen intrycket av att grundläggande rättigheter hänförliga till 

processuella rättigheter har en liten rättslig relevans, i den mån de inte uttryckligen 

träffas av vägransgrunderna i Brysselinstrumenten.  

     EU-domstolen för inte några längre resonemang kring rättigheter. Dock måste det 

noteras att man i dessa mål inte förde fram frågan om huruvida ordre public kunde 

föreligga. Framförallt i målet Salzgitter skulle en sådan fråga till EU-domstolen vara 

intressant. Oavsett ordre public, så visar målen en långtgående syn på att ömsesidigt 

förtroende leder till att rättighetsfrågor måste hanteras i ursprungsmedlemsstaten, om 

frågan inte faller inom vägransgrunderna i förordningen.  

 

4.4.4 Ordre public-förbehållet 

En viktig vägransgrund för att säkra ett ömsesidigt förtroende i Brysselinstrumenten 

är ordre public-förbehållet. EU-domstolen har i likhet med kommissionens yttrande 

inför omarbetningen av Bryssel I-förordningen ansett att utrymmet för ordre public 

är litet och ska endast användas i undantagsfall.190 Domen som ska erkännas måste 

leda till ett uppenbart åsidosättande av en rättsregel som anses vara grundläggande i 

rättsordningen eller en rättighet som anses vara av grundläggande rättighet i den egna 

rättsordningen för att förbehållet ska vara aktuellt.191 EU-domstolen uttalade i målet 

Trade Agency att rätten till en rättvis rättegång föll inom den EU-autonoma 

innebörden av ordre public.192  

                                                
188 Målet Salzgitter, p. 32-33 och p. 36. 
189 Målet Salzgitter, p. 38. 
190 Mål C-619/10 Trade Agency (fortsättningsvis benämnt som målet Trade Agency), p. 48, se också målet 
Apostolides (not 176), p. 55 och mål C-145/86 Hoffman v. Krieg, p. 21. 
191 Målet Trade Agency, p. 50, se också mål C-7/98 Krombach, p. 37 och mål C-38/98 Renault, p. 30. 
192 Målet Trade Agency, p. 52-53. 
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     Trots att rätten till en rättvis rättegång, eller en annan rättighet, faller inom ordre 

public-förbehållet innebär inte det att domen automatiskt får vägras. EU-domstolen 

klargjorde i målet Trade Agency att grundläggande rättigheter inte är absoluta och får 

inskränkas. En inskränkning måste dock tillgodose ändamålet av det allmänintresse 

som eftersträvas med de aktuella åtgärderna och får inte utgöra en uppenbar kränkning 

av den grundläggande rättigheten och ska stå i proportion till det eftersträvade 

målet.193 Den nationella domstolen måste alltså göra en proportionalitetsbedömning 

där man väger det processuella skyddet och det allmänintresse som inskränkningar i 

rättigheten ska uppnå. I den bedömningen måste man beakta hela bakgrunden till 

avgörandet och samtliga relevanta omständigheter.194 Uttalanden som EU-domstolen 

uttalat angående ordre public visar på svårigheten för en nationell domstol att med 

framgång använda sig av ordre public för att vägra en annan medlemsstatsdomstols 

avgöranden.  

      

4.4.5 Utveckling mot en vägransgrund utanför förordningen? 

I sin rättspraxis har EU-domstolen varit tydlig med att endast de uttryckliga 

vägransgrunderna i förordningen är de som kan utgöra giltiga skäl för att vägra 

erkänna eller verkställa ett avgörande från en annan medlemsstat. Men EU-domstolen 

har i kölvattnet av sitt yttrande över EU:s anslutning till EKMR öppnat upp för en 

”unionsrättslig” ordre public.  

     I målet Diageo Brands195 utvecklade EU-domstolen sin syn på ordre public i 

Bryssel I-förordningen. Den började med att återge sin tidigare praxis och hänvisar 

sedan till yttrandet om EU:s anslutning till EKMR och den syn på det ömsesidiga 

förtroendet som framkommer där.196 Den delar sedan in ordre public i två olika delar: 

en materiell och processuell. Målet handlade om ett hävdad åsidosättande av en 

unionsrättslig materiell regel och ifall omständigheten att det rör en unionsrättslig 

regel hindrar en nationell domstol att använda sig av ordre public-förbehållet. EU-

domstolen svarade nej. Anledningen till det är att den nationella domstolen även har 

                                                
193 Målet Trade Agency, p. 55, se också mål C-394/07 Gambazzi, p. 29. 
194 Se målet Trade Agency, p. 60 och mål C-341/04 Eurofood IFSC, p. 66. 
195 Mål C-681/13 Diageo Brands (fortsättningsvis benämnt som målet Diageo Brands). 
196 Målet Diageo Brands, p. 40-44. Se också avsnitt 3.2.2. för en utförlig återgivning av EU-domstolens 
yttrande till EU:s anslutning till EKMR. 



43  

som uppgift att säkerställa det skydd för rättigheter som ges av unionens rättsordning 

och det på ett lika effektivt sätt som för rättigheter i den nationella rättsordningen.197 

     För att ordre public i en sådan situation ska bli aktuell måste ett erkännande av ett 

avgörande där den materiella EU-rättsliga regeln tillämpats felaktigt leda till ett 

uppenbart åsidosättande av en rättsregel av grundläggande betydelse för unionens 

rättsordning och således även medlemsstatens rättsordning.198 Enligt EU-domstolen 

var dock regeln som åsidosatts inte av en sådan art, trots att effekterna av den felaktiga 

tillämpningen kunde leda till en direkt påverkan på den inre marknadens funktion.199  

     När det gäller processuell ordre public uttalar EU-domstolen att det är möjligt med 

undantag från den strikta synen på att man måste uttömma alla rättsmedel i 

ursprungsmedlemsstaten. Undantaget kräver dock att det föreligger särskilda 

omständigheter som gör det alltför svårt eller omöjligt att använda rättsmedlen i 

ursprungsmedlemsstaten. Undantaget motiveras särskilt i de fall det påstådda 

åsidosättandet av en grundläggande rättsregel är en unionsrättslig regel.200  

     Enligt mig visar målet Diageo Brands på en ändrad inställning hos EU-domstolen. 

Avgörandet öppnar upp för en form av ”unionsrättslig” ordre public, eller i alla fall 

för att EU:s grundläggande rättigheter eller rättsregler kan utgöra ordre public då 

dessa rättigheter även är grundläggande rättsregler för medlemsstaterna. 

Förändringen är dock inte tydlig, men hänger väl ihop med EU-domstolens yttrande 

om anslutningen till EKMR där man signalerar om ett undantag från ömsesidigt 

förtroende i exceptionella omständigheter.201 

     Lenaerts anser att det finns en unionsrättslig ordre public, som kan motivera ett 

åsidosättande av ömsesidigt förtroende. Han baserar det på att EU bygger på 

gemensamma värden som alla medlemsstater måste respektera. Det för att man kan 

använda sig av det nationella ordre public-förbehållet i ett EU-instrument för att 

tillämpa en unionsrättslig ordre public.202 Hans åsikt stärks av argument av principen 

om EU-rättens företräde samt att EU-rätten ska tillämpas enhetligt och effektivt. Det 

blir då logiskt att EU-stadgan och dess grundläggande rättigheter alltid bör 

respekteras vid tillämpning av EU-rätt. 

                                                
197 Målet Diageo Brands, p. 48. 
198 Målet Diageo Brands, p. 50. 
199 Målet Diageo Brands, p. 51. 
200 Målet Diageo Brands, p. 64. 
201 Se avsnitt 3.2.2. 
202 Lenaerts, The principle of mutual recognition in the area of  freedom, security and justice, s. 25. 
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     Vidare ger domen sken av att öppna upp för ordre public på processuella grunder 

när en medlemsstats domstol bedömer att ett uttömmande av rättsmedlen i 

ursprungsmedlemsstaten var lönlöst. Vad som egentligen menas är inte helt klart, men 

det kan visa på att EU-domstolen verkar öppna upp för fler möjligheter än den 

restriktiva syn på vägransgrunderna den gjort i rättspraxis. Framförallt visar det på en 

vilja att ge EU:s grundläggande rättigheter och värden genomslag genom att likställa 

det med nationell ordre public.  

 

4.5 Sammanfattning och slutsatser  
Bryssel Ibis-förordningen är ett instrument som grundar sig på ömsesidigt förtroende. 

Som ett IPP-instrument är ömsesidighet en förutsättning för att det ska fungera 

framgångsrikt.203 EU-domstolens praxis och EU-beställda rapporter visar dock tydligt 

att den grad av ömsesidigt förtroende som förordningen ställer är högt. Målen 

Salzgitter och Apostolides visar att medlemsstaternas domstolar måste lita på att en 

domstol har tillämpat EU-rätten och sin egna nationella rätt korrekt, även när det leder 

till resultat som bryter mot grundläggande rättigheter. 

     Grundläggande rättigheter beaktas främst genom Bryssel Ibis-förordningens ordre 

public-förbehåll samt de uttryckliga vägransgrunderna. I målet Trade Agency 

framkommer att det finns möjlighet att via ordre public hantera eventuella 

kränkningar av grundläggande rättigheter, såsom rätten till en rättvis rättegång. Det 

smala tillämpningsområdet för ordre public i Bryssel Ibis-förordningen gör dock att 

möjligheten att använda sig av ordre public uppfattas som minimal. Det hade därför 

till exempel varit intressant om den tyska domstolen i Salzgitter hade frågat EU-

domstolen om möjligheten att använda ordre public-förbehållet i den situationen.  

     Diageo Brands kan dock tolkas som en öppning från EU-domstolens sida. EU:s 

grundläggande rättigheter och värden verkar kunna få genomslag och eventuellt 

likställas med nationell ordre public. På så vis skulle EU-stadgan också få en naturlig 

roll inom Bryssel Ibis-förordningen. Bryssel Ibis-förordningen kan då behålla den 

strikta syn på vägransgrunderna med följden att omfattningen av ordre public-

förbehållet ökar. De uttryckliga vägransgrunderna och ordre public-förbehållet skulle 

då fortsatt vara de enda möjligheter som finns inom Bryssel Ibis-förordningen för att 

                                                
203 Se avsnitt 1.6.  
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åsidosätta det ömsesidiga förtroendet. En sådan ordning skulle också vara i linje med 

den ställning som EU-stadgan fått inom EU-rätten efter Lissabonfördraget.  

      Sammanfattningsvis ger EU-domstolens praxis angående ömsesidigt förtroende 

uppfattningen att det ömsesidiga förtroendet endast kan brytas genom de uttryckliga 

vägransgrunderna i förordningen. Ordre public förbehållet kan också bryta 

förtroendet i alla de fall som grundläggande rättigheter skulle kunna hotas i enlighet 

med EU-domstolens praxis. I och med Diageo Brands verkar EU-domstolen öppna 

upp för möjligheten att direkt använda sig av EU-stadgan som ordre public och 

därmed utöka grundläggande rättigheters roll för att frångå Bryssel Ibis-förordningen. 
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5 Bryssel II-förordningen 
5.1 Bakgrund 
Diskussioner om gemensamma regler för domsrätt på familjerättens område förekom 

tidigt inom unionen.204 Anledningen till det är att den inre marknaden och den fria 

rörligheten inom unionen är uttalade mål för EU.205 Även om det är fritt att röra sig 

inom unionen kan hinder som oklara regler för hur en flytt till en annan medlemsstat 

påverkar ens familjerättsliga status, förhindra att man använder sig av sin fria 

rörlighet.206 

     Bryssel II-konventionen arbetades fram för att motverka detta och byggde på tre 

huvudargument: 1) enhetliga regler om behörighet i äktenskapsmål, 2) 

nödvändigheten att införa moderna regler för erkännande och verkställighet av beslut 

i mål om annullering, äktenskapsskillnad och hemskillnad mellan EU:s medlemsstater 

och 3) undvika parallella förfaranden.207 Ursprungligen var förslaget att utvidga 1968 

års Brysselkonvention till att också omfatta äktenskapsfrågor. Det förslaget fullföljdes 

inte då det ansågs innebära en alldeles för stor förändring av Brysselkonventionens 

egna karaktär.208 En separat reglering för äktenskapsfrågor motiverades också av att 

behörighetsreglerna borde vara distinkt annorlunda än de på privaträttens område då 

ett antal alternativa behörighetsgrunder förespråkades.209 

     Till följd av Amsterdamfördraget fick unionen befogenhet att lagstifta på IPP-

området, vilket tillsammans med de politiska målen som sattes upp i 

Tammerforsprogrammet ledde till att förslaget till Bryssel II-konventionen arbetades 

om till en förordning.210 Redan fyra månader efter att Bryssel II-förordningen trädde 

ikraft presenterades sedan ett ändringsförslag av förordningen.211 Den omarbetade 

förordningen behöll de äktenskapsrättsliga bestämmelserna nästan oförändrade. 

Förändringen var införandet av bestämmelser om föräldraansvar som tillkom för att 

                                                
204 Prop. 2000/01:98, s. 21. 
205 Se art. 3 FEU. 
206 Jänterä-Jareborg, Jurisdiction and Applicable Law in Cross-border divorce cases in Europe, s. 318. 
207 Borrás, Förklarande rapport om konvention, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om 
Europeiska unionen, om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i 
äktenskapsmål OJ C 221, 16.7.1998 (fortsättningsvis benämnt som Borrásrapporten), p. 1.5. 
208 Jenardrapporten s. 6 f.  
209 Borrásrapporten, p. 1.6. 
210 Se Hellner, Sverige, EU och den internationella privaträtten, SvJT 2011, s. 389 f. Se också art. 81 FEUF 
och Tammerforsprogrammet p. 34. 
211 Se Hellner, a.a.s. 390. 
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säkerställa att alla barn behandlas lika.212 En viktig del av föräldraansvaret var att 

komplettera Haagkonventionen från 25:e oktober 1980, i syftet att barn omedelbart 

skulle återföras vid fall av olovligt bortförande eller kvarhållande.213 Familjerätten är 

allmänt sett som ett område som präglas av länders kultur, vilket gjorde att IPP och 

inte harmonisering var det bästa alternativet för familjerätten inom EU.214 

      

5.2 Syftet med Bryssel II-förordningen 
Bryssel II-förordningens syfte är att avgöranden i familjerättsliga tvister ska erkännas 

i hela unionen och möjliggöra för familjer att skapas och röra sig fritt inom unionen 

utan barriärer.215 Vidare är förordningen en del av ett större syfte i och med dess roll 

i det civilrättsliga samarbetet som ska få den inre marknaden att fungera väl.216 

Viktiga undantag att notera från de familjerättsliga tvisterna är att förordningen inte 

avser att hantera sådana kulturellt laddade frågor som orsakerna till 

äktenskapsskillnaden, förmögenhetsrättsliga konsekvenser av äktenskapet eller andra 

frågor som har samband med dessa.217 

     Förordningen syftar inte till att reglera alla situationer gällande äktenskapets 

upplösning eller föräldraansvar. Frågor som underhåll och fastställande av börd är till 

exempel undantagna.218 Barnets bästa är inte ett huvudsyfte med förordningen, men 

är ett viktigt mål som återkommer konsekvent i förordningen och som ska beaktas.219  

 

5.3 Mekanismer för ömsesidigt förtroende 
I likhet med Bryssel Ibis-förordningen är behörighetsreglerna viktiga för det 

ömsesidiga förtroendet. Behörighetsreglerna ger uttryck för att medlemsstaterna 

kommit överens om vilka som har rätt att utöva sin regulatoriska makt. Genom att ha 

gått med på att avsäga sig jurisdiktion har man avsagt sig rätten att utöva sin egen 

kompetens även om de egna domstolarna skulle ha dömt annorlunda. 

                                                
212 Se skäl 5 till Bryssel II-förordningen. Se också OJ C 234, 15.8.2000, s. 7, där Frankrike lade fram förslag 
om att umgängesrätt skulle inkluderas i Bryssel II-förordningen vilket blev startskottet för införandet av 
föräldraansvar. 
213 Se skäl 17 och 18 till Bryssel II-förordningen. 
214 Jfr. Jänterä-Jareborg, Transnationella familjer ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv – särskilt 
avseende äktenskap, s. 206. 
215 Se skäl 23 till Bryssel II-förordningen, Tammerforsprogrammet p. 34 och Borrásrapporten, p. 1.5. 
216 Skäl 1 till Bryssel II-förordningen.  
217 Skäl 8 till Bryssel II-förordningen.  
218 Skäl 10 och 11 till Bryssel II-förordningen.  
219 Se skäl 12 och 13 till Bryssel II-förordningen och art. 12, 15 och 23 Bryssel II-förordningen. 
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     Förordningen bygger på att medlemsstaterna har ett ömsesidigt förtroende för 

varandra.220 Bryssel II-förordningen har i likhet med Brysselinstrumenten två 

huvudsakliga mekanismer för ömsesidigt förtroende: 1) att man kommit överens om 

vilka stater som har behörighet och 2) att man kommit överens om olika 

vägransgrunder. Vägransgrunderna, både för äktenskapsmål och föräldraansvar, är 

främst fokuserade på processuella felaktigheter.221 De båda måltyperna har också ett 

ordre public-förbehåll, vilket dock fått liten betydelse i praxis till följd av sitt snäva 

tillämpningsområde.222 Vägransgrunderna bör också tolkas restriktivt då det är uttalat 

från unionslagstiftaren att vägransskälen för avgöranden ska hållas nere till ett 

minimum.223 

     En medlemsstats domstol har heller ingen rätt att ifrågasätta en ursprungsdomstols 

behörighet eller ett tidigare avgörande i sak.224 Vägransgrunderna kan alltså inte 

fungera som en möjlighet för medlemsstaterna att hindra vad de anser är ”felaktiga” 

domar. Förbudet mot att ompröva en fråga i sak är också ett uttryck för det ömsesidiga 

förtroendet i praktiken.225  

 

5.4 EU-domstolen, ömsesidighet och Bryssel II-förordningen 

5.4.1 Inledning  

Den praxis som kommer att undersökas i relation till Bryssel II-förordningen är den 

om återförande av barn enligt Bryssel II-förordningen. Anledningen till det är att den 

situationen aktualiserar intressanta avvägningar mellan grundläggande rättigheter, 

såsom barnets bästa och förordningens funktion som processuellt medel. 

 

5.4.2 En orubblig tolkning 

Bryssel II-förordningen grundar sig enligt EU-domstolen på idén om att erkännande 

och verkställighet måste baseras på principen om ömsesidigt förtroende. Den 

omständigheten gör att grunderna för att vägra erkänna och verkställa måste hållas 

nere till ett minimum.226 De intyg som en medlemsstatsdomstol utfärdar för att 

                                                
220 Skäl 21 till Bryssel II-förordningen.  
221 Se art. 22 och 23 Bryssel II-förordningen.  
222 Jfr. not 157.  
223 Skäl 21 till Bryssel II-förordningen. Jfr också målet Prism (not 180), p. 32-33. 
224 Se art. 24 och 26 Bryssel II-förordningen. 
225 Jfr. mål C-456/11 Gothaer Allgemeine Versicherung and Others. 
226 Mål C-195/08 PPU Rinau, p. 50. 
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återföra ett olovligt bortfört eller kvarhållet barn får till innehållet inte ifrågasättas. 

En verkställande domstol får endast granska ett sådant intygs äkthet.227 Det leder till 

att en nationell domstol måste acceptera innehållet i intyget, inklusive de anledningar 

som ligger till grund för återförandet.  

     En senare dom från den verkställande medlemsstaten som har ett annat innehåll än 

begäran från ursprungsmedlemsstaten kan inte påverka kravet att lämna över 

barnet.228  Även om den ursprungliga staten har begått felaktigheter eller inte tagit del 

av information som den verkställande domstolen har, så kan den informationen endast 

framföras till ursprungsdomstolen för bedömning och ingen annan.229 Även om ett 

överlämnande skulle leda till att barnets bästa allvarligt äventyras till följd av ändrade 

omständigheter, kan inte en medlemsstatsdomstol vägra ett överlämnande. Inte heller 

kan domstolen vilandeförklara ett återförande tills de nya omständigheterna prövats i 

ursprungsdomstolen.230 En nationell domstol kan endast verkställa domen om det 

finns en uttrycklig grund för vägran i förordningen och den kan aldrig ”angripa den 

behöriga domstolen i sak”.231 

     EU-domstolens praxis visar på en orubblig syn på det ömsesidiga förtroendet och 

att den tillit man ska ha mellan de rättsvårdande myndigheterna är total. Det finns 

inget utrymme för en verkställande domstol att försöka beakta barnets bästa, utan det 

är upp till den ursprungliga domstolen att avgöra. Barnets bästa blir i praktiken inte 

en fråga som tas i beaktande. Istället är det förordningens syn på barnets bästa, som är 

att motverka olovliga bortföranden och kvarhållanden enligt förordningen och att 

återställa originalsituationen för barnet. Eventuella förändringar i barnets situation kan 

därför endast beaktas i ursprungslandet.   

 

5.4.4 Zarragamålet232 – ett exempel  

5.4.4.1 Omständigheterna 

Bakgrunden till målet var att en spansk medborgare Z och en tysk medborgare P, hade 

gift sig och fått barn i Spanien. Spanien var också deras hemvist. Paret skilde sig och 

båda ansökte i samband med detta om ensam vårdnad. Den spanska domstolen gav Z 

                                                
227 Mål C-195/08 PPU Rinau, p. 80-89, se särskilt p. 88. 
228 Mål C-211/10 PPU Povse (fortsättningsvis benämnt som målet Povse), p. 72-73. 
229 Målet Povse, p. 74 och p. 77. 
230 Målet Povse, p. 81. 
231 Målet Povse, p. 82. 
232 Mål C-491/10 PPU Aguirre Zarraga (fortsättningsvis benämnt som målet Zarraga). 
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interimistiskt vårdnaden, med umgängesrätt för P. Beslutet grundade sig på att Z var 

bäst lämpad för att bevara barnets umgänge samt kontakter med skola och sociala 

omgivning. P hade även uttalat en avsikt att flytta tillbaka till Tyskland med sin nya 

partner, vilket hon sedan gjorde. Efter en vistelse i Tyskland för att hälsa på P hölls 

barnet olovligen kvar. 

     Vårdnadstvisten fortsatte i Spanien men P vägrade att inställa sig med barnet trots 

domstolsbeslut. Den spanska domstolen beslutade sedan att ge Z ensam vårdnad och 

dra in P:s umgängesrätt. P överklagade beslutet och anförde att barnet var tvungen att 

höras. Den överklagan avslogs emellertid.  

     Z startade då en återföringsprocess, först enligt 1980 års Haagkonvention och 

sedan enligt Bryssel II-förordningen. Det ledde till att ett intyg enligt Bryssel II-

förordningen utfärdades. Den tyska domstolen som att verkställa intyget enligt Bryssel 

II-förordningen anförde då att den i princip inte hade behörighet att pröva situationen 

angående barnet utan endast hade att verkställa intyget. Den ansåg dock att det inte 

borde gälla en situation som rör synnerliga allvarliga åsidosättanden av en 

grundläggande rättighet, barnets bästa. Dessutom ansåg den tyska domstolen att 

intyget innehöll sakfel. Den tyska domstolen frågade då EU-domstolen ifall de 

ovanstående omständigheterna gjorde det möjligt att vägra verkställighet enligt 

förordningen.  

 

5.4.4.2 EU-domstolens svar 

EU-domstolen besvarade den tyska domstolens frågor på ett klart och tydligt sätt. Den 

uttalade att förordningen utgår från att ett kvarhållande eller bortförande av ett barn i 

strid med ett domstolsavgörande allvarligt skadar ett barns intressen. Därför bygger 

systemet på att endast domstolen där barnets hade hemvist innan det olovliga 

kvarhållandet eller bortförandet kan bedöma barnets situation.233 Redan tidigt i 

avgörandet klargör alltså EU-domstolen att en bedömning av eventuella skador som 

ett barn kan få av en återföring inte är relevant i förordningens betydelse av barnets 

bästa.  

     En annan medlemsstats domstol har i dessa situationer endast att verkställa en dom 

om återförande, utan någon möjlighet för invändningar.234 Om det finns fel i intyget 

                                                
233 Målet Zarraga, p. 44. 
234 Målet Zarraga, p. 48. 
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kan de endast rättas av ursprungsdomstolen.235 Vid flera tillfällen poängterar EU-

domstolen att den verkställande domstolen inte har någon roll i att bedöma 

lagenligheten av en dom från en annan medlemsstats domstol, utan den ska endast 

bedöma det formella. Det enda sättet att angripa domen är i ursprungsdomstolen.236 

Vidare är det upp till varje domstol, med visst skön, att själv avgöra om ett barn ska 

komma till tals med hänsyn till ålder och mognad.237 EU-domstolen gör det klart att 

det inte finns något utrymme för en verkställande domstol att vägra att verkställa eller 

bedöma målet i sak. 

     Frågan ifall grundläggande rättigheter kan leda till ett åsidosättande av det 

ömsesidiga förtroendet och utgöra en vägransgrund besvarar EU-domstolen i ett enda 

stycke. Den resonerar inte uttryckligen hur en konflikt med grundläggande rättigheter 

ska hanteras. Istället uttalade EU-domstolen att principen om ömsesidigt förtroende 

innebär att det ska finnas ett ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna när det 

gäller varje medlemsstats förmåga att säkerställa ett likvärdigt och verksamt skydd 

för de grundläggande rättigheterna som erkänns i unionsrätten och särskilt i EU-

stadgan.238 Mot bakgrund av det verkar det som att EU-domstolen avfärdar 

grundläggande rättigheter som en möjlighet att vägra verkställa ett återförande enligt 

Bryssel II-förordningen oavsett omständigheterna. 

 

5.6 Sammanfattning och slutsatser  
EU-domstolens praxis, och framförallt målet Zarraga, visar att den vid sin tillämpning 

av Bryssel II-förordningen förordar att det ska råda blind tillit mellan 

medlemsstaterna, när det kommer till återföring av barn. Den lämnar inget utrymme 

för möjligheten att vägra ett återförande när det finns betänkligheter om felaktigheter 

eller grundläggande rättigheter. Snarare verkar den bortse från grundläggande 

rättigheter till följd av att de fullt ut måste lita på att andra medlemsstater är fullt 

kapabla att hantera grundläggande rättigheter och särskilt EU-stadgan. Enligt min 

mening visar detta att det ömsesidiga förtroendet som EU-domstolen kräver vid 

tillämpning av Bryssel II-förordningen är totalt.  

                                                
235 Målet Zarraga, p. 50. 
236 Se Målet Zarraga, p. 50, 54, 69 och 71. 
237 Målet Zarraga, p. 66. 
238 Målet Zarraga, p. 70. 



52  

6 Europeiska arresteringsordern 

6.1 Bakgrund 
Sedan 1950-talet har en rad olika multilaterala konventioner tecknats inom Europa 

och EU för att hantera internationellt samarbete inom straffrätten.239 Trots det 

internationella samarbetet ledde konventionerna till ett krävande och förlegat 

arbetssätt i relation till medlemsstaterna. Ett arbete som inte heller omfattade alla 

medlemsstater. Idén om ett OFSR och Tammerforskonferensen startade ett arbete för 

ett EU-gemensamt instrument för utlämningsförfaranden.240 Kommissionen ledde 

arbetet framåt genom att föreslå ett gemensamt område för överlämnande, som 

baserades på erkännande och direkt verkställbara arresteringsorder.241  EAO blev den 

första konkreta åtgärden inom det straffrättsliga området och principen om ömsesidigt 

erkännande, och anses nu vara en hörnsten i det rättsliga samarbetet.242  

     En stor del i arbetet med att ta fram EAO var att man genomförde intervjuer med 

alla medlemsstater, där intervjuobjekten var praktiker, advokater, domare, 

akademiker och tjänstemän ansvariga för utlämningar.243  Medlemsstaterna lyckades 

sedan enas om 32 olika grunder för vilka brott som skulle kunna ligga till grund för 

ett utlämnande. Italien var den enda medlemsstaten som starkt motsatte sig den 

kompromiss man lyckats nå och ville endast ha sex grunder för utlämnande. Efter hårt 

tryck från de övriga medlemsstaterna lade Italien ned sitt motstånd.244 

     Rambeslutet om EAO antogs och trädde i kraft januari 2004 och därmed 

avskaffades den tidigare ordningen om utlämnande som ersattes med ett EU 

gemensamt system. Trots detta blev flera olika regeringar, i efterhand tveksamma ifall 

man inte hade agerat förhastat.245 EAO arbetades fram och förhandlades under hösten 

2001 och terrordåden i New York den elfte september färgades av på EAO. 

                                                
239 Se t.ex. Se t.ex. europeiska utlämningskonventionen den 13 december 1957, tilläggsprotokoll till 
europeiska utlämningskonventionen 15 oktober 1975 och andra tilläggsprotokollet till den europeiska 
utlämningskonventionen 17 mars 1978. 
240 Se Tammerforsprogrammet, särskilt p. 35, se också Klimek, Mutual Recognition of Judicial Decisions 
in European Criminal Law, s. 139 f. 
241 Rubrik 2.2.1 och p. 8 i Tabell A med prioriteringar i Åtgärdsprogram för genomförande av principen 
om ömsesidigt erkännande av domar i brottmål OJ C 12, 15.1.2001, s. 10-22. Se också Klimek,a.a.s. 140. 
242 Se skäl 6 till EAO. 
243 Klimek a.a.s. 141. 
244 Klimek, European Arrest Warrant, s. 25. 
245 Bomberg och Stubb, The European Union: how does it work?, s. 150. 
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Kopplingen dem emellan var så pass stark att EAO kallats för flaggskeppet för EU:s 

omedelbara reaktioner till elfte september attackerna.246 

     EAO ledde till en rad konstitutionella problem för en del stater, bland annat Polen 

och Tyskland.247 Polen behövde ändra sin strafflag samt sin konstitution för att 

genomföra EAO.248  I Tyskland ifrågasattes ifall EAO hade demokratisk legitimitet. 

En ytterligare kritik i Tyskland var att EAO fråntog enskildas rätt till 

domstolsprövning.249 Det ledde till att tyska domstolar underkände EAO då den stred 

mot grundlagen.250 Till följd av det vägrade både Spanien och Ungern, med 

hänvisning till principerna om reciprocitet och ömsesidigt förtroende att erkänna  

tyska arresteringsorder.251 Frågan löstes när det tyska parlamentet antog en ny lag 

gällande genomförandet av EAO som tog hänsyn till den kritik som framförts.252 Vid 

utvärderingar av EAO har kommissionen och rådet ansett att rambeslutet varit en 

framgång för att uppnå rättvisa över gränserna.253 

    

6.2 Syftet med EAO 
Rambeslutet anger inte uttryckligen syftet med EAO. I skälen framgår dock att målet 

med EAO är att förenkla och skapa snabbare förfaranden för överlämnanden mellan 

EU:s medlemsstater för personer som är misstänkta för brott.254 De politiska målen i 

Tammerforsprogrammet framgår också indirekt av skälen som ett syfte med EAO.255 

EU:s mål om ett OFSR skapar också i sig själv ett behov av ett gemensamt system för 

överlämningar mellan rättsliga myndigheter i unionen, då rättvisa och säkerhet är 

gemensamt för unionen.256 

                                                
246 Klimek, European Arrest Warrant, s. 26 f. 
247 Se COM(2007) 407 final. 
248 Se Judgment of the Constitutional Tribunal of Poland of 27:e April 2005, se också Klimek, Mutual 
Recognition of Judicial Decisions in European Criminal Law, s. 152 f. 
249 Mitsilegas The constitutional implications of mutual recognition in criminal matters in the EU, Common 
Mark Law Review, vol. 43 (2006), issue 5, s. 1294 f.  
250Se Judgment of the Second Senate of the Federal High Constitutional Court of Germany of 18:e Juli 
2005. 
251 COM(2007) 407 final, s. 5. 
252 Act to Implement the Framework Decision on the European Arrest Warrant and the Surrender 
Procedures between the Member States of the European Union (European Arrest Warrant Act) of 20:e Juli 
2006. 
253 Se COM(2011) 175 final, s. 3. Se också Council of the European Union (2009): ‘Final report on the 
fourth round of mutual evaluations – The practical application of the European Arrest Warrant and 
corresponding surrender procedures between Member States’, s. 5. 
254 Se skäl 1 och 5 till EAO. 
255 Se skäl 2 och 5 till EAO. 
256 Se skäl 5 till EAO. 
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6.3 Mekanismer för ömsesidigt förtroende 
EAO har flertalet mekanismer för att säkerställa ett ömsesidigt förtroende mellan 

medlemsstaterna. Utöver de mekanismer som återfinns i rambeslutet finns det också 

sekundärlagstiftning som antagits för att skapa tillit till utlämningsförfarandet i 

EAO.257 Ömsesidigt förtroende i EAO bygger främst på de överenskomna 

vägransgrunderna,258 processuella skyddsgarantier259, bestämmelser om samarbete 

mellan medlemsstaternas rättsvårdande myndigheter260 och möjligheten att ställa 

vissa villkor för ett överlämnande.261 Mekanismerna för förtroende går främst ut på 

att skydda enskildas rättigheter och möjliggöra för rättsvårdande myndigheter att 

enkelt och snabbt få besked hur den enskildes rättigheter som återfinns i rambeslutet 

ska säkras.  

     En skillnad gentemot Bryssel Ibis-förordningen, Bryssel II-förordningen och 

Dublin III-förordningen är att i EAO finns det inga gemensamma behörighetsregler. 

Frånvaron av sådana regler gör dock inte att de mekanismer för ömsesidigt förtroende 

som finns i EAO är sämre. EAO har flertalet mekanismer för att säkra det ömsesidiga 

förtroendet som också stärks ytterligare av omkringliggande sekundärlagstiftning 

som syftar till att stärka det ömsesidiga förtroendet.  

     Skälen till EAO anger också att rambeslutet vilar på en hög grad av ömsesidigt 

förtroende. Till exempel anger skälen att verkställigheten av en arresteringsorder 

måste kontrolleras av den verkställande rättsliga myndigheten i medlemsstaten där 

den eftersökta personen befinner sig.262 Vidare ger skälen förhanden att en 

medlemsstat aldrig får avvisa, utvisa eller utlämna till en stat där en enskild löper en 

allvarlig risk att utsättas för dödstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning.263  

                                                
257 Se t.ex. Direktiv 2010/64/EU om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden, 
Direktiv 2013/48/EU om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i 
samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid 
frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet och 
Direktiv (EU) 2016/343 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara 
vid rättegången i straffrättsliga förfaranden, se också Lenaerts, The principle of mutual recognition in the 
area of  freedom, security and justice, s. 9. 
258 Se art. 3 och art. 4 EAO. 
259 Se art. 11, 13, 14, 17, 23 och art. 26 EAO. Notera också att i skäl 12 anger att EAO respekterar de 
grundläggande rättigheter som anges i EU-stadgan. 
260 Se art. 9, 10, 15, 22 och art 25 EAO. 
261 Se art. 5 och art. 15(2) EAO. 
262 Se skäl 8 till EAO. 
263 Se skäl 13 till EAO. 
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     Mekanismerna för ömsesidigt förtroende är alltså många, vilken bör leda till ett 

starkt förtroende mellan medlemsstaterna och att de litar på tillämpningen av EAO. 

Skäl (10) till EAO ger också uttryck för den uppfattningen. Där anges att EAO vilar 

på en hög grad av förtroende mellan medlemsstaterna och tillämpningen av systemet 

får endast avbrytas om en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter de principer 

som fastställs i art. 6.1 FEU, som bland annat utgörs utav EU-stadgan. Sådana 

åsidosättanden måste ha fastställts av rådet med tillämpning av art. 7.1 och 7.2 FEU.  

     Art. 7.1 FEU anger att rådet på förslag från en tredjedel av medlemsstaterna, från 

Europaparlamentet eller från kommissionen med en majoritet av fyra femtedelar och 

efter godkännande från Europaparlamentet får slå fast att det finns en klar risk att en 

medlemsstat åsidosätter de värden som slås fast i art. 2 FEU. Den anger vidare att på 

förslag från en tredjedel av medlemsstaterna, Europarlamentet eller av kommissionen 

får rådet, efter Europaparlamentets godkännande, enhälligt slå fast att en medlemsstat 

allvarligt och ihållande åsidosätter värdena i art. 2 FEU.  

     Det är alltså ett högt krav som anges i skälen till EAO för att det ömsesidiga 

förtroendet ska åsidosättas i rambeslutet. Det är dock logiskt att det ömsesidiga 

förtroendet åsidosätts när medlemsstaterna som är de som ska ha förtroende för 

varandra, beslutar att det finns en risk att de värden som unionen grundar sig på, som 

anges i art. 2 FEU, åsidosätts. Samtidigt är det intressant att notera att ingen sådan 

uttrycklig metod för när det ömsesidiga förtroendet i ett instrument ska åsidosättas 

återfinns i Bryssel Ibis-förordningen, Bryssel II-förordningen eller Dublin III-

förordningen.  

 

6.4 EU-domstolen, ömsesidighet och EAO 

6.4.1 Inledning  

Fram till april 2016 var EU-domstolens rättspraxis i EAO att endast vägransgrunderna 

som uttryckligen framkom i rambeslutet var giltiga för att hindra en utlämning.264 I 

målet Radu265 uttalade EU-domstolen att EAO delvis har som syfte att påskynda och 

                                                
264 Se mål C-396/11 Radu (fortsättningsvis benämnt som målet Radu), p. 35-36, mål C-388/08 PPU 
Leymann ochPustovarov, p. 51, mål C-261/09 Mantello p. 37 och de förenade målen C-404/15 och 659/15 
Aranyosi och Căldăraru (fortsättningsvis benämnt som målet Aranyosi), där EU-domstolen för första 
gången inom EAO avvek från det ömsesidiga förtroendet.  
265 Se föregående not. 
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underlätta målet att unionen ska blir ett OFSR.266 Den utvecklade i samma mål att art. 

47 och art. 48 EU-stadgan, som anger rätten till en rättvis rättegång och 

oskuldspresumtionen samt rätten till försvar, inte kan föranleda en skyldighet för en 

medlemsstats domstol att vägra utlämning enligt rambeslutet.267 Tvärtom anförde den 

att en möjlighet för EU-stadgan att bryta det ömsesidiga förtroendet skulle riskera 

EAO:s funktion, och i förlängningen upprättandet av ett OFSR.268  

     I målet Melloni269 bekräftade EU-domstolen den hållningen.270 EU-domstolen 

uttalade också i målet Melloni att det inte var förenligt med EU-rätten att en 

medlemsstat använde sig av sina egna lagar om grundläggande rättigheter när de 

lagarna gav ett högre rättighetsskydd för en enskild inom ett område av unionsrätten 

som var helt harmoniserat.271 Den klargjorde att ifall en medlemsstat kunde ställa 

högre krav på rättigheter än den nivån som harmoniserats inom unionsrätten skulle 

det kunna leda till ett ifrågasättande av den gemensamma skyddsnormen i rambeslutet 

samt principerna om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande.272 En sådan 

ordning kunde inte accepteras enligt EU-domstolen. 

     En intressant aspekt av den strikta synen på EU-stadgans möjlighet att leda till ett 

åsidosättande av det ömsesidiga förtroendet, är att generaladvokat Sharpton i sitt 

förslag till avgörande i målet Radu, uttalade att EU-stadgan i undantagsfall borde 

utgöra ett skäl för att vägra ett utlämnande. Dock skulle en sådan vägransgrund 

förenas med högt ställda krav för när den kunde användas.273 

 

6.4.2 En tvåstegsraket för uppskjutande av utelämning 

I målet Aranyosi,274 skapade EU-domstolen en ny vägransgrund i EAO med 

utgångspunkt i art. 4 EU-stadgan, vilket inte var en nyhet inom OFSR, men 

                                                
266 Målet Radu, p. 33 och 34. Det ska noteras här att de språkliga versioner skiljer sig åt gällande en viktig 
del som relaterar till förtroendet mellan medlemsstaterna. Den franskspråkiga versionen anger förtroende 
”qui doit exister les États membres”, vilket i sitt sammanhang menas på svenska ”vilket måste finnas mellan 
medlemsstaterna”. Den engelskspråkiga versionen ”which should exist between the member states”, vilket 
i sitt sammanhang snarare blir ”vilket borde finnas mellan medlemsstaterna”. Den svenska versionen anger 
att förtroendet ”ska finnas mellan medlemsstaterna”. De olika språkliga versionerna ger olika grader av 
synen på det förtroendet mellan staterna. Alltifrån att det måste finnas till att det borde finnas och att det 
ska finnas. 
267 Målet Radu, p. 39. 
268 Målet Radu, p. 40.  
269 Mål C-399/11 Melloni (fortsättningsvis benämnt som målet Melloni) 
270 Målet Melloni, p. 63. 
271 Målet Melloni p. 57, 59 och 62. 
272 Målet Melloni, p. 63. 
273 Generaladvokat Sharptons förslag till avgörande i målet Radu, p. 77, 81 och 82. 
274 Se not 264. 
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banbrytande i EAO.275 EU-domstolen börjar avgörande med att klargöra att principen 

om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande ligger till grund för EAO. Det 

innebär att man litar och presumerar att alla medlemsstater kan säkerställa ett 

verksamt skydd för grundläggande rättigheter och särskilt EU-stadgan.276 Principerna 

är av grundläggande betydelse för den inre marknaden och endast i exceptionella fall 

kan ömsesidig förtroende åsidosättas.277 Av det följer att verkställighet av ett 

utlämnade endast kan vägras om det följer direkt av rambeslutet, eller som skäl (10) 

till rambeslutet anger, när en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter värdena 

i art. 2 FEU i enligt med förfarandet som föreskrivs i art. 7 FEU.278 

     Trots klarläggandet kring den strikta presumtionen om ömsesidigt förtroendet 

uttalar EU-domstolen att undantag får ske från EAO vid exceptionella omständigheter, 

i enlighet med EU-domstolens yttrande om EU:s anslutning till EKMR. Den uttalar 

att ömsesidigt förtroende inte får påverka skyldigheterna att respektera de 

grundläggande rättigheterna som bland annat är stadfästa i EU-stadgan.279 EU-

domstolen lägger tonvikt vid att art. 4 EU-stadgan, som målet handlade om, är en 

absolut rättighet som inte kan inskränkas.280 Efter det klargörandet lägger den fram ett 

tvåstegstest för när presumtionen om ömsesidigt förtroende kan brytas med hjälp av 

art. 4 EU-stadgan. 

     I den första delen av testet måste den nationella domstolen ha tillgång till uppgifter 

som den bedömer visar på antingen systematiska eller allmänna brister, eller brister 

som rör vissa kategorier av personer eller vissa anläggningar för frihetsberövade.281 I 

den andra delen av testet måste den nationella domstolen avgöra om de bristerna kan 

leda till att den enskilde i målet löper en verklig risk att bli utsatt för förnedrande eller 

omänsklig behandling enligt art. 4 EU-stadgan. En sådan risk måste den verkställande 

domstolen undersöka, bland annat genom att be om kontrollerande uppgifter från den 

andra staten.282 Om alla uppgifter som domstolen sedan fått leder till en bedömning 

                                                
275 Fem år innan målet Aranyosi skapade EU-domstolen en vägransgrund i Dublin II-förordningen med 
utgångspunkt från art. 4 EU-stadgan. Det målet kommer att hanteras utförligt under avsnitt 7.4.2. 
276 Målet Aranyosi (se not 264), p. 74-78. 
277 Målet Aranyosi, p. 78, notera att man här hänvisar direkt till EU-domstolens yttrande mål C-2/13. 
278 Målet Aranyosi, p. 80 och 81. Se avsnitt 6.3 för en mer utförlig beskrivning av art. 7 FEU förfarandet. 
279 Målet Aranyosi, p. 82-83. 
280 Målet Aranyosi, p. 85-87. 
281 Målet Aranyosi, p. 89. 
282 Målet Aranyosi, p. 93-95. 
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att personen lider en verklig risk för omänsklig eller förnedrande behandling enligt 

art. 4 EU-stadgan, får domstolen skjuta upp verkställigheten.283 

     Utöver att EU-domstolen för första gången skapar ett sätt att kringgå ömsesidigt 

förtroende i EAO, så måste några ytterligare saker anmärkas. En viktig skillnad mot 

till exempel målen Radu och Melloni var att EU-domstolen endast uttalade sig om de 

grundläggande rättigheterna i art. 4 EU-stadgan, som den också i tidigare rättspraxis 

fastslagit är en absolut rättighet som inte kan inskränkas.284 

     EU-domstolen verkar i målet Aranyosi försöka utforma sina resonemang för att 

passa flera olika områden, då den hänvisar till andra områden inom OFSR som praxis 

från det civilrättsliga samarbetet, men också genom att återkommande stödja sig på 

yttrandet om EU:s anslutning till EKMR.285  

     EU-domstolen begränsar sina slutsatser till EU-stadgan. I domskälen blir det 

tydligt att EU-domstolen lyfter fram betydelse av EU:s grundläggande rättigheter och 

inte EKMR eller andra konventioner för mänskliga rättigheter. EU-domstolen för i 

målet Aranyosi inga allmänna resonemang om när grundläggande rättigheter inom 

unionen kan föranleda ett åsidosättande av ömsesidigt förtroende. Utan den avgör 

endast att art. 4 EU-stadgan kan leda till ett sådant åsidosättande och inte ifall det 

gäller för alla rättigheter i EU-stadgan. Avslutningsvis måste uppmärksammas att EU-

domstolen inte skapar en regelrätt vägransgrund. Utan den ger de nationella 

domstolarna en möjlighet att skjuta upp utlämningen tills situationen som föranleder 

ett åsidosättande av det ömsesidiga förtroendet har ändrats.  

 

6.4.3 Celmer286 – En instruktionsmanual för grundläggande rättigheter? 

6.4.3.1 Omständigheter 

Polen hade utfärdad tre arresteringsorder för utlämnande av Celmer från Irland i 

enlighet med EAO. Celmer anförde vid den irländska domstolen att ett utlämnande 

skulle utsätta honom för en verklig risk för flagrant rättsvägran i strid med art. 6 

EKMR, rätten till en rättvis rättegång. Till stöd för den invändningen framförde 

Celmer att vissa lagstiftningsreformer i Polen skulle innebära att han nekades sin rätt 

                                                
283 Målet Aranyosi, p. 98. 
284 Se mål C-112/00 Scmidberger, p. 80 och målet Aranyosi p. 85.  
285 Målet Aranyosi, p. 77, 78, 82 och p. 88. 
286 Se not 5. 
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till en rättvis rättegång.287 Reformerna borde enligt honom ha påverkat det ömsesidiga 

förtroendet som EAO bygger på.  

     Den irländska domstolen fann till följd av uppgifterna i kommissionens motiverade 

förslag, som lämnats med stöd av art. 7.1 FEU, gällande rättsstatsprincipen i Polen 

tillsammans bland annat uppgifter från Europarådet och FN:s kommitté för de 

mänskliga rättigheterna att rättstatsstatsprincipen skadats och att det förelåg en verklig 

risk för Celmer att han skulle utsättas för godtycklighet under handläggningen av hans 

ärende i Polen i strid med art. 6 EKMR.288  

     Trots att den irländska domstolen verkade anse att en utlämning inte borde ske 

ställer den ändå frågor till EU-domstolen gällande vissa aspekter av målet Aranyosi. 

Den undrade i vilken utsträckning den var tvungen att genomföra hela tvåstegstestet i 

målet Aranyosi, och då framför allt steg två. Behövde den kontrollera med 

myndigheterna i Polen om att det fanns en grundad anledning att tro att den enskilde 

i det aktuella fallet löpte en verklig risk att nekas en rättvis rättegång enligt art. 6 

EKMR? Kunde det kravet fortfarande gälla när den nationella domstolen fastställt att 

det rådde systematiska åsidosättanden av rättsstatsprincipen, vilket gör att det är svårt 

att lita på uppgifter från nämnda rättssystem? 

Det är intressant att notera att den irländska domstolen verkar utgå ifrån att testet i 

målet Aranyosi gäller för andra rättigheter än enbart art. 4 EU-stadgan. Den irländska 

domstolen ville veta om den ens behövde göra en individuell prövning av faran för 

Celmer under omständigheterna som förelåg, och framförallt med hänsyn till att ett 

förfarande enligt art. 7 FEU hade påbörjats.  

 

6.4.3.2 Aranyositestet – ej allmängiltig för alla rättigheter 

EU-domstolen svarade inte direkt på den irländska domstolens fråga. Istället 

förklarade den att Aranyositestet var framtaget för en bedömning enligt art. 4 EU-

stadgan. Den förklarar dock att det kan vara möjligt att tillämpa målet Aranyosi med 

en annan rättighet än art. 4 EU-stadgan. EU-domstolen klargör till en början att det är 

endast i exceptionella fall som en nationell domstol kan avvika från de uttryckliga 

                                                
287 Gällande rättsstatsprincipen i Polen vid tillfället för avgörandet se, COM(2017) 835 final. 
288 Målet Celmer (not 5), p. 20-22.  
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vägransgrunderna som ställs upp i EAO.289 Ett sådant exceptionellt fall var målet 

Aranyosi.290  

     Huruvida rätten till en rättvis rättegång kan föranleda ett åsidosättande av det 

ömsesidiga förtroendet uttalade EU-domstolen att först måste man undersöka ifall 

rättigheten som görs gällande, i det här fallet art. 47 EU-stadgan, rätten till en rättvis 

rättegång, på samma sätt som en verklig risk för brott mot art. 4 EU-stadgan, kan leda 

till att man undantagsvis kan avstå från åtgärder enligt EAO.291 EU-domstolen slår 

sedan fast att art. 47 EU-stadgan bör anses som en rättighet som kan likställas med 

art. 4 EU-stadgan.292 Den gör det främst med hänvisning till art. 2 och art. 19 FEU, 

med betoning på rättsstatens betydelse och deras grundläggande funktion inom EU, 

samt att EAO och det rättsliga samarbetet bygger på en tilltro till de rättsliga 

myndigheterna i medlemsstaterna. Utan en tilltro till de rättsliga myndigheterna inom 

unionen skulle kärnan i hela EU-systemet försvinna, därför är rätten till en rättvis 

rättegång jämbördig i vik som art. EU-stadgan.293  

     EU-domstolen uttalar att art. 47 EU-stadgan ska anses ha motsvarande betydelse 

som art. 4 EU-stadgan och därför kan ett brott mot art. 47 EU-stadgan föranleda ett 

åsidosättande av det ömsesidiga förtroendet i EAO. En nationell domstol måste dock 

utföra hela Aranyositestet för att kunna åsidosätta det ömsesidiga förtroendet, om inte 

hela art. 7 FEU har genomförts.294 När en nationell domstol ska utföra Aranyositestet 

med beaktande av rätten till en rättvis rättegång enligt art. 47 EU-stadgan ska den ta 

sin utgångspunkt ifrån i vilken utsträckning de systematiska eller allmänna bristerna 

avseende oavhängigheten hos domstolarna i den aktuella medlemsstaten kan påverka 

de domstolar som är behöriga att handlägga målet som personen kommer bli föremål 

för.295 De systematiska eller allmänna bristerna i rättsväsendet rörande dess 

självständighet måste alltså direkt påverka den eller de domstolar som den enskilde 

kan hamna inför.  

 

                                                
289 Målet Celmer, p. 41-43 och p. 45. 
290 Målet Celmer, p. 45. 
291 Målet Celmer, p. 47. 
292 Målet Celmer, p. 59. 
293 Målet Celmer, p. 50, 51, 53, 54, 55 och 56. 
294 Målet Celmer, p. 60, 61, 69 och 70. 
295 Målet Celmer, p. 74. 
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6.4.3.2 Slutsatser 

Tvåstegstestet i målet Aranyosi kompletteras i och med målet Celmer med en 

bedömning om vilka rättigheter som testet kan tillämpas med. Testet gäller för flera 

rättigheter men rättigheterna måste först bedömas likvärdiga med art. 4 EU-stadgan. 

     EU-domstolen kommer fram till att rätten till en rättvis rättegång är likvärdig med 

art. 4 EU-stadgan då den anser att rättsstaten är en grund för att unionen ska fungera, 

med hänvisning till art. 2 och 19 FEU, men också för att EAO ska fungera.296 En 

intressant sak att notera är att i målet Trade Agency, gällande Bryssel I-förordningen, 

uttalade EU-domstolen att rätten till rättvis rättegång utgjorde ordre public. EU-

domstolen uttalade dock att den rätten inte är absolut och kan inskränkas med 

beaktande en proportionalitetsbedömning.297 

     I målet Trade Agency rörde frågan om en tredskodom, medan i målet Celmer 

handlade om tilltron till rättsväsendet i den andra medlemsstaten i stort. Frågan som 

behandlades var huruvida Celmer skulle komma att dömas av en oavhängig domstol 

i relation till rätten till en rättvis rättegång, vilken det inte fanns möjlighet att 

inskränka.298 Trots skillnaderna visar dock avgörandena Trade agency och Celmer på 

en viss konsekvens hos EU-domstolen om synen av rätten till en rättvis rättegång och 

dess plats som en grundläggande rättighet.  

 

6.5 Sammanfattning och slutsatser  
Utgångspunkten i EAO är att det ömsesidiga förtroendet kan åsidosättas endast när ett 

art. 7 FEU-förfarande genomförts helt. Till följd av målet Aranyosi kan förtroendet 

också åsidosättas tillfälligt vid exceptionella situationer. Ett sådant åsidosättande leder 

inte till att förtroendet till den medlemsstaten är åsidosatt eller förbrukat automatiskt 

om ett liknande mål kommer för bedömning, utan man måste bryta presumtionen för 

det ömsesidiga förtroendet i varje mål.  

     I målet Aranyosi ställde EU-domstolen med sitt tvåstegstest höga krav för när det 

ömsesidiga förtroendet kan åsidosättas: 1) den nationella domstolen måste ha tillgång 

till uppgifter som den bedömer visar på antingen systematiska eller allmänna brister, 

eller brister som rör vissa kategorier av personer eller vissa anläggningar för 

frihetsberövade och 2) de bristerna måste leda till att personen i fråga löper en verklig 

                                                
296 Målet Celmer, p. 50-52 och p. 56. 
297 Se avsnitt 4.4.4. 
298 Målet Celmer, p. 73. 
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risk för att bli utsatt för förnedrande eller omänsklig behandling enligt art. 4 EU-

stadgan, vilket den verkställande domstolen måste undersöka genom att be om 

uppgifter från den andra staten.  

     Åsidosättandet av det ömsesidiga förtroendet i målet Aranyosi motiverades främst 

av den absoluta och allmänna karaktär som art. 4 EU-stadgan har och att EAO måste 

tolkas i enhetlighet med EU-stadgan. I målet Celmer klargjorde EU-domstolen att 

Aranyosi endast behandlade situationer när art. 4 EU-stadgan kunde kränkas. EU-

domstolen uttalade sedan i målet Celmer att Aranyositestet kan användas även för 

andra rättigheter. Men det gäller endast för rättigheter som på samma sätt som art. 4 

EU-stadgan kan motivera ett avsteg från principen om ömsesidigt förtroende. Rätten 

till rättvis rättegång är en sådan till följd av den är en förutsättning för att unionen ska 

fungera. Enligt mig är hänvisningen till art. 2 FEU och betoningen på rättsstatens plats 

som ett gemensamt värde inom unionen en viktig indikator på vad som krävs för att 

en grundläggande rättighet ska kunna anses likställas med art. 4 EU-stadgan. 

     Enligt min mening har EU-domstolen i sin praxis till EAO, genom målen Aranyosi 

och Celmer skapat ett system för att avgöra när en grundläggande rättighet i en 

situation kan utgöra exceptionella omständigheter. Den har 1) klargjort att det måste 

röra sig om systematiska eller allmänna brister eller brister som rör vissa kategorier 

av personer eller vissa anläggningar för frihetsberövade och 2) de bristerna ska leda 

till en verklig risk för att personen ska bli utsatt för ett brott mot en grundläggande 

rättighet i EU-stadgan som kan anses motsvara art. 4 EU-stadgan. 

     Det är ett högt krav som EU-domstolen verkar ställa upp, men det är inte 

överraskande. Som visat i uppsatsen har EU-domstolen återkommande i sin praxis 

poängterat tydligt den centrala och fundamentala roll som ömsesidigt förtroende har 

inom EU-rätten och särskilt inom OFSR. Det blir alltså nödvändigt för EU-domstolen 

att försöka hålla nere tillfällena för när medlemsstaterna kan frångå det ömsesidiga 

förtroendet för att inte riskera att principen om ömsesidigt förtroende förlorar sitt syfte 

eller sin effektivitet. En sådan motsatt utveckling skulle riskera att leda till att stora 

delar av EU-rätten skulle fallera.299  

 

 

                                                
299 Jfr. Lenaerts, The principle of mutual recognition in the area of  freedom, security and justice, s. 24. 
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7 Dublin III-förordningen 
7.1 Bakgrund 
Dublinförordningen är en del av en omfattande gemensam politik inom EU för 

gränsbevakning, asyl och invandring som ska styras av en princip om solidaritet och 

rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna.300 Asylsystemet består av flera 

olika direktiv och förordningar som tillsammans utgör det som kallas för Common 

European Asylum System (CEAS).301 Dublin III-förordningen är en central del av 

CEAS, eftersom den fördelar ansvaret för vilken medlemsstat som ska pröva en 

asylansökan302 

     Det första steget för en gemensam asylhantering startade med arbetet för att ta fram 

Dublinkonventionen. I och med Amsterdamfördraget fick EU kompetens inom 

asylrättsområdet.303 Det ledde till att Dublinkonventionen ersattes med Dublin II-

förordningen304 som i sin tur ersattes med den nu gällande Dublin III-förordningen.305 

Båda förordningarna arbetades fram i en kontext som förutsätter att det råder 

ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna.306 En av de främsta skillnaderna 

mellan Dublin II-förordningen och Dublin III-förordningen var att den asylsökandes 

rättigheter skulle tillmätas större vikt i Dublin III-förordningen.307 De förändringarna 

kommer främst till i uttryck i art. 3(2), art. 27 och art. 29 i Dublin III-förordningen 

som syftar till att garantera asylsökandes grundläggande rättigheter.308  

     Till följd av migrationsvågen under 2010-talet till Europa har EU:s asylpolitik lett 

till diskussioner om att EU borde anta en Dublin IV-förordningen, bland annat med 

hänsyn till att Dublin III-förordningen haft en liten omfördelande effekt vilket lett till 

att ett stort ansvar har hamnat på ett fåtal medlemsstater.309 Kommissionen har arbetat 

fram ett förslag till en ny Dublinförordningen, som har debatterats av 

                                                
300 Se art. 77-80 FEUF.  
301 CEAS lades fram och fastslogs i Tammmerforsprogrammet, se p. 10-17. 
302 Se art. 1 Dublin III-förordningen (se not 9) och skäl 7 till Dublin III. Se även Stockholmsprogrammet. 
303 Se art. 63 EG-fördraget och nuvarande art. 78 FEUF. 
304 Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra 
vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett 
in i någon medlemsstat OJ L 50, 25.2.2003, s. 1-10 (fortsättningsvis benämnt som Dublin II-förordningen). 
305 Se not 9. 
306 Se skäl 22 till Dublin III och målet Aranyosi (not 264), p. 78. 
307 Se mål C-63/15 Ghezelbash, p. 34, mål C-578/16 PPU CK and Others (fortsättningsvis benämnt som 
målet CK), p. 62 och skäl 32 och 39 till Dublin III-förordningen. 
308 Jfr, målet CK, p. 63-65. 
309 COM(2016) 197 final, s. 9 och 12. 
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Europaparlamentet.310 Det förslaget och den debatt rörande Dublin IV-förordningen 

kommer dock inte att behandlas, då fokus ska vara på EU-domstolens hantering av 

ömsesidigt förtroende i Dublin III-förordningen idag. Debatten om en ny 

Dublinförordning visar dock att migrationsområdet och Dublin III-förordningen, som 

trädde ikraft i juli 2013, varit omdebatterad. 

 

7.2 Syftet med Dublin III-förordningen 
Dublin III-förordningens första artikel stadgar uttryckligen att syftet med 

förordningen är att fastställa kriterier och mekanismer för att avgöra vilken 

medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd. 

Medlemsstaten som är ansvarig bestäms genom ett antal olika kriterier i en hierarkisk 

ordning.311 Huvudregeln för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig är att 

medlemsstaten där en asylansökan först lämnas in är ansvarig om inte någon av de 

andra kriterierna gäller.312 

     Ett ytterligare syfte som nämns i skälen till förordningen är att förordningen ska 

uppnå de politiska målen med ett gemensamt asylsystem samt de mål som ställts upp 

i Tammerfors-, Haag- och Stockholmsprogrammen.313 Vidare anges i skälen att 

förordningen syftar till att garantera rättigheterna i EU-stadgan för asylsökande, och 

då särskilt rättigheterna i art. 1, 4, 7, 24 och 47 i EU-stadgan.314  

 

7.3 Mekanismer för ömsesidigt förtroende 
Ömsesidigt förtroende uttrycks i förordningen främst genom harmonisering av regler 

för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för en asylansökan.315 

Förordningen är uppbyggd i detalj med ett flertal olika kriterier för att avgöra vilken 

medlemsstat som är ansvarig, vilket i min mening tjänar som en tydlig markering för 

den höga grad av ömsesidigt förtroende man har till varandra.316 

                                                
310 Se COM(2016) 197 final, se också EU-parlamentet yttrande om förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att 
pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har 
lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning). 
311 Art. 7-11 Dublin III-förordningen. 
312 Art. 3(2) och art. 13 Dublin III-förordningen. 
313 Se skäl 3, 6 och 7 till Dublin III-förordningen. 
314 Skäl 39 till Dublin III-förordningen. 
315 Se art. 7-11 Dublin III-förordningen. 
316 Jfr. diskussionen under avsnitt 1.6, och diskussionen kring att avgöra regulatorisk makt och det uttryck 
för ömsesidighet det utgör. 



65  

     Det finns inga uttryckliga vägransgrunder såsom de i Brysselinstrumenten, Bryssel 

II-förordningen eller EAO, men det finns i förordningen olika artiklar som agerar som 

en form av säkerhetsventiler: Art. 3(2) st. 2, art. 16 och art. 17 Dublin III-förordningen. 

De artiklarna möjliggör för en medlemsstatsdomstol att pröva en asylansökan även 

när Dublin III-förordningen pekar ut en annan medlemsstat som ansvarig. Art. 3(2) st. 

2 kommer att behandlas under avsnitt 6.4.2.  

     Art. 16 är en diskretionär bedömning som en nationell domstol kan använda i 

ömmande omständigheter när barn eller andra beroende anhöriga redan finns i en 

medlemsstat. Art. 17 ger en medlemsstat möjligheten att pröva en asylansökan, men 

endast innan den ansvariga medlemsstaten har fattat ett beslut i ett förfarande, för att 

sammanföra närstående av humanitära skäl, familjeskäl eller kulturellt betingade 

faktorer. 

Dublin III-förordningen har också en rad olika mekanismer för att möjliggöra 

dialog mellan medlemsstatsdomstolar för att bygga upp förtroende dem emellan.317 

En rad harmoniserade rättssäkerhetsgarantier lägger också en gemensam grund för att 

medlemsstaterna ska känna tillit till att grundläggande rättigheter skyddas.318 

Förordningen har alltså flertalet mekanismer för att säkerställa ett ömsesidigt 

förtroende mellan medlemsstaterna vid tillämpning av Dublin III-förordningen. 

Frågan är dock om dessa lett till att ömsesidigt förtroende vid tillämpning av 

förordningen finns vid alla situationer. 

 

7.4 EU-domstolen, ömsesidighet och Dublin III-förordningen 

7.4.1 Inledning  

Enligt min mening kan rättspraxis i de olika Dublinförordningarna anses ha gått 

igenom olika faser där synen på principen om ömsesidigt förtroende succesivt har 

förändrats. Den första fasen var en fas av ”blind tillit”. Vid tillämpningen av Dublin 

II-förordningen var EU-domstolens syn på förordningen att det endast var ett 

instrument för att hantera gränsproblematik.319 EU-domstolens rättspraxis gav uttryck 

för ett systemtänk som hade sina utgångspunkter från de överstatliga mål som låg till 

                                                
317 Art. 20-25 och art. 31-34 Dublin III-förordningen. 
318 Art. 26-29 Dublin III-förordningen. 
319 Xanthopoulou, Mutual trust and rights in EU criminal and asylum law: Three phases of evolution and 
the unchartered territory beyond blind trust, Common Market Law Review, volume 55 (2018), issue 2 s. 
494. 
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grund för Dublin II-förordningen och som inte lämnade särskilt stort utrymme för 

hänsyn till grundläggande rättigheter.320  

Den synen som EU-domstolen hade på Dublin II-förordningen ledde dock till 

kritik inom doktrinen, vilken ofta tog stöd av Europadomstolen skilda syn på 

migranters grundläggande rättigheter från EU-domstolens.321 Kritiken ledde till att 

nationella domstolar började ställa frågor relaterade till grundläggande rättigheter i 

Dublin II-förordningen. Det satte press på EU-domstolen att ge välmotiverade svar 

på hur Dublin II-förordningen beaktade grundläggande rättigheter, vilket ledde till 

nya faser i EU-domstolens syn på ömsesidigt förtroende i Dublin II-förordningen och 

sedan Dublin III-förordningen. 

 

7.4.2 Systembrister och grundläggande rättigheter  

7.4.2.1 Målet NS322 – en förändrad hållning 

Efter att fått kritik för sin hantering av grundläggande rättigheter ändrade EU-

domstolen sin hållning i och med målet NS. Bakgrunden till målet var huruvida 

asylsökanden som tagit sig till England respektive Irland kunde skickas tillbaka till 

Grekland som var den ansvariga medlemsstaten enligt Dublin II-förordningen att 

behandla deras asylansökningar. Frågan i målet rörde huruvida en överföring kunde 

bryta mot grundläggande rättigheter i unionsrätten och då framförallt art. 4 EU-

stadgan, EKMR eller Génèvekonventionen, och hur medlemsstaterna skulle hantera 

en sådan situation.  

     EU-domstolen klargjorde att principen om ömsesidigt förtroende är en 

grundförutsättning för Dublin II-förordningen, då den är utformad i en kontext som 

förutsätter att alla medlemsstater respekterar grundläggande rättigheter.323 En följd av 

det är att medlemsstaterna ska presumera att grundläggande rättigheter respekteras.324 

EU:s grundläggande rättigheter och principer har en överordnad plats inom EU:s 

rättssystem, både i relation till nationell rätt och EU-rättslig sekundärrätt.325 EU-

domstolen uttalade dock att trots att det ömsesidiga förtroendet som ska presumeras 

                                                
320 Se, Xanthopoulou, a.a.s. 494. 
321 Se t.ex. Nanopoulos, Trust issues and the European Common Asylum Aystem: finding the right balance, 
Cambridge Law Journal, Vol. 72, no. 2, 2013, s. 276-280 och Europadostolens avgörande M.S.S mot 
Belgien och Grekland. 
322 Se not 108. 
323 Målet NS, p. 78. 
324 Målet NS, p. 80. 
325 Målet NS, p. 77. 
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är det dock inte uteslutet att asylsystemet i en medlemsstat kan få betydande 

funktionella svårigheter.326  

 

     7.4.2.2 Systembrister, art. 4 EU-stadgan och ömsesidigt förtroende 

EU-domstolen uttalade i målet NS att de situationer där presumtionen kan brytas 

föreligger endast när omständigheterna i en medlemsstat gör att man hyser allvarliga 

farhågor för att det föreligger systembrister i asylförfarandet och 

mottagningsvillkoren. De bristerna var också tvungna att leda till att den asylsökande 

löpte en verklig risk för behandling som skulle innebära en omänsklig eller 

förnedrande behandling enligt art. 4 EU-stadgan.327 Enskilda situationer kunde inte 

leda till att presumtionen bröts, då det skulle motverka själva syftet med OFSR.328  

     Målets utgång var ett avsteg från den dittills rådande rättspraxisen inom Dublin II-

förordningen och ledde till att målets slutsatser infördes som en uttrycklig 

vägransgrund i art. 3.2 Dublin III-förordningen. Målet utgjorde också enligt juridiska 

observatörer ett klart vägskäl för utvecklingen av OFSR, då det automatiska 

ömsesidiga förtroendet i Dublin II-förordningen ansågs ha avslutats.329  

     I direkt efterföljande praxis klargjorde dock EU-domstolen att utgångspunkten 

fortfarande var att det föreligger en stark presumtion för det ömsesidiga 

förtroendet.330 Domstolarna måste pröva situationen varje situation för sig och göra 

en bedömning om det föreligger systembrister i enlighet med målet NS vid varje 

fall.331 

     Utöver att EU-domstolen skapar ett sätt att bryta mot presumtionen om ömsesidigt 

förtroende i målet NS, uttalade EU-domstolen andra saker av intresse i målet NS. I 

sina frågor om förhandsbesked till EU-domstolen undrade den nationella domstolen 

dels hur deras frågor stämde överens med unionsrätten, men också i relation till 

EKMR och Génèvekonventionen. I avgöranden yttrar dock EU-Domstolen endast att 

Dublin II-förordningen var framtagen för att stämma överens med EKMR och 

                                                
326 Målet NS, p. 81. 
327 Målet NS, p. 86 och p. 94. 
328 Målet NS, p. 83. 
329 Mitsilegas, The limits of mutual trust in Europé’s area of freedom, security and justice: From automatic 
inter-state cooperation to the slow emergance of the individual, Yearbook of European Law, vol. 31, no. 1 
(2012), s. 358. 
330 Se bl.a. mål C-394/12 Abdullahi och mål C-4/11 Kaveh Puid (fortsättningsvis benämnt som målet 
Puid).  
331 Målet Puid, p. 31. 
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Génèvekonventionen, samt att EKMR och EU-stadgan är överensstämmande. Efter 

att ha uttalat detta hänför den diskussionen uteslutande till art. 4 EU-stadgan.  

     Det kan betyda flera saker. Det kan betyda att presumtionen i Dublin II-

förordningen endast kunde brytas med hänvisning till de rättigheter som läggs ner i 

art. 4 EU-stadgan, eller att det är EU-stadgan som är till grund för att presumtionen 

kan brytas. Det verkar vara EU-stadgan som rättsligt instrument som medför att 

presumtionen kan brytas som en typ av EU-ordre public, vilket också antyds i praxis 

till Bryssel I-förordningen.332 EU-domstolens resonemang hänförde sig dock endast 

till art. 4 EU-stadgan vilket gör det svårt att göra några definitiva slutsatser. I målet 

Celmer, som gällde EAO, var dock EU-domstolen tydlig med att när den använde sig 

av art. 4 EU-stadgan i målet Aranyosi, så innebar inte det att slutsatserna där var direkt 

tillämpbara för andra rättigheter. 

     En annan intressant aspekt av målet NS är EU-domstolens resonemang och lösning 

på konflikten ömsesidigt förtroende kontra grundläggande rättigheter. Enligt min 

mening gör EU-domstolen en ansats att försöka balansera de två olika intressena på 

ett sätt som gör att integriteten och funktionen för Dublin II-förordningen ska kunna 

fungera, men samtidigt slå vakt om grundläggande rättigheter. Den ställer därför upp 

ett test med höga krav som syftar till att endast bryta presumtionen när en 

medlemsstats hela asylmottagning och system är bristfälligt. På det viset behåller man 

integriteten i Dublin II-förordningens syften, mål och systematik, utan att helt stänga 

dörren för grundläggande rättigheter. 

     Samtidigt kan ”systembristtestet” skapa andra former av problem då det förutsätter 

att en andra medlemsstatsdomstolar ska avgöra huruvida en medlemsstats 

asylmottagning fungerar, vilket kan leda till mindre tillit mellan staterna i deras 

praktiska samröre. Min bedömning är att EU-domstolen dock försöker komma ifrån 

det problemet genom att den i sin efterföljande praxis, som i målet Kaveh Puid,333 

klargör att systembrister måste visas i varje enskilt fall.334 Enligt min mening menar 

EU-domstolen när den uttalar att det ömsesidiga förtroendet måste brytas i varje 

enskilt fall att en medlemsstat själv när som helst kan komma till rätta med sina 

systembrister och det endast rör sig om tillfälliga avbrott i förtroendet. Därför måste 

                                                
332 Se avsnitt 4.4.5. 
333 Se not 330. 
334 Se målet Puid, p. 31. 
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presumtionen för grundläggande rättigheter alltid finnas kvar och undersökas varje 

gång. 

 

7.4.3 Målet CK335 - möjligheter för en individualiserad bedömning? 

7.4.3.1 Inledning och omständigheter 

Efter målet NS infördes det test som EU-domstolen utvecklat däri till Dublin III-

förordningen i den nya art. 3.2. Införandet av NS-testet gjorde dock inte att Dublin 

III-förordningen kunde hantera all problematik gällande grundläggande rättigheter. I 

målet CK ställde en slovensk domstol frågan ifall den nya art. 3.2 i Dublin III-

förordningen var tillräcklig för att garantera rättigheterna i art. 4 EU-stadgan, men 

också och art. 19.2 EU-stadgan.336  

     Omständigheterna i målet CK var att en höggravid kvinna CK, som först anlände 

till unionen via Kroatien, för att sedan resa till Slovenien. Slovenien startade sedan en 

process för att återföra CK till Kroatien i enlighet med Dublin III-förordningen. 

Överföringen till Kroatien sköts dock upp då CK var höggravid. Efter födseln 

drabbades CK av allvarlig psykisk sjukdom vilket ledde till att en överföring till 

Kroatien kunde föranleda stor skada för CK. Dessa skador intygades med flera 

läkarutlåtanden. CK anförde att en överföring till Kroatien skulle kränka hennes 

rättigheter enligt art. 4 och 19 EU-stadgan till följd av den skada hon skulle lida av en 

sådan. Den slovenska domstolen hade dock fastslagit att det inte var några 

systematiska brister i Kroatien motsvarande art. 3.2 Dublin III-förordningen, men 

ansåg att en överföring ändå skulle kunna leda till stor skada för CK. 

     Domstolen i Slovenien ställde då flertalet frågor till EU-domstolen, där den mest 

relevanta var ifall art. 3.2 Dublin III-förordningen var tillräcklig för att uppfylla 

skyldigheterna i art. 4 och art. 19 EU-stadgan. 

 

7.4.3.2 EU-domstolen svar 

EU-domstolen uttalade att art. 3.2 Dublin III-förordningen inte omfattar alla 

situationer som aktualiserar art. 4 EU-stadgan. Grunden till EU-domstolens slutsats 

var att mellan Dublin II-förordningen och Dublin III-förordningen är 

                                                
335 Se not 309. 
336 Art. 19.2 innebär att ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där han eller hon löper en 
allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning 
eller behandling. I motsats till art. 4 EU-stadgan syftar art. 19.2 EU-stadgan till just avläsningar, utvisningar 
och utlämningar, men art. 4 EU-stadgan är mer generell.  
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unionslagstiftarens vilja annorlunda.337 Av Dublin III-förordningen följer att en 

asylsökande endast får överföras på villkoret att det inte medför en allvarlig risk för 

omänsklig eller förnedrande behandling enligt art. 4 EU-stadgan.338 Även om det 

råder ömsesidigt förtroende och det inte finns systembrister i den andra 

medlemsstaten så kan en överföring i sig leda till ett brott mot art. 4 EU-stadgan 

oavsett kvaliteten på mottagandet i en annan medlemsstat.339 

     EU-domstolen gör då individualiserad bedömning i relation till art. 4 EU-stadgan 

med utförliga hänvisningar till Europadomstolens praxis.340 Den uttalar sedan att  

 

”då det föreligger sådana omständigheter att överföringen av en asylsökande med en 

särskilt allvarlig psykisk eller fysisk sjukdom medför en verklig och konstaterad risk 

för en avsevärd och irreversibel försämring av den asylsökandes hälsa, utgör denna 

överföring en omänsklig och förnedrande behandling i den mening som aves i nämnda 

artikel” (min kursivering).341 

 

     Angående överföringen utvecklar EU-domstolen att man ska ta i beaktande alla 

risker med en överföring och inte endast fysiska, utan alla avsevärda och irreversibla 

konsekvenser som följer av överföringen.342 Art. 4 EU-stadgan är ett absolut förbud 

enligt EU-domstolen. Det gör att en överföring som bryter emot art. 4 EU-stadgan 

måste vägras.343 EU-domstolen uttalar avslutningsvis i målet CK om hur avgörandet 

överensstämmer med principen om ömsesidigt förtroende. Enligt min mening verkar 

EU-domstolen anse att målet CK inte alls påverkar en allmän presumtion om att 

medlemsstaterna respekterar grundläggande rättigheter, då domskälen syftar till 

själva överföringen i sig.344 Ett brott mot grundläggande rättigheter blir istället 

hänförligt till den överförande staten och inte den mottagande staten. Det gör att 

förtroendet mellan staterna inte alls är en fråga, utan frågan den nationella domstolen 

                                                
337 Målet CK (se not 307), p. 62. 
338 Målet CK, p. 61-65. 
339 Målet CK, p. 70, 71 och 73. 
340 Målet CK, p. 68. 
341 Målet CK, p. 74. 
342 Målet CK, p. 75–76. 
343 Målet CK, p. 93. 
344 Målet CK, p. 95. Jfr med den engelsk- och franskspråkiga versionen, då dessa ger bättre tydligare 
återgivanden av att tolkningen inte påverkar en allmän presumtion, medan den svenska versionen endast 
återger att EU-domstolens tolkning i målet i sig inte ställer upp en allmän presumtion. Den svenska 
översättningen kan alltså ge en viss missvisande återgivning av rättsläget i jämförelse med den fransk- och 
engelskspråkiga versionerna.  
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ska ställa sig är om den själv bryter mot grundläggande rättigheter genom själva 

överföringen. 

 

7.4.3.3 En ny vägransgrund i Dublin III-förordningen 

En ytterligare utveckling inom Dublin III-förordningen har alltså skett, där en 

individualiserad bedömning utifrån art. 4 EU-stadgan kan föranleda frånsteg i en vis 

typ av situationer. Frågan huruvida detta egentligen påverkar hur man ser på principen 

om ömsesidigt förtroende är dock inte lika klar. EU-domstolen verkar anse att det 

egentligen inte rör sig om att bryta presumtionen om ömsesidigt förtroende. Istället 

verkar EU-domstolen vilja att vi ska se på domen som en skyldighet för den 

överförande domstolen att respektera art. 4 EU-stadgan vid själva överförandet som 

den själv kan hållas ansvarig för.  

     På så vis lägger man brottet mot de grundläggande rättigheterna på 

överföringsprocessen och inte på vad som eventuellt kan hända i den andra 

medlemsstaten. Enligt min mening försöker EU-domstolen komma runt principen om 

ömsesidigt förtroende. Avgörandet går dock inte helt ihop med de uttalanden som 

EU-domstolen gör i avgörandet om att art. 3.2 i Dublin III-förordningen inte utesluter 

att art. 4 EU-stadgan under exceptionella omständigheter, kan göras gällande.345 Det 

utlåtandet stämmer väl överens med hur EU-domstolen i sitt yttrande om EU:s 

anslutning till EKMR, uttalade sig kring att avsteg från principen om hur ömsesidigt 

förtroende kunde frångås vid exceptionella omständigheter.346 Enligt mig visar det på 

att det EU-domstolen egentligen gör är att försöka frångå principen om ömsesidigt 

förtroende, utan att skapa en uttrycklig regel.  

     Att skapa en sådan regel skulle kunna öppna fördämningarna, då EU-domstolen 

återigen i sina resonemang ger bilden av att EU-stadgan har ställning som en form av 

EU-ordre public. De slutsatser som kan dras är att EU-domstolen tar till kreativa 

metoder för att upprätthålla ömsesidigt förtroende för att samtidigt skydda 

grundläggande rättigheter.  

                                                
345 Målet CK, p. 92. 
346 Se avsnitt 3.2.2. 
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7.4.4. Jawo347 - bekräftelse av NS, utveckling av CK eller något annat? 

7.4.4.1 Inledning och omständigheter 

I mars 2019, åtta år efter målet NS fick EU-domstolen möjlighet att igen förtydliga 

hur art. 4 EU-stadgan förhöll sig till Dublin III-förordningen och ömsesidigt 

förtroende. Bakgrunden till målet Jawo var att en asylsökande från Gambia hade tagit 

sig till Tyskland via Italien. De tyska domstolarna påbörjade en överföringsprocess 

till Italien i enlighet med Dublin III-förordningen. Jawo anförde då att en överföring 

inte borde ske till följd av art. 3.2 Dublin III-förordningen, då han ansåg att det rådde 

systematiska brister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren i Italien.  

     Den tyska domstolen ansåg att det inte fanns några sådana systematiska brister i 

enlighet i art. 3.2 Dublin III-förordningen. Den ansåg dock att art. 3.2 Dublin III-

förordningen inte endast borde gälla när det råder systematiska brister i 

asylförfarandet och mottagningsvillkoren, utan bestämmelsen måste också anses 

omfatta situationen som en person kan hamna i efter att den beviljats asyl.348  

     Den tyska domstolen frågade då EU-domstolen ifall en överföring av en 

asylsökande till en medlemsstat kan vägras även ifall internationellt skydd kommer 

att beviljas. Förutsatt att de levnadsvillkor som kan förväntas råda där för personer 

som Jawo, skulle utsätta honom för en allvarlig risk för behandling enligt art. 4 EU-

stadgan. Den tyska domstolen vill alltså ha svar på om det går att vägra en 

överlämning enligt Dublin III-förordningen ifall de levnadsvillkor som kan förväntas 

för en person som fått asyl riskerar att leda till behandling enligt art. 4 EU-stadgan. 

 

7.4.4.2 EU-domstolens svar – nya vägransgrunder i Dublin III-förordningen 

EU-domstolen börjar med att redogöra för principen om det ömsesidiga förtroendet 

och erinrar att det grundar sig på att alla medlemsstater delar gemensamma värden 

och klargör att förtroendet endast kan åsidosättas vid exceptionella omständigheter.349 

Den redogör sedan för huvuddragen av slutsatserna i målet NS. EU-domstolen uttalar 

sedan att Dublin III-förordningen ska tolkas på ett sätt som är förenligt med de 

grundläggande rättigheterna.350 

                                                
347 Mål C-163/17 Jawo (fortsättningsvis benämnt som målet Jawo). 
348 Målet Jawo, p. 44-45.  
349 Målet Jawo, p. 80-82. 
350 Målet Jawo, p. P.83-85. 
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     EU-domstolen klargör sedan att art. 3.2 Dublin III-förordningen endast avser den 

situationen som förelåg för målet NS: att den fanns en verklig risk för brott mot art. 4 

EU-stadgan till följd av systematiska brister i asylförfarandet och 

mottagningsvillkoren. Direkt efter det uttalande förklarar EU-domstolen att förbuden 

som föreskrivs i art. 4 EU-stadgan är generella och absoluta vilket utesluter att en 

person överförs i samtliga fall där det föreligger välgrundade och klarlagda skäl att 

anta att den sökande kommer utsättas för en risk i samband med eller efter 

överföringen.351 

     Det ska inte göras någon skillnad på när risken för behandling enligt art. 4 EU-

stadgan föreligger.352  När en domstol har att pröva ett överklagande om beslut om 

överföring, ska den på grundval av objektiva, uppdaterade och trovärdiga uppgifter 

beakta den norm för skydd av grundläggande rättigheter som garanteras i 

unionsrätten, och då bedöma om det finns systematiska eller generella brister eller 

brister som rör vissa kategorier av personer.353 Det uttalandet är  likt det som EU-

domstolen gjort i relation till EAO i målet Aranyosi och i det stycket hänvisas också 

direkt till testet framtaget i målet Aronyosi. 

     EU-domstolen fortsätter med att klargöra när en situation när man blivit beviljad 

internationellt skydd har nått en synnerligen allvarlig nivå. En sådan nivå ska 

motsvara när någon är i extremt materiellt armod. Personen kan inte äta, tvätta sig 

eller ha tak över huvud och det ska leda till fysisk eller mental skada, eller utsätter 

personen för en förnedring som är oförenlig med mänsklig värdighet. EU-domstolen 

uttalar dock att endast en stor utsatthet eller en kraftig försämring av en enskilds 

levnadsvillkor inte motsvarar sådant armod som måste uppnås.354 

     EU-domstolen avslutar sedan med att öppna dörren för en ytterligare möjlighet för 

att frångå det ömsesidiga förtroendet i individuella fall, där inga systematiska brister 

behöver finnas. Den uttalar att det inte går att fullständigt utesluta att en sökande av 

internationellt skydd kan visa på exceptionella omständigheter som är specifika för 

personen i fråga och som medför att den på grund av sin särskilda utsatthet och 

oberoende av egen vilja och personliga val skulle hamna i materiellt armod, om den 

överfördes.355 

                                                
351 Målet Jawo, p. 87. 
352 Målet Jawo, p. 88. 
353 Målet Jawo, p. 90. 
354 Målet Jawo, p. 92-93. 
355 Målet Jawo, p. 95. 
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7.4.4.3 Slutsats 

Målet Jawo verkar utöka möjligheterna för att åsidosätta det ömsesidiga förtroendet i 

Dublin III-förordningen, det passar varken in i art. 3.2 Dublin III-förordningen eller i 

målet CK, utan det är en tydlig ny grund, som verkar vara Aronyositestet, som nu 

också kan leda till åsidosättande. Vidare verkar ytterligare en grund kunna leda till ett 

åsidosättande av det ömsesidiga förtroendet som verkar baseras på en individuell 

bedömning med hänsyn till en asylsökandes situation efter den beviljats asyl.  

 

7.5 Sammanfattning och slutsatser 
Likt EAO har EU-domstolens rättspraxis i relation till Dublin III-förordningen 

utvecklat möjligheter att frångå det ömsesidiga förtroende. En skillnad från EAO är 

dock att EU-domstolen har utvecklat fyra olika sätt i Dublin III-förordningen att 

frångå det ömsesidiga förtroendet: 1) enligt NS-testet i nuvarande art. 3.2 i Dublin 

III-förordningen, 2) enligt målet CK, en individuell bedömning ifall art. 4 EU-stadgan 

kränks vid själva överföringen till en annan medlemsstat, 3) målet Jawo, som verkar 

anamma Aranyositestet med utgångspunkt i hur den asylsökandes situation kommer 

se ut efter den blivit beviljad internationellt skydd och 4) en ytterligare möjlighet från 

målet Jawo, genom en individuell bedömning av en persons omständigheter efter den 

beviljats internationellt skydd som med hänsyn till extrema omständigheter, vilket 

kanske får ses som en hänvisning till EU-domstolens yttrande om EU:s anslutning till 

EKMR.  

     Det går att argumentera för att EU-domstolen i målet Jawo väver ihop praxis från 

Dublin III-förordningen till EAO i och med hänvisningen till Aronyositestet. Men det 

verkar inte som det då EU-domstolen uttryckligen i domskälen till målet Jawo anger 

att NS-testet i art. 3.2 Dublin III-förordningen är instrument bundet för just den 

situationen som förelåg i målet NS. 

     En av de mest intressanta aspekterna med utvecklingen i Dublin III-förordningen 

är att målet Jawo öppnar upp för en individuell bedömning, som inte gör sig beroende 

av systematiska eller allmänna brister i en medlemsstat. Hur det undantaget ska tolkas 

är svårt att avgöra, men i relation till de andra undantagen och att EU-domstolen anger 

att den endast kan användas under de mest extrema situationerna, får mig att tro att 

den möjligheten är ytterst liten.   
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     Enligt min mening ger EU-domstolens rättspraxis i Dublin III-förordningen ett 

reaktivt intryck, där den skapar nya möjligheter att åsidosätta det ömsesidiga 

förtroendet utefter de mål som den har framför sig. De nya målen gör att de 

återkommande behöver hantera utmaningen med att hålla ihop den konstitutionella 

principen om ömsesidigt förtroende och respektera de grundläggande rättigheterna i 

EU-stadgan. Den har under en relativt kort tid gått från att blind tillit till att ha fyra 

olika undantag för principen om ömsesidigt förtroende.  
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8 Avslutande analys 
8.1 En enhetlig princip? 

8.1.1 Gemensamma värden, likvärdighet och respekt 

EU-rätten bygger på att medlemsstaterna är jämställda och delar de värden som EU 

grundar sig på, samt att medlemsstaterna lojalt samarbetar för att uppnå unionens 

mål.356 Tillit är en grundförutsättning inom EU-rätten. Ömsesidigt erkännande, EU-

rättens effektiva tillämpning och det EU-rättsliga systemet som helhet förutsätter att 

medlemsstaternas rättsvårdande myndigheter har ett ömsesidigt förtroende. Det har 

lett till att unionen infört, som visat i uppsatsen, en rad olika mekanismer för att säkra 

grundläggande rättigheter och till följd av det, det ömsesidiga förtroendet.357 

     Medlemsstater kan inte kräva högre rättighetsskydd på områden som är fullt 

harmoniserade i EU-rätten. Endast vid exceptionella omständigheter kan en domstol i 

ett specifikt fall undersöka om fundamentala rättigheter har respekterats.358 En viktig 

utgångspunkt för det ömsesidiga förtroendet är de värderingar som unionen grundar 

sig på. Principen om staternas likvärdighet och den internationella principen om 

comity spelar också en viktig roll för att förstå ömsesidigt förtroende då den ger ett 

uttryck för relationerna mellan suveräna stater.359  

 

8.1.2 Balans mellan förtroende och grundläggande rättigheter 

I EU-domstolens rättspraxis blir det tydligt att den kämpar med att försöka hitta en 

korrekt balans mellan ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna och 

grundläggande rättigheter. Genom sitt yttrande om EU:s anslutning till EKMR, gav 

EU-domstolen principen om ömsesidigt förtroende en konstitutionell funktion och 

uttalade att principen var en förutsättning för tillämpningen av EU-rätten. Till följd av 

det blir ett viktigt uppdrag för EU-domstolen att slå vakt om principen och inte urholka 

dess betydelse. 

     Försvaret av principen och arbetet med att hitta en balans mellan ömsesidigt 

förtroende å ena sidan och grundläggande rättigheter på den andra, framkommer 

                                                
356 Se art. 2 och art. 4.2 FEU, se också kapitel 3. 
357 Se kapitel 3, jfr. också Möstl, Preconditions and limits of mutual recognition, Common market law 
review, vol. 47 (2010), issue 2, s. 418-419 och Frackowiak-Adamska, Time for a European ”Full faith and 
credit clause”, Common Market Law Review, vol. 52 (2015), issue 1, s. 194-199 och 211-212.  
358 Se avsnitt 6.4.1 och avsnitt 3.2.2.  
359 Se avsnitt. 1.6 och art. 4.2 FEU.  
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tydligt i den rättspraxis som undersökts i uppsatsen. En balansgång som verkar har 

blivit svårare sedan Lissabonfördraget då EU-stadgan blev rättsligt bindande. I sina 

försök att hitta rätt jämvikt mellan principen om ömsesidigt förtroende och 

grundläggande rättigheter har EU-domstolen skapat en rad undantag från principen 

om ömsesidigt förtroende som de utformar för att inte underminera principens 

funktion. Enligt EU-domstolen måste därför till exempel ömsesidigt förtroendet 

presumeras och den presumtionen kan endast brytas om det föreligger en exceptionell 

situation i relation till grundläggande rättigheter som kan motivera ett åsidosättande. 

     Balansgången leder dock till att EU-domstolens praxis ger intrycket av att den inte 

har en enhetlig teori om principen om ömsesidigt förtroende och undantag från den. 

Det är lätt att uppfatta det som att EU-domstolen hanterar varje avgörande var för sig 

och försöker i målet den har framför sig att hitta en balans mellan ömsesidigt 

förtroende och grundläggande rättigheter. Samtidigt ger EU-domstolens rättspraxis 

sken av att ställa upp allmängiltiga avstegsgrunder i sina avgöraden. Är det ett sätt för 

EU-domstolen att hitta en enhetlighet i sitt sökande för den rätta balansen? 

 

8.1.3 Systematiska och allmänna undantag 

EU-domstolens rättspraxis är tydlig med att presumtionen om ömsesidigt förtroende 

är en stark presumtion som kan brytas vid exceptionella situationer. De undantag som 

den ställer upp är främst utformade för när det föreligger systematiska eller allmänna 

brister i hänseende till art. 4 EU-stadgan och rättigheter som kan likställas med art. 4 

EU-stadgan. Senare praxis som målet Jawo och målet CK är dock undantag från detta. 

Målet Jawo öppnar upp för en individualiserad bedömning i en asylsökandes situation 

efter att den blivit beviljad internationellt skydd. Medans i målet CK verkar EU-

domstolen anse att grundläggande rättigheter kan användas för att åsidosätta 

uttryckliga bestämmelser i EU-rätten när omständigheterna är sådana att det 

ömsesidiga förtroendet för en annan medlemsstat inte ifrågasätts genom ett sådant 

åsidosättande.  

     Omständigheten att åsidosättandet av ömsesidigt förtroende främst kan ske när det 

föreligger allmänna och generella brister i en annan medlemsstat, i enlighet med målet 

NS och målet Aranyosi, visar eventuellt på kärnan i principen, ömsesidigheten. En 

möjlighet att tvivla på en medlemsstats tillämpning vid enstaka situationer måste 

kunna tolereras om medlemsstaterna ska kunna lita på varandra, samt lita på att vid 

enstaka kränkningar av rättigheter så kan medlemsstaternas rättssystem hantera dem. 
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Därför lägger EU-domstolen testen för att tillfälligt åsidosätta det ömsesidiga 

förtroendet i målen NS och Aranyosi på systemnivå eller vid allmänna eller generella 

brister. För om det råder sådana kan en medlemsstat med fog ifrågasätta ifall det finns 

ett ömsesidigt förtroende när det gäller grundläggande rättigheter i de situationer som 

rör de allmänna eller systematiska bristerna. Nationella domstolar får då en 

säkerhetsventil när det råder brister i en medlemsstat att skydda grundläggande 

rättigheter. Dock bryts förtroendet endast i det fallet och presumtionen återställs. En 

sådan automatisk återgång till förtroende mellan medlemsstaterna är logisk och rimlig 

med tanke på en mekanism för att återupprätta förtroende skulle vara svår att skapa.  

     I de instrument som uppsatsen har redogjort för ser man att de generella och 

allmänna undantagen ser liknande ut. De är framtagna för att ta hänsyn till art. 4 EU-

stadgan och, vad det verkar som, rättigheter som kan likställas med art. 4 EU-stadgan, 

utifrån en bedömning i art. 2 FEU. Enligt min mening visar det att EU-domstolen när 

de tagit fram undantagen har utgått från samma idé. Endast när det finns skäl att 

misstänka att absoluta värden för unionen är hotade och att dessa inte är enskilda 

incidenser utan beror på att en medlemsstat har mer allmänna problem. Först då kan 

en nationell domstol undersöka ifall det ömsesidiga förtroendet ska åsidosättas 

tillfälligt i en specifik situation. 

     En sådan tolkning stämmer också överens med det som uttrycks skäl (10) till EAO 

och målet Celmer, som anger att det ömsesidiga förtroendet endast kan åsidosättas helt 

när ett art. 7 FEU-förfarande helt har gemenförts. Enligt mig visar det att ett 

åsidosättande av det ömsesidiga förtroendet beror på när en medlemsstat systematiskt 

inte kan leva upp till kraven i EU-rätten, vilket bör gälla både för ett tillfälligt 

åsidosättande och ett längre.  

 

8.1.4 Specialundantag 

8.1.4.1 Inledning  

Om EU-domstolen har en enhetlig grund för när det ömsesidiga förtroende kan 

åsidosättas hur stämmer då målet CK, den individuella bedömningen vid extrema 

undantagsfall som nämns i målet Jawo, Bryssel I-förordningen och Bryssel II-

förordningen överens med den?  
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8.1.4.2 CK – en otydlig tillämpning av unionsrättslig ordre public 

I målet CK gör EU-domstolen klart att målet inte handlar om huruvida det finns 

systematiska eller allmänna brister i asylförfarandet eller mottagningsvillkoren i en 

medlemsstat. Bedömningen tar sikte på ifall den överförande medlemsstaten vid själva 

överföringen kan bryta mot art. 4 EU-stadgan. Enligt EU-domstolen är inte det en 

fråga om ömsesidigt förtroende. I sådana situationer ifrågasätter inte en nationell 

domstol en annan medlemsstats förmåga att iaktta grundläggande rättigheter eller EU-

rätt. Istället handlar det om att den överförande medlemsstaten i sin hantering vid en 

överföring av en asylsökande riskerar att själv kränka art. 4 EU-stadgan. Eftersom art. 

4 EU-stadgan är en absolut rättighet, så måste den överförande domstolen vägra en 

överföring enligt Dublin III-förordningen.  

     Som nämnts i avsnitt 7.4.3, anstränger sig EU-domstolen enligt min mening i målet 

CK för att inte skapa ett ytterligare undantag för att åsidosätta principen om ömsesidigt 

förtroende. Slutsatsen i målet är svår att få ihop med domskälen som helhet, då EU-

domstolen anger att art. 3.2 Dublin III-förordningen inte förhindrar undantag under 

exceptionella omständigheter med anledning av art. 4 EU-stadgan.360  

     Till följd av EU-domstolens slutsats i målet får den ändå ses som ett uttryck för en 

unionsrättslig ordre public och inte ett undantag från principen om ömsesidigt 

förtroende. Varför den inte bör ses som ett undantag från principen om ömsesidigt 

förtroendet är för att det inte handlar om att ifrågasätta en annan medlemsstats förmåga 

att beakta grundläggande rättigheter eller EU-rätten. Istället är det den egna statens 

myndigheters eventuella handlande som bedöms och ses som ett krav på den 

överförande staten att respektera unionsrättslig ordre public vid en överföring.  

     En intressant följdfråga av CK är om detta även kan vara giltigt vid EAO och 

överföringar enligt en europeisk arresteringsorder och även återförandet av barn enligt 

Bryssel II-förordningen. Den frågan kommer dock att behandlas längre ned under 

avsnitt 8.2.  

 
8.1.4.2 Jawo – en ögontjänare för rättighetskritiker eller en öppen dörr? 

I målet Jawo uttalade EU-domstolen, efter att ha klargjort att Aranyositestet kan 

tillämpas i relation till Dublin III-förordningen, att det inte går att fullständigt utesluta 

att en sökande av internationellt skydd kan visa på exceptionella omständigheter som 

är specifika för personen i fråga och som medför att den på grund av sin särskilda 

                                                
360 Målet CK, p. 92.  
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utsatthet och oberoende av egen vilja och personliga val skulle hamna i materiellt 

armod, om den överfördes.361  

     Om målet CK inte utgör ett åsidosättande av ömsesidigt förtroende är målet Jawo 

ett särfall som är svårt att förklara utifrån en enhetlig teori om att ett åsidosättande av 

det ömsesidiga förtroendet måste grunda sig i mer allmänna eller generella brister i en 

medlemsstat. Om endast en misstanke om att en individ kan få sina rättigheter kränkta 

kan föranleda ett åsidosättande av det ömsesidiga förtroende kommer det leda till stora 

konsekvenser för principen om ömsesidigt förtroendes effektiva tillämpning och i 

förlängningen OFSR. Så vad är det EU-domstolen ger uttryck för?  

     Enligt min mening kan det röra sig om två olika anledningar. EU-domstolen har 

visat i sin rättspraxis att det är av central betydelse att principen om ömsesidigt 

förtroende fortsatt fungerar inom EU-rätten och särskilt inom OFSR. Om den inte 

fungerar försvinner en viktig grundkomponent i rättssystemet som den inte kan vara 

utan. Enligt mig kan förklaringen till undantaget som stipuleras i målet Jawo om en 

individuell bedömning bero på två anledningar: 

 

1) Det är inte tänkt att användas, utan uppfyller syftet att visa att EU-rätten kan ta 

hänsyn till grundläggande rättigheter och respekterar dessa fullt ut. Målet Jawo 

möjliggör för EU-domstolen att ange att EU-rätten kan ta hänsyn till grundläggande 

rättigheter i alla situationer. Testen i målen NS och Aranyosi, kompletterat med målet 

Celmer, tillsammans med en möjlighet att åsidosätta förtroendet i de mest extrema av 

fall gör att EU-domstolen kan argumentera för att den fullt ut beaktar grundläggande 

rättigheter.  

  

2) EU-domstolen har insett att den inte kan utveckla hur många generella undantag 

som helst och genom målet Jawo, håller den en dörr öppen för att i vissa extrema 

situationer åsidosätta det ömsesidiga förtroende då det annars skulle uppfattas som 

stötande. Regeln bygger då på att EU-domstolen inser att det måste finnas ett sådant 

undantag då den inte kan förutse alla tänkbara situationer. 

     Det är svårt att avgöra vilken av de två alternativen som EU-domstolen avser, eller 

om det ens är någon av dem den har i åtanke. Enligt min mening är det dock klart att 

undantaget i målet Jawo ska representera de mest extrema fallen bland redan 

                                                
361 Målet Jawo, p. 95. 
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exceptionella omständigheter. Tillämpningsområdet får alltså anses vara litet och 

utgör ett undantag från den grundidé som målades upp ovan om systematiska och 

allmänna brister för att hitta den rätta avvägningen mellan ömsesidigt förtroende och 

grundläggande rättigheter. Undantaget i målet Jawo får representera att det kan finnas 

tillfällen då en balans mellan förtroende och rättigheter inte går att nå och då måste 

art. 4 EU-stadgan få genomslag i de mest extrema situationerna. 

 

8.1.5 Bryssel Ibis och Bryssel II-förordningarna – inkorporerade åsidosättanden  

8.1.5.1 Inledning  

EU-domstolen har i sin rättspraxis till Brysselinstrumenten inte öppnat upp för några 

undantag för det ömsesidiga förtroendet på det vis den gjort i relation till Dublin III-

förordningen och EAO. I sina avgöranden har den lagt fokus på att vägransgrunderna 

ska tolkas restriktivt och att vägransgrunderna ska hållas nere till ett minimum. Hur 

går det ihop med idén om en enhetlig princip för ömsesidigt förtroende, ifall EU-

domstolen i relation till Bryssel-instrumenten inte tillåter några åsidosättanden när det 

föreligger allmänna eller systematiska brister i enlighet med ovan?  

 

8.1.5.2 Nationell (och unionsrättslig) ordre public 

Enligt min mening hänger det ihop med att Bryssel Ibis-förordningen och Bryssel II-

förordningen har uttryckliga ordre public-förbehåll som syftar till att hantera 

grundläggande rättigheter. De två förordningarna har då, enligt EU-domstolen, inget 

behov av några undantag för att respektera grundläggande rättigheter, då ordre public-

förbehållet är tänkt att tillgodose dessa. 

     Frågan är ifall ordre public-förbehållet är tillräckligt för att tillgodose de 

grundläggande rättigheterna. I rättspraxis framgår att synen på ordre public och 

grundläggande rättigheter är restriktiv och att det är svårt att göra sådana invändningar 

framgångsrika. Det ömsesidiga förtroendet ska dock endast kunna åsidosättas vid 

exceptionella omständigheter, vilket EU-domstolen uttalat upprepande gånger. Vid 

flera av de mål som kan framstå som stötande vid tillämpningen av Bryssel Ibis-

förordningen har dock inte ordre public-förbehållet gjorts gällande, vilket är olyckligt.   

     I målet Trade Agency visar dock EU-domstolen att det finns möjlighet att ta hänsyn 

till grundläggande rättigheter. Behovet av att framföra grundläggande rättigheter får 

därför anses vara tillgodosett delvis. Dock ska det inte uteslutas att den argumentation 

som EU-domstolen fört kring åsidosättandet av ömsesidigt förtroende i Dublin III-
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förordningen och EAO kan få bäring vid yrkanden om ordre public, och framförallt i 

relation till rätten till rättvis rättegång, som visat i målet Celmer är en rättighet som 

kan tillämpas även i EU-rättsliga instrument som inte har ordre public-förbehåll.  

     Möjligheten att åberopa unionsrättslig ordre public gör det också naturligt att den 

praxis som utvecklats för åsidosättande av ömsesidigt förtroende kan få bäring vid en 

argumentation huruvida det föreligger unionsrättslig ordre public eller inte. Det kan 

eventuellt öppna upp för att ordre public kan nå mer framgång och en rättsutveckling 

om ordre public-förbehållet tar fart. Att unionsrättslig ordre public kan få effekt kan 

vi också dra slutsatser utifrån målen NS, Aranyosi och CK där EU-domstolen 

använder EU-stadgan direkt för att bryta förtroendet i både Dublin III-förordningen 

och EAO, vilket ger uttryck för en unionsrättslig ordre public.362 

     Argumentationen ovan har bäring även på Bryssel II-förordningen, förutom i en 

aspekt: återförandet av barn. Ordre public-förbehållen i Bryssel II-förordningen gäller 

inte i de situationerna. En intressant fråga blir ifall EU-domstolens praxis från Dublin 

III-förordningen och EAO kan användas för att bryta det ömsesidiga förtroendet i 

Bryssel II-förordningen. Den frågan kommer att behandlas under avsnitt 8.2 

 

8.1.5.3 Sammanfattning  

Slutsatsen om ömsesidigt förtroende och grundläggande rättigheter i Bryssel Ibis-

förordningen och Bryssel II-förordningen är att instrument som innehåller ordre 

public-förbehåll har inkorporerat en hänsyn till grundläggande rättigheter. Därför blir 

det inte nödvändigt att utveckla undantag likt Dublinförordningen och EAO, med 

undantag vid återförande av barn. EU-domstolen har också i sin praxis gått mot en 

unionsrättslig ordre public som gör att fler hänsyn kan tas inom ordre public-

förbehållet.  

 

8.2 Överförbara undantag mellan instrumenten? 

8.2.1 Inledning  

Som visat ovan anser jag att principen om ömsesidigt förtroende är en enhetlig princip 

och undantagen från den utgår från en gemensam teori. Principen är inte absolut utan 

går att bryta, vilket skett genom en rad undantag som EU-domstolen har utvecklat i 

                                                
362 Jfr. Lenaerts, La Vie Après l’avis: Exploring the principle of mutual (yet not blind) trust, Common 
Market Law Review, volume 54 (2017), issue 3, s. 837. 
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praxis. De olika undantagen leder till olika möjligheter i Dublin III-förordningen och 

EAO att åsidosätta det ömsesidiga förtroendet. Men vad skiljer dessa åt och kan de 

tillämpas i andra instrument?  

 
8.2.2 Skillnader vid tillämpningen mellan instrumenten 

8.2.2.1 Målen NS och Aranyosi – lika men olika 

Den stora skillnaden mellan undantagen i Dublin III-förordningen och EAO är att det 

finns flera undantag från Dublin III-förordningen. EAO har ett undantag, 

Aranyositestet som sedan vidareutvecklats i målet Celmer. Dublin III-förordningen 

har NS-testet, undantaget i målet CK, Aranyositestet och en individuell bedömning i 

de mest extrema undantagssituationerna i relation till art. 4 EU-stadgan.  

     En ytterligare viktig skillnad är att i EAO skjuts endast utlämning upp tills 

omständigheterna är sådana att arresteringsordern kan verkställas, medan i Dublin III-

förordningen vägras överlämning till den medlemsstaten och en annan medlemsstat 

tilldelas behörigheten att pröva asylansökan.  

     Skillnaden beror främst på hur förordningarna fungerar. Dublin III-förordningen 

är uppbyggd för att avgöra vilken medlemsstat som ska pröva en asylansökan för att 

snabbt och effektivt styra det gemensamma asylsystemet. EAO syftar till att förenkla 

utlämningar inom unionen. Dublin III-förordningen har i sina bestämmelser 

potentiellt flera olika medlemsstater som kan pröva en asylansökan, medan i EAO är 

det bara en medlemsstat som den enskilde kan utlämnas till.  

     I både målet NS och målet Aranyosi framkommer att presumtionen kan brytas 

tillfälligt och att vid en ny talan måste presumtionen för det ömsesidiga förtroendet 

brytas igen. För att syftet med förordningen ska fungera krävs alltså två olika 

lösningar, i Dublin III-förordningen kan man, för att uppfylla syftet med förordningen 

fortsätta med att avgöra vilken annan medlemsstat som ska pröva asylansökan, medan 

i EAO finns inte den möjligheten. För att uppfylla EAO:s syfte, men samtidigt 

respektera grundläggande rättigheter, skjuts utlämningen upp tills de omständigheter 

som leder till bedömningen att en rättighet enligt art. 4 EU-stadgan eller likställd 

rättighet är borta. Slutsatsen i de olika instrumenten blir alltså olika, men de bygger 

på liknande grund.  
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8.2.2.2 Målen NS och Aranyosi –  från början olika men lika, nu olika 

Till en början var de båda testerna i målen NS och Aranyosi relativt lika, även om de 

inte var identiskt utformade. Båda inriktar sig på allmänna och generella brister i de 

system som de interagerade med. Bägge har också som ett andra krav att de bristerna 

ska leda till en verklig risk för att bli utsatt för behandling enligt art. 4 EU-stadgan. 

På så vis verkar testerna vid en första anblick vara olika men lika.  

     Men i målen Jawo och Celmer framkommer det att det måste föreligga en 

betydande skillnad mellan NS- och Aranyositesterna. I målet Jawo överför EU-

domstolen Aranyositestet till Dublin III-förordningen och därmed visar på att de olika 

testerna innebär olika saker. I samma mål förtydligar EU-domstolen att NS-testet och 

art. 3.2 Dublin III-förordningen endast syftar till den situationen som uttrycks just där. 

Aranyositestet verkar däremot ha utvecklats till ett test som verkar kunna tilämpas på 

olika EU-rättsliga instrument och kan nu även tillämpas i Dublin III-förodningen. I 

målet Celmer utvecklar också EU-domstolen Aranyositestet för att kunna gälla vid 

andra rättigheter, medan i målet Jawo klargör EU-domstolen att NS-testet endast 

gäller i den exakta situationen. Aranyositestet har alltså såvitt kan bedömas fått en 

större betydelse inom EU-rätten och som avsteg från principen om ömsesidigt 

förtroende och är nu mer olik än lik NS-testet. 

 

8.2.2.3 Överförbarhet av målet CK 

Aranyositestet med påbyggnaden från målet Celmer verkar till följd av målet Jawo 

vara överförbar till andra instrument. EU-domstolen var dock noga i målet Jawo med 

att påpeka att målet NS endast gäller den exakta situationen vilket ger en uppfattning 

av att man måste vara försiktig med att dra för stora slutsatser från undantagen som 

EU-domstolen skapar. Målet CK utgör dock inte i sig ett undantag från det ömsesidiga 

förtroendet. Utan som klargjort innan utgör en skyldighet för en medlemsstat att själv 

respektera art. 4 EU-stadgan. Det gör att man kan anse att det istället rör sig om en 

unionsrättslig ordre public, som bör kunna överföras till andra instrument. 

     Vid framtagandet av undantaget i målet CK poängterar EU-domstolen att det är 

betydande skillnader i skyddet för asylsökande mellan Dublin II-förordningen och 

Dublin III-förordningen, vilket ger intrycket av att målet CK har tagits fram av ljuset 

av det mer omfattade skyddet för grundläggande rättigheter enligt Dublin III-
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förordningen.363 EU-domstolen uttalar också flera gånger i domskälen undantagets 

tillhörighet till Dublin III-förordningen.364 Det talar för att målet CK inte bör kunna 

överföras till andra instrument.  

     Samtidigt är art. 4 EU-stadgan en absolut rättighet som en medlemsstat måste 

respektera och uttalanden i målet CK är allmänt hållna i relation till art. 4 EU-stadgan 

och har ett fokus på just effekterna av en överföring.365 Enligt min mening bör 

slutsatserna i målet CK vara överförbara till andra instrument. Uttalandena i målet 

CK grundar sig i Dublin III-förordningen, men det ska anmärkas att EU-domstolen 

vanligtvis endast svarar på frågan som den har framför sig. En rad andra instrument 

såsom Bryssel II-förordningen och EAO aktualiserar överföringar, och om art. 4 EU-

stadgan ska vara ett absolut förbud bör undantaget rörande den och överföringar även 

gälla andra instrument. Ett ytterligare argument är att i målet CK var det art. 4 EU-

stadgan som ensamt avgjorde frågan och inga hänsyn till systematiska eller generella 

brister. Det som avgjorde var skyldigheten för den överförande staten att respektera 

art. 4 EU-stadgan. Målet CK bör därför kunna överföras till andra instrument.  

 

8.2.3 Zarraga – ett återbesök 

Då målen CK och Aranyosi tillsammans med målet Celmer är överförbara till andra 

instrument är det av intresse att undersöka om de skulle kunna överföras och appliceras 

på ett annat instrument. I målet Zarraga, som redogjorts för ovan,366 stod frågan om 

grundläggande rättigheter och ömsesidigt förtroende emot varandra, där en strikt syn 

på det ömsesidiga förtroendet i Bryssel II-förordningen fick gehör. Målet Zarraga 

meddelades dock innan målet Celmer, målet CK, målet Jawo och EU-domstolens 

yttrande om EU:s anslutning till EKMR.  

     Principen om ömsesidigt förtroende är inte blind. Presumtionen om att det råder 

förtroende mellan medlemsstaternas rättsvårdande myndigheter kan brytas. Det har 

framkommit av EU-domstolens avgöranden vid flera tillfällen inom olika EU-rättsliga 

områden.367 

                                                
363 Målet CK p. 64 och p. 66.  
364 Se not 338 och målet CK, p. 69, 77 och p. 82. 
365 Se målet CK, p. 73, 74 och 76. 
366 Se avsnitt 5.4.4. 
367 För liknande slutsatser se Prechal, a.a.s. 85 och Lenaerts, The principle of mutual recognition in the area 
of freedom, security and justice, s. 3. 
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     Enligt avsnitt 8.3.2.3 kan det Celmer-uppdaterade Aranyositestet och undantaget i 

målet CK överföras till andra instrument. EU-domstolens praxis öppnar alltså för två 

olika lösningar där det ömsesidiga förtroendet eventuellt kan brytas vid återförandet 

av barn enligt Bryssel II-förordningen. Det första steget för att föra ett sådant argument 

blir att antingen argumentera för att det rör sig om en kränkning av art. 4 EU-stadgan 

eller argumentera för att art. 24 EU-stadgan, om barnets bästa är likställd med art. 4 

EU-stadgan i enlighet med målet Celmer.  

     Därefter finns två alternativ: 1) är överföringen och omständigheterna sådana att 

en överföring i sig enligt målet CK, kan kränka barnet rättigheter enligt art. 4 EU-

stadgan eller en rättighet som är likställd med den, och 2) ifall den verkställande 

domstolen anser att det är klarlagt att det råder allmänna eller systematiska brister i 

den ursprungliga medlemsstaten i relation till art. 4 EU-stadgan eller art. 24 EU-

stadgan, beroende hur man argumenterat under steg 1.  

     Jag kommer inte att göra några bedömningar och utveckla hur en argumentation 

om att barnets bästa skulle kunna vara likställd med art. 4 EU-stadgan.368 Men enligt 

mig, bör en argumentation som utgår från målet Celmer och målet CK, eller en 

kombination av dem i ljuset av EU-domstolens praxis, kunna bryta det ömsesidiga 

förtroendet. En viktig sak att notera dock är att den praxis som utvecklats i Dublin III-

förordningen leder till att man vägrar en överlämning medan den i EAO leder till att 

man skjuter upp en överlämning. Vilken väg som skulle utvecklas i Bryssel II-

förordningen i relation till återförande av barn är svår att sia om. Men då ordre public-

förbehållen som finns i Bryssel II-förordningen leder till vägran av verkställighet, är 

det en rimlig utgångspunkt att det skulle bli en vägran av överlämning, för att ha 

konsekvens i förordningen. 

 
8.3 Avslutande ord 
Som visas i uppsatsen har EU-domstolen upprepade gånger skapat nya undantag för 

att kunna åsidosätta principen om ömsesidigt förtroende för att respektera 

grundläggande rättigheter. Det ömsesidiga förtroendet har gått från att vara en princip 

utan undantag, till en princip som har flertalet. Den politiska målsättning som sattes 

upp med ömsesidigt förtroende i rådets politiska flerårsplaner, förutsätter att 

                                                
368 För en utförlig redogörelse för hur man skulle kunna argumentera för att art. 24 EU-stadgan kan 
likställas med art. 4 EU-stadgan se Bartolini, In the name of the best interests of the child: the principle of 
mutual trust in child abduction cases, Common Market Law Review, vol. 56 (2019), issue 1, s. 91-120. 
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medlemsstaterna respekterar de grundläggande rättigheterna. Utvecklingen inom 

unionen har dock lett till att den grundförutsättningen inte längre kan räknas med lika 

förutsättningslöst. Till följd av den ökade misstron mellan medlemsstaterna och deras 

rättsvårdande myndigheter har EU-domstolen tvingats till att skapa undantag för att 

respektera rättigheterna i EU-stadgan. Den ökade pressen kan mycket väl vara kvar 

för att stanna.  

     Komplicerade mål där svåra frågor ska lösas leder inte alltid till de bästa juridiska 

lösningarna, eller som det amerikanska justitierådet Holmes sade ”great cases make 

bad law”.369 EU-domstolens praxisutveckling kan i vissa hänseende anses lida av de 

orden. Ömsesidigt förtroende, som är en förutsättning för EU-rätten ska vägas mot en 

annan grundsten inom EU, grundläggande rättigheter. Det har lett till att EU-

domstolen upprepade gånger fått uttala sig om var gränsen för förtroendet går och 

hitta en balans mellan ömsesidigt förtroende och grundläggande rättigheter. En 

balansgång som gjort att EU-domstolens rättspraxis kan uppfattas att spreta åt flera 

håll. 

     Slutsatsen av den här uppsatsen blir dock att principen och dess undantag står på 

en enhetlig teoretisk grund, med ett undantag för extrema undantagsfall. 

Tillämpningen av principen kan skiljas åt beroende på instrument till följd av de olika 

hänsyn och syften som behöver beaktas. Vissa av undantagen som utvecklats i 

rättspraxis för ett visst instrument är överförbara till andra till följd av dess mer 

allmängiltiga karaktär, vilket är förenligt med den enhetliga teoretiska grund som 

principen står på.  

     Principen om ömsesidigt förtroende och vart gränserna för det förtroendet går 

verkar dock fortfarande vara under utveckling. Det gör det svårt att definitivt uttala 

sig om principen och de undantag som idag finns för att åsidosätta den. Det viktiga 

och banbrytande målet Jawo förklarar att Aranyositestet är överförbart till andra 

instrument samt att undantaget i målet NS är instrument-exklusivt. Det bör förändra 

hur vi ser på principen om ömsesidigt förtroende och dess undantag. Målet Jawo visar 

också att EU-domstolen eventuellt är långt ifrån klar med principen om ömsesidigt 

förtroende och var dess gränser går. En fortsatt utveckling är nog att vänta. Eller så 

drar EU-domstolen nu streck efter att den förklarat att Aranyositestet efter 

utvecklingen i målet Celmer är ett undantag applicerbart över hela unionsrätten. De 

                                                
369 Northern Securities CO v. Unites States, 193 US 197, 400 (1904). 
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närmaste åren och framtida avgöranden får avgöra vilken av dessa scenarion som 

stämmer.  
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(ECLI:EU:C:1979:42). 

 

Mål C-145/86 Hoffman v. Krieg (ECLI:EU:C1988:61). 

 

Förenade målen C-6/90 och 9/90 Francovich och Bonficaci v. Italien, 

(ECLI:EU:C:1991:428). 

 

Förenade målen C-68/94 och C-30/95, Frankrike och Société commerciale des potasses 

och de l’azote och Enterprise minière och chimique v Kommissionen, 

(ECLI:EU:C:1998:148). 

 

Mål C-1/96 The Queen v. Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte 

Compassion in World Farming (ECLI:EU:C:1998:113).  

 

Mål C-275/96 Kuusijärvi v. Riksförsäkringsverket (ECLI:EU:C:1998:279).  

 

Mål C-368/96 Generics (UK) and Others (ECLI:EU:C:1998:583). 
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Mål C-178/97 Banks and Others (ECLI:EU:C:2000:169). 

 

Mål C-202/97 FTS (ECLI:EU:C:2000:75). 

 

Mål C-1/98 P Chorus UK v. Commission (ECLI:EU:C:2000:644). 

 

Mål C-7/98 Krombach (ECLI:EU:C:2000:164). 

 

Mål C-38/98, Renault (ECLI:EU:C:2000:225). 

 

Mål C-208/98 Berliner Kindl Brauerei (ECLI:EU:C:2000:152). 

 

Mål C-225/98 Kommissionen v. Frankrike (ECLI:EU:C:2000:494). 

 

Mål C-167/00 Henkel (ECLI:EU:C:2002:555). 

 

Mål C-116/02 Gasser (ECLI:EU:C:2003:657).  

 

Mål C-159/02 Turner (ECLI:EU:C:2004:228). 

 

Mål C-341/04 Eurofood IFSC (ECLI:EU:C:2006:281).  

 

Mål C-394/07 Gambazzi (ECLI:EU:C:2009:219).  

 

Mål C-420/07 Apostolides (ECLI:EU:C:2009:271).  

 

Mål C-195/08 PPU Rinau (ECLI:EU:C:2008:406). 

 

Mål C-388/08 PPU Leymann och Pustovarov (ECLI:EU:C:2008:669). 

 

Mål C-261/09 Mantello (ECLI:EU:C:2010:683).  

 

Mål C-139/10 Prism Investments, ECLI:EU:C:2011:653.  
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Mål C-211/10 PPU Povse (ECLI:EU:C:2010:400). 

 

Mål C-386/10 P Chalkor v Kommissionen (ECLI:EU:C2011:815). 

 

Förenade målen C-411/10 och C-493/10 N.S. and Others (ECLI:EU:C:2011:865). 

 

Mål C-491/10 PPU Aguirre Zarraga (ECLI:EU:C:2010:828). 

 

Mål C-619/10 Trade Agency (ECLI:EU:C:2012:531). 

 

Mål C-4/11 Puid (ECLI:EU:C:2013:740). 

 

Mål C-199/11 Otis and Others (ECLI:EU:C:2012:684). 

 

Mål C-396/11 Radu (ECLI:EU:C:2013:39). 

 

Mål C-399/11 Melloni (ECLI:EU:C:2013:107). 

 

Mål C-456/11 Gothaer Allgemeine Versicherung and Others (ECLI:EU:C:2012:719). 

 

Mål C-157/12 Salzgitter Mannemann Handel (ECLI:EU:C:2013:597). 

 

Mål C-394/12 Abdullahi (ECLI:EU:C:2013:813). 

 

Mål C-2/13 Adhésion de l’Union à la CEDH (ECLI:EU:C2014:2454). 

 

Mål C-45/13 Kainz (ECLI:EU:C:2014:7). 

 

Mål C-681/13 Diageo Brands (ECLI:EU:C:2015:471). 

 

Mål C-559/14 Meroni (ECLI:EU:C:2016:349). 

 

Mål C-63/15 Ghezelbash (ECLI:EU:C:2016:409). 
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Förenade målen C-404/15 och C-659/15, Aranyosi och Căldăraru 

(ECLI:EU:C:2016:198). 

 

Mål C-284/16, Achmea (ECLI:EU:C:2018:158). 

 

Mål C-578/16 PPU C.K. and Others (ECLI:EU:C:2017:127). 

 

Mål C-34/17 Donnellan (ECLI:EU:C:2018:282). 

 

Mål C-163/17 Jawo (ECLI:EU:C:2019:218). 

 

Mål C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality (ECLI:EU:C:2018:586). 

 

9.4.2 Generaladvokaters yttranden 

Förslag till avgörande av Generaladvokat Geelhoed i mål C-145/03 Keller, föredraget den 

13 januari 2005 (ECLI:EU:C:2005:17). 

 

Förslag till avgörande av Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-297/07 

Bourquain, föredraget den 8 april 2008 (ECLI:EU:C:2008:206). 

 

Förslag till avgörande av Generaladvokat Mengozzi i de förenade målen C-316/07, C-

358/07 till C360/07, C-409/07 och C-410/07 Stoß and others, föredraget den 4 mars 2010 

(ECLI:EU:C:2010:109). 

 

Förslag till avgörande av Generaladvokat Sharptons yttrande i mål C-396/11 Radu, 

föredraget 18 oktober 2012 (ECLI:EU:C:2012:648). 

 

9.4.3 Europadomstolen 

Europadomstolens dom den 21 januari 2011 i målet M.S.S mot Belgien och Grekland, nr 

30696/09 (Grand Chamber).  
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9.4.4 Övriga utländska domstolar  

Judgment of the Constitutional Tribunal of Poland of 27:e April 2005— No. P 1/05 

[Polish: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce z dnia 27 kwietnia 2005—r. sygn. 

akt P 1/05]. 42/4/A/2005, published in Journal of Laws—Dz.U. No 77, item 680, 4:e maj 

2005 

 

Judgment of the Second Senate of the Federal High Constitutional Court of Germany of 

18:e Juli 2005—2 BvR 2236/04 [Ger.: Urteil des Zweiten Senats des 

Bundesverfassungsgericht in der Bundesrepublik Deutschland vom 18:e Juli 2005—2 

BvR 2236/04]. 

 

Northern Securities CO v. Unites States, 193 US 197, 400 (1904). 

 

9.5 Övrigt material  
 
Förbundsrepublikens Tysklands förbundskansler, A. Merkel, ”Speech at the opening 

ceremony of the 61 st academich year of the College of Europé”, Bruges, 2:e November 

2010  

 

Franska republikens President N. Sarkozy, ”Discours du Président de la République à 

Toulon”, Toulon, 1:a December, 2011 

 

J.M. Durão Barroso, ‘‘State of the Union 2012 Address’’, Strasbourg, 12:e September 

2012 (SPEECH/12/596). 

 
 
Act to Implement the Framework Decision on the European Arrest Warrant and the 

Surrender Procedures between the Member States of the European Union (European 

Arrest Warrant Act) of 20:e Juli 2006 [Ger.: Gesetz zur Umsetzung des 

Rahmenbeschlusses €uber den Europa¨ischen Haftbefehl und die U¨ bergabeverfahren 

zwischen den Mitgliedstaaten der Europa¨ischen Union (Europa¨isches 

Haftbefehlsgesetz—EuHbG) Vom 20. Juli 2006], Federal Law Gazette. 
 


