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Sammanfattning 

Den 1:a april 2013 beslutade de 47 medlemsstaterna i Europarådet att EU kan bli 

en kontrakterande part till Europakonventionen. Innan EU blir en kontrakterande 

part återstår det för EU-domstolen att analysera det slutgiltiga utkastet till 

anslutningsfördrag, för att se om det är förenligt med EU-rättens bestämmelser 

och principer. 

Syftet med min framställning är att utreda vissa risker med EU:s anslutning till 

Europakonventionen. Jag har i huvudsak behandlat tre problematiska områden.   

Konsekvenserna av anslutningen i de områden där kompetensen mellan EU-

domstolen och Europadomstolen har överlappats, problematiken med 

medsvarandemekanismen samt konsekvenser av ratifikationen av protokoll 16.  

Risken för att Europadomstolen och EU-domstolen har olika praxis inom samma 

område kan bli problematiskt anslutningen. Kommer Europadomstolen att bortse 

från EU-domstolens praxis? Anslutningsfördraget tillåter inte en överträdelse av 

EU-domstolens tolkningsföreträde och Europadomstolen kommer att begränsas 

till att konstatera huruvida bestämmelser i EU-rätten är oförenliga med 

Europakonventionen. På så sätt bevaras EU-rättens autonomi. Vidare är de båda 

domstolarnas praxis i de områden jag har undersökt snarlika och därmed blir 

risken att Europadomstolen kommer att förbise EU-rätten liten.   

Medsvarandemekanismen innebär bland annat att EU får möjligheten att ingripa i 

mål som medsvarande i fall när en medlemsstat står inför rätta, rörande EU-rätt. 

Risken som uppstår är att om medsvarandemekanismen inte aktiveras, kan det 

leda till att EU-rätten förbises. EU har försäkrat att EU alltid kommer att begära 

att bli medsvarande i mål som gäller EU-rätt. Riskerna för att EU-rätten kommer 

förbises är dels att kommissionen misslyckas med begäran om att bli 

medsvarande, dels att Europadomstolen avvisar EU:s deltagande i ett mål. 

Protokoll 16 innebär att de kontrakterande parternas högsta domstolsinstanser har 

en möjlighet att begära rådgivande yttranden av Europadomstolen. Problematiken 

består i att EU-domstolen kan komma att förbises. Medlemsstaterna kommer inte 

att vända sig först till EU-domstolen och sedan till Europadomstolen när de söker 

rådgivning. Protokoll 16 behandlar inte nyss nämnda problematik, utan EU-

domstolen måste tas upp frågan när de granskar anslutningsfördraget. 
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

Den Europeiska unionen (EU) planerar att ansluta sig till Europeiska 

konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(Europakonventionen). Europakonventionen erbjuder ett skydd av grundläggande 

rättigheter för individer och skyddet upprätthålls genom den Europeiska 

domstolen om de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Europadomstolen 

är ett organ underordnat Europarådet och har sitt säte i Strasbourg.
1
 

Efter en tid av långa förhandlingar införde EU, vid införlivandet av 

Lissabonfördraget, i artikel 6 Fördraget om Europeiska unionen (FEU), 

bestämmelser om att erkänna de rättigheter, friheter samt principer som 

framkommer av Europakonventionen samt en bestämmelse om att EU skall 

ansluta sig till Europakonventionen. I april 2013 beslutade de 47 medlemsstaterna 

i Europarådet att EU får ansluta sig till Europakonventionen. Nu återstår det för 

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) i Luxembourg att ge sina yttranden 

om anslutningsfördraget till Europakonventionen.
2
 

En fråga som behandlas i framställningen är huruvida EU kommer att se på praxis 

från Europadomstolen i områden som redan täcks av EU-domstolen? Vilka 

rättsliga konsekvenser kommer EU:s anslutning till Europakonventionen innebära 

samt hur kommer maktbalansen se ut mellan de båda organisationerna? Mest 

relevant blir frågan avseende områden där kompetensen mellan domstolarna har 

överlappats, där alltså domstolarna behandlat i princip samma fråga, men dragit 

olika slutsatser.  

I ett utkast till det slutliga anslutningsfördraget
3
 tas en viktig nyhet upp. För att 

EU, som enda överstatliga kontrakterande part i Europakonventionen, skall ha 

möjlighet att bevaka sina intressen har förhandlarna tagit fram ett förslag till 

                                                 
1
 Council of Europe, Accession of the European Union, 2013-11-10. 

 http://hub.coe.int/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention. 
2
Council of Europe, Accession of the European Union, 2013-11-10. 

 http://hub.coe.int/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention. 
3
 Författarens översättning av ”Final Draft Accession Agreement”.  
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bestämmelser om den så kallade medsvarandemekanismen
4
. Den ger EU:s 

institutioner en möjlighet att intervenera i varje klagomål inför Europadomstolen 

som gäller EU-rätt. EU blir i sådana fall en behörig part i konfliken med 

likvärdiga rättigheter och gemensamt ansvarig, tillsammans med medlemsstaten, 

att följa Europadomstolens beslut. Det finns en emellertid en överhängande risk 

att medsvarandemekanismen inte kommer att ”aktiveras” på grund av att 

Europadomstolen inte godkänner EU-domstolens förfrågan eller inte bjuder in 

EU-domstolen som medsvarande i målet. Det skulle riskera ett åsidosättande av 

EU-rättens autonomi när Europadomstolen behandlar områden som berör EU-

rätten.
5
  

Protokoll 16 är det senaste tilläggsprotokollet i Europakonventionen och kommer 

att ge de kontrakterande parternas högsta domstolsinstans rätt att direkt till 

Europadomstolen söka rådgivande yttranden om tolkning av Europakonventionen. 

Protokollet har inte ratificerats än, men en ratifikation skulle innebära att 

medlemsländerna i EU skulle kunna vända sig direkt till Europadomstolen för att 

söka rådgivning i stället för att vända sig till EU-domstolen, vilket kan 

underminera EU:s roll i tolkningen av frågor som gäller unionen. 

1.2. Problemformuleringar 

- Kommer EU:s anslutning till Europakonventionen innebära en 

överträdelse av EU-rättens autonomi vid tolkning av praxis i områden som 

har behandlats av båda domstolar?
6
  

- Kan en situation där medsvarandemekanismen inte aktiveras leda till att 

EU-rätten förbises?  

- Kan Protokoll 16 leda till att nationella domstolar i framtiden kommer att 

undvika EU-domstolen till förmån för Europadomstolen i frågor som faller 

inom ramen för tolkning av EU-rätten? 

1.3. Syfte 

Det huvudsakliga syftet med framställningen är: 

                                                 
4
 Författarens översättning av ”co-respondent mechanism”. 

5
 Final Draft Accession Agreement (5 April 2013) – Article 3. 

6
 Jag kommer att fokusera på området gällande skydd av immateriella rättigheter i förhållande till 

grundläggande rättigheter. 
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- att utreda konsekvenserna av EU:s anslutning till Europakonventionen i de 

områden där kompetensen mellan EU-domstolen och Europadomstolen 

har överlappats och främst i mål där immateriella rättigheter ställs mot 

grundläggande rättigheter, 

- att klargöra gällande rätt i fråga om problematiken med 

medsvarandemekanismen, samt 

- att utreda konsekvenser av ratifikationen av protokoll 16. 

Ett bakomliggande syfte är att utreda och kommentera vissa risker med EU:s 

anslutning till Europakonventionen. 

1.4. Metod 

Jag har använt mig av EU-rättslig metod. Med det menar jag att jag har analyserat 

primärrätt, sekundärrätt samt den subsidiära rätten, för att kunna dra nödvändiga 

slutsatser i min framställning.  De primära rättskällorna inom EU består av de 

grundläggande fördragen, tilläggsfördrag samt till fördragen bifogade protokoll. 

Jag har främst använt mig av bestämmelserna i Lissabonfördraget, men även av 

protokoll till fördraget.
7
 EU:s sekundärrätt består bland annat av förordningar, 

direktiv, beslut och yttranden. Sekundärrätten omfattar även avtal mellan 

medlemsstater och internationella avtal mellan EU och ett tredjeland och/eller en 

organisation.
8
 Jag har använt mig av vissa direktiv, men mestadels i beskrivande 

syfte och i samband med sammanfattning av rättsfall. Den subsidiära rätten 

omfattar EU-domstolens rättspraxis, internationell rätt samt allmänna 

rättsprinciper. De subsidiära rättskällorna är till för att kompensera för brister i 

primär- samt sekundärrätt. De allmänna rättsprinciperna har utformats från EU-

domstolens praxis. Jag har använt mig av EU-domstolens praxis, EU:s allmänna 

rättsprinciper samt Europakonventionen med tillhörande protokoll.
9
   

Metoden har främst tillämpats när jag utrett det gällande rättsläget vid 

anslutningsförfarandet. I det sammanhanget var fördrags- och konventionstext av 

stor betydelse. Doktrin använde jag för att ge läsaren en kortare redogörelse av 

                                                 
7
 Hettne, Otken Eriksson (2012), s. 41 f. 

8
 Officiell EU-webbplats, Europeiska unionens rättskällor, 2014-03-17. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534_sv.ht

m. 
9
 Officiell EU-webbplats, Europeiska unionens rättskällor, 2014-03-17. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534_sv.ht

m. 
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bakgrunden till anslutningsförfarandet. Med tanke på att ämnet är nytt och relativt 

obehandlat var jag tvungen att använda mig av vissa källor som, enligt artikel 288 

FEUF, anses vara icke-bindande EU-rättskällor.
10

 Jag åsyftar härvidlag 

exempelvis utkast till fördrag och yttranden.  

För att utreda rättsläget i fråga om de områden varvid kompetensen mellan EU-

domstolen och Europadomstolen har överlappats har jag genomfört en jämförande 

studie av praxis från de båda domstolarna. Till följd av att jag lade fokus på skydd 

av immateriella rättigheter i förhållande till grundläggande rättigheter, sållade jag 

ut de relevanta rättsfallen inom området i syfte att senare jämföra de aktuella 

rättigheterna i analysen. 

Angående problematiken med medsvarandemekanismen var målsättningen att 

utreda betydelsen av mekanismen och vad den kan komma att innebära vid 

framtida tolkningar av EU-rätten. Till följd av att EU-domstolen för närvarande 

inte har yttrat sig om utkastet till anslutningsfördraget, valde jag att göra avvägda 

antaganden och analyser, med hjälp av doktrin om bland annat grundläggande 

rättsprinciper samt anslutningsförfarandet. 

Vid belysandet av problematiken gällande protokoll 16, har jag att valt söka stöd i 

ifrågavarande protokoll samt doktrin i ämnet. Ja har även använt mig av EU:s 

grundläggande rättsprinciper för att kunna göra avvägda antaganden och analyser. 

1.5. Avgränsning 

Jag har valt att inte att granska legaliteten av själva anslutningsförfarandet, 

eftersom det skulle ta upp för stort utrymme i framställningen, samt att jag har 

utgått ifrån att den kommer att vara korrekt utifrån ett traktatsrättsligt perspektiv. 

Jag har stött på andra uppsatser som till viss del behandlar samma ämne. Fokus i 

de andra uppsatserna har dock varit själva legaliteten i anslutningsförfarandet, 

samt en flyktig analys av medsvarandemekanismen. I de andra uppsatserna har det 

även förekommit jämförelse av rättsfall från de båda domstolarna, men 

jämförelsen har behandlat rätt till domstolsprövning och till en rättvis process. De 

                                                 
10

 Hettne, Otken Eriksson (2012), s. 46 f. 
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skiljer sig markant från min framställning i områdena ”protokoll 16” samt 

rättsfallsanalysen av immaterialrätt gentemot grundläggande rättigheter.
11

 

1.6. Disposition 

Kapitel 2 – Här presenteras läsaren en kortare redogörelse om Europarådet, 

Europakonventionen och Europadomstolen, vilket kommer att underlätta för 

förståelsen av resterande del av framställningen. 

Kapitel 3 – Här tillhandahålls läsaren en beskrivning av EU:s 

anslutningsförfarande. Kapitlet innehåller en kortare beskrivning av den historiska 

bakgrunden till anslutningen samt skälen till varför EU väljer att ansluta sig till 

Europakonventionen.  

Kapitel 4 – Här ges läsaren en förklaring av Bosphorusfallens betydelse för 

relationen mellan EU och Europakonventionen. 

Kapitel 5 – Här beskrivs relevanta EU-rättsliga principer som kan komma att 

aktiveras vid EU:s anslutning till Europakonventionen. Fokus ligger på 

lojalitetsprincipen samt EU-rättens autonomi. 

Kapitel 6 – Här görs en rättsfallsjämförelse mellan EU-domstolens och 

Europadomstolens domar för att undersöka om det föreligger någon skillnad 

mellan ifrågavarande praxis. En förklaring av relevanta lagrum finns även i detta 

kapitel. Fokus kommer att ligga på relationen mellan immaterialrätt och de 

grundläggande rättigheterna.  

Kapitel 7 – Här beskrivs medsvarandemekanismen och de problem som följer vid 

införandet av den.  

Kapitel 8 – Här ges en kort redogörelse av den kommande problematiken med 

införandet av protokoll 16. 

                                                 
11

 Jasmin Aherdan, Vikten av mänskliga rättigheter i EU:s rättsordning - särskilt om företagens 

rätt till en rättvis rättegång vid kommissionens verkställande av konkurrensrätten, Masteruppsats, 

Linköpings Universitet. 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:617811/FULLTEXT01.pdf. 

Erik Stavefeldt, EU accession to the ECHR in light of the specificity of the Union and Union law, 

Masteruppsats, Lunds Universitet. 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4128110&fileOId=4128119. 
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Kapitel 9 – I analyskapitlet besvarar jag mina problemformuleringar och 

sammanfattar de synpunkter jag har kommit fram till. 

Kapitel 10 – Slutsatser. 
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2. Generellt om Europarådet, Europakonventionen och 

Europadomstolen 

2.1. Europarådet 

Europarådet bildades 1949 i London med målen att säkerställa samt att 

vidareutveckla de mänskliga rättigheterna. Konsekvenserna av det andra 

världskriget hade dessförinnan lett till insikten om att ett samarbete för demokrati 

och mänskliga rättigheter var nödvändigt. Resultatet blev att tio västeuropeiska 

stater gick samman och bildade Europarådet. Idag har Europarådet 47 

medlemsländer varav Montenegro var det senaste landet att ansluta sig.
12

 

Det beslutsfattande organet i Europarådet är ministerkommittén varvid 

medlemsländernas utrikesministrar möts en gång om året. Ministerkommittén 

kontrollerar bland annat huruvida medlemsländerna verkställer 

Europadomstolens
13

 fällande domar. Sätet för Europarådet ligger i Strasbourg, en 

stad som under de senaste hundra åren har tillhört både Tyskland och Frankrike 

och därför kan ses som en symbol för internationellt samarbete och mänskliga 

rättigheter.
14

  Vidare finns Europarådets parlamentariska församling vilken utgörs 

av representanter från de olika medlemsländernas parlament. Europarådets 

parlamentariska församling är främst ett forum för debatt, men övervakar även 

huruvida medlemsländerna uppfyller de skyldigheter som följer av medlemskapet. 

En annan övervakare är Europarådets kongress, vilken övervakar de lokal- och 

regionalpolitiska planen.
15

 

2.2. Europakonventionen 

2.2.1. Historisk tillbakablick 

Vid bildandet av Europarådet fick en expertkommitté i uppdrag att utarbeta en 

konventionstext med ett system för klagomål och kontroll, beträffande mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter. Efter en period av bearbetning kunde 

medlemsländerna i Rom 1950 underteckna den Europeiska konventionen 

                                                 
12

 Bring m.fl. (2011) s. 212. 

Sverige och Europarådet, Regeringen, 2013-11-21. 

http://www.regeringen.se/sb/d/2562. 
13

 Se avsnitt 2.3. 
14

 Bring m.fl. (2011) s. 213. 
15

 Sverige och Europarådet, Regeringen, 2013-11-21. 

http://www.regeringen.se/sb/d/2562. 
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angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Konventionen behandlade medborgerliga och kulturella rättigheter, medan de 

ekonomiska-, sociala- samt kulturella rättigheter krävde en speciell behandling 

och senare skulle komma att inkorporeras i en särskild bilaga.
16

 

Europakonventionen innehåller en huvudkonvention samt ett antal 

tilläggsprotokoll. Artikel 1 fastslår vilka som åtnjuter konventionens skydd samt 

att samtliga stater som är kontrakterande parter till konventionen skall upprätthålla 

konventionens skydd i nationell rätt. Den första artikeln skall tolkas så att 

medlemslandet skall tillämpa nationell rätt i förenlighet med 

Europakonventionens bestämmelser. Artiklarna 218 fastställer de rättigheter som 

följer av Europakonventionen och artiklarna 1951 beskriver de processuella 

regler som gäller inför Europadomstolen. Artiklarna 5259 omfattar bestämmelser 

om ratifikation, förbehåll och uppsägning. Till exempel får medlemsländerna 

enligt artikel 57 i viss utsträckning reservera sig mot vissa bestämmelser i 

konventionen. Tilläggsprotokollen är till för de medlemsländer som vill ge ett 

starkare skydd än artiklarna i Europakonventionen. Protokollen skall betraktas 

som separata traktater och bestämmelserna i dessa gäller endast de länder som har 

anslutit sig till dem. Vidare finns det också så kallade ändringsprotokoll, vilka 

uppkommer när innehållet i huvudkonventionen behöver ändras. I 

ändringsprotokollen anges vilka artiklar som skall ändras, tas bort eller läggas till. 

För att ett ändringsprotokoll skall träda i kraft, måste samtliga kontrakterande 

parter ratificera det aktuella protokollet.
17

 

2.2.2. Vilka skyddas? 

Var och en som vistas inom en kontrakterande parts jurisdiktion åtnjuter 

Europakonventionsens skydd, artikel 1 Europakonventionen.
18

  Med ”var och en” 

förstås inte enbart fysiska personer, utan även juridiska personer. Ett exempel där 

en juridisk person åtnjöt ”mänskliga rättigheter” var i målet Air Canada v. The 

United Kingdom
19

. I målet hävdade ett flygbolag att det hade förekommit ett brott 

                                                 
16

 Bring m.fl. (2011) s. 212. 
17

 Fisher (2012) s. 49. 
18

 Artikel 1 i Europakonventionen stadgar att “[d]e höga fördragsslutande parterna skall garantera 

var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning 

I av denna konvention”. 
19

 Air Canada v. The United Kingdom, (App. no. 18465/91), 5 May 1995. 
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mot artikel 6 Europakonventionen, eftersom bolaget ansåg att det hade rätt till 

domstolsprövning sedan en myndighet hade beslutat om en viss straffavgift. 

Emellertid gäller ett stort antal av bestämmelserna i Europakonventionen endast 

fysiska personer, exempelvis ”[r]ätt till liv” i artikel 2. Avgörande för att åtnjuta 

skydd, enligt konventionen, är inte huruvida personen är medborgare i en 

avtalsslutande stat, utan huruvida personen befinner sig inom statens 

jurisdiktion.
20

 

2.3. Europadomstolen 

Europadomstolen är organet som för 800 miljoner européer ser till att de 

mänskliga rättigheterna i Europakonventionen upprätthålls.
21

 Inledningsvis fanns 

det två organ som juridiskt övervakade kränkningar av de mänskliga rättigheterna 

i konventionsstaterna, nämligen Europarådets kommission för de mänskliga 

rättigheterna (Europakommissionen) samt Europadomstolen. 

Europakommissionen spelade en viktig roll och tog bland annat emot klagomål 

och försökte sen uppnå förlikning mellan parterna. Resultatet rapporterades sedan 

in till ministerkommittén. Om förlikning inte kunde uppnås, hänsköt 

Europakommissionen ärendet till Europadomstolen. Från och med 1998 har 

Europadomstolen tagit över Europakommissionens roll och har vid kränkning av 

Europakonventionens bestämmelser möjlighet att utdöma skadestånd.
22

 

I Europadomstolen sitter en domare från varje medlemsland. Domarna utses av 

Europarådets parlamentariska församling efter att ha blivit nominerade av sina 

hemländer. Domarna är politiskt oberoende jurister och representerar inte sitt 

land, utan enbart Europadomstolen. Domarna utövar sin tjänst under en 

mandatperiod på nio år utan möjlighet till omval. Antalet domare i varje mål 

varierar från fall till fall. Som mest är antalet 17 och gäller vid prövning av 

Europadomstolens överkammare.
23

 

                                                 
20

 Fisher (2012) s. 50. 
21

 Domstolen i korthet, Europarådet, 2014-02-17. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_SWE.pdf. 
22

 Bring m.fl. (2011) s. 212 f. 
23

 Fisher (2012) s. 85 f. 
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Ett stort problem är den stora ökningen av klagomål som varje år inkommer till 

Europadomstolen. Europadomstolen samt ministerkommittén
24

 har fått allt tyngre 

arbetsbörda och en reform var nödvändig. 2010 trädde protokoll 14 i kraft. 

Protokollet innebar flera processuella förändringar vilka ökade Europadomstolens 

effektivitet. Bland annat gavs behörighet till en eller tre domare att avgöra mål i 

enklare fall vilket tidigare behövdes tre eller sju domare. Protokollet innehåll även 

nya bestämmelser för att underlätta möjligheterna att avvisa klagomål.
25

 

  

                                                 
24

 Ministerkommittén övervakar att medlemsländerna verkställer Europadomstolens fällande 

domar. 
25

 Regeringen, Sverige och Europarådet, 2013-11-21. 

http://www.regeringen.se/sb/d/2562. 
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3. EU:s anslutningsförfarande och förhållande till 

Europakonventionen 

3.1. Utveckling  

Innan EU övervägde en anslutning till Europakonventionen, var EU:s 

medlemsstater likväl bundna av normer för mänskliga rättigheter. I flera olika 

sammanhang använder sig EU-domstolen sig av så kallade grundläggande 

rättsprinciper. Det handlar både om fördragens grundläggande principer samt 

principer härledda ur folkrätten och vissa rättstraditioner. Exempel på 

grundläggande rättigheter är principerna om EU:s autonomi, direkt effekt, EU-

rättens företräde, proportionalitetsprincipen samt de mänskliga rättigheterna.
26

 

Vägen till EU:s erkännande av Europakonventionen som rättskälla har sitt 

ursprung i ett antal rättsfall. 1970 fastslog Europeiska gemenskapernas domstol 

(EG-domstolen) att respekten för grundläggande friheter och rättigheter skulle 

utgöra en integrerad del av domstolens allmänna rättsprinciper, Internationale 

Handelsgesellschaft
27

.
28

 Vidare fastslog EG-domstolen i målet Nold
29

 att de 

grundläggande rättigheterna utgjorde en del av de allmänna rättsprinciper som 

domstolen skall upprätthålla.
30

 1975 hänvisade EG-domstolen, i målet Rutili mot 

Ministre de l’intérieur
31

, uttryckligen till Europakonventionen samt protokoll 4 

för att poängtera att ”allmän ordning och säkerhet inte får gå utöver vad som är 

nödvändigt för att skydda dessa intressen i ett ’demokratiskt samhälle’”.
32

  

Innebörden av de tre rättsfallen utmynnade i att EU:s institutioner och EU-

domstolen, i sin tolkning och tillämning av EU-rätten, måste ta 

Europakonventionen i beaktande.
33

 

                                                 
26

 Bring m.fl. (2011) s. 226. 

Eur-Lex, The ABC of European Union Law, The Legal Order of the EU, 2014-03-17. 

http://eur-lex.europa.eu/en/editorial/abc_c04_r1.htm. 
27

 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft GmbH mot Einfuhr- und Vorratsstelle für 

Getreide und Futtermittel, REG 1970 s. 01125, svensk specialutgåva s. 00503. 
28

 Bring m.fl. (2011) s. 226. 

Craig & De Búrca (2011) s. 478. 
29

 Mål 4/73, Nold mot Kommissionen, REG 1974 s. 00491, svensk specialutgåva s. 00291. 
30

 Mål 4/73, Nold mot Kommissionen, REG 1974 s. 00491, svensk specialutgåva s. 00291, p. 13. 
31

 Mål 36/75, Rutili mot Ministre de l’intérieur, REG 1975 s. 01219, svensk specialutgåva s. 

00485. 
32

 Mål 36/75, Rutili mot Ministre de l’intérieur, REG 1975 s. 01219, svensk specialutgåva s. 

00485, p. 32. 
33

 Bring m.fl. (2011) s. 226. 
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Kravet att beakta Europakonventionen bekräftades 1992 till följd av 

undertecknandet av Maastrichtfördraget samt införandet av artikel F.2 (6.3 FEU). 

I F.2 stadgades att: 

”Unionen skall som allmänna principer för gemenskapsrätten respektera de 

grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen […] 

och som följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella 

traditioner.” 

Artikeln i Maastrichtfördraget var en slutgiltig bekräftelse på de mänskliga 

rättigheternas intåg i EU-rätten i och med att de då stadgades i fördraget. Några år 

senare genom Amsterdamfördraget 1997, beviljades det så kallade 

Köpenhamnskriteriet fördragsstatus. Köpenhamnskriteriet utarbetades 1993 i 

Köpenhamn av Europeiska rådet och stadgar de nödvändiga kriterierna vilka en 

stat måste uppfylla för att kunna bli medlem i EU.
34

 Idag regleras bestämmelserna 

om medlemskap i EU i artikel 49 FEU. Artikel 49 FEU stadgar att alla som 

respekterar värdena i artikel 2 FEU och som förbinder sig att främja dem, får 

ansluta sig till unionen. Artikel 2 FEU stadgar i sin tur att: 

”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, 

demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, 

inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.” 

Härutöver infördes artikel 13
35

 i fördraget. Artikeln 13 gav EU behörighet att 

vidta åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etnicitet, 

religion, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Behörigheten begränsades 

till gemenskapens kompetensområden.
36

 

Idag är alla 28 EU-medlemsstater medlemmar i Europarådet. Medlemsstaterna har 

därmed ratificerat Europakonventionen. Medlemskapet innebär att nationella 

domstolar dels måste tillämpa EU-rättens bestämmelser så att de inte står i strid 

med Europakonventionen, dels måste tillämpa nationell rätt i konformitet med 

Europakonventionen. EU-domstolen kan endast överpröva en medlemsstats 

                                                 
34

 Europeiska kommissionen, Enlargement – Accession criteria, 2013-11-27. 

http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en.htm. 
35

 Bestämmelsen finns idag i artikel 19 FEUF. 
36

 Craig & De Búrca (2011) s. 480. 
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agerande när nationella bestämmelser faller inom EU-rättens tillämpningsområde 

(Demirel mot Stadt Schwäbisch Gmünd)
37

.
38

  

År 2010 gjordes en ändring av Europakonventionen genom protokoll 14. Artikel 

59 ändrades och en punkt lades till med innebörden att EU fick en uttrycklig 

tillåtelse att tillträda Europakonventionen.
39

 I och med ikraftträdandet av 

Lissabonfördraget, står det nu klart att EU kommer att ansluta sig till 

Europakonventionen. Artikel 6.2 FEU stadgar att ”[u]nionen ska ansluta sig till 

europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna”.   

Under åren efter Lissabonfördraget har flera så kallade Draft Accession 

Agreements tagits fram av förhandlingsgrupper från kommissionen och Steering 

Committee for Human Rights (CDDH)
40

.  I april 2013 beslutade de 47 

medlemsstaterna i Europarådet att EU får ansluta sig till Europakonventionen och 

nu arbetar förhandlingsgrupperna för fullt med att skapa ett anslutningsavtal som 

kan godkännas av EU-domstolen. Kommissionen har med stöd av artikel 218.11 

FEUF begärt ett yttrande av EU-domstolen, Opinion 2/13, för att utreda huruvida 

det senaste förslaget, Final Draft Accession Agreement, är förenligt med unionens 

fördrag.
41

  

3.2. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

År 2000 antog EU Charter of Fundamental Rights of the European Union eller 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan). 

EU-stadgan fick rättsligt bindande status genom Lissabonfördraget. 

Lissabonfördraget innebar vidare en skyldighet för EU att ansluta sig till 

                                                 
37

 Mål 12/86, Demirel mot Stadt Schwäbisch Gmünd, REG 1987 s. 03719, svensk specialutgåva s. 

00175, p. 28. 
38

 Bring m.fl. (2011) s. 227. 
39

 Protokoll 14, artikel 17. 
40

 Comité directeur pour les droits de l’Homme. 

CDDH:s huvudsakliga uppgift är att, under ledning av ministerkommittén, sätta upp gemensamma 

standarder för Europarådets medlemsstater, med mål att utveckla och främja mänskliga rättigheter 

i Europa. CDDH skall också förbättra och effektivisera Europadomstolens kontrollmekanism. 

Council of Europe, Steering Committee for Human Rights (CDDH), 2014-03-18. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/default_en.asp.  
41

 Artikel 218.11 FEUF stadgar att ”[e]n medlemsstat, Europaparlamentet, rådet eller 

kommissionen får inhämta domstolens yttrande om huruvida ett planerat avtal är förenligt med 

fördragen. Om domstolen finner att så inte är fallet, kan avtalet inte träda i kraft, såvida inte avtalet 

eller fördragen ändras”. 
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Europakonventionen.
42

 Stadgan omfattar rättigheter som i många fall motsvarar 

rättigheterna i Europakonventionen. De rättigheter som motsvarar 

Europakonventionens artiklar är i huvudsak politiska och medborgerliga 

rättigheter. EU-stadgan går emellertid längre i vissa fall och innehåller även ett 

antal ekonomiska och sociala rättigheter som inte omfattas av 

Europakonventionen, med undantag av rätten till utbildning
43

.
44

 

Bestämmelserna i EU-stadgan gäller dels för EU:s institutioner, dels för alla 

medlemsstater. Enligt artikel 51.1 i EU-stadgan gäller dock bestämmelserna 

endast vid medlemsstaternas tillämpning av EU-rätten. Enligt artikel 51.2 utgör 

EU-stadgan ingen utvidgning av tillämpningsområdet för unionsrätten utanför 

unionens befogenheter. Inte heller ändras de befogenheter som givits till unionen i 

fördragen. Artikel 53 bestämmer skyddsnivån i stadgan och säger att EU-stadgans 

bestämmelser endast utgör ett minimiskydd. Den fastställer att: 

”Ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som att den inskränker eller 

inkräktar på de mänskliga rättigheter som inom respektive 

tillämpningsområde erkänns i unionsrätten, internationell rätt och de 

internationella konventioner i vilka unionen eller samtliga medlemsstater är 

parter, särskilt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, samt i medlemsstaternas 

författningar.” 

Under tiden för de omfattande ändringarna i området för skydd av mänskliga 

rättigheter, ägde även en del viktiga institutionella ändringar rum. Bland annat 

upprättades ett nätverk av experter i grundläggande rättigheter. Vidare tillsattes en 

representant för mänskliga rättigheter som rådgivare till unionens höga 

representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till generalsekreteraren 

för Europeiska unionens råd. EU upprättande även Europeiska unionens byrå för 

grundläggande rättigheter som ersatte Europeiskt centrum för övervakning av 

rasism och främlingsfientlighet. Europeiska unionens byrå för grundläggande 

rättigheter fick utvidgad kompetens och i uppgift att särskilt övervaka de områden 

som ingår i EU:s lagstiftning, till skillnad från dess föregångare som enbart 

övervakade rasism och främlingsfientlighet.
45

  

                                                 
42

 Craig & De Búrca (2011) s. 480 f. 
43

 Rätten till utbildning återfinns i EU-stadgans artikel 14 och i Europakonventionens Protokoll 1, 

artikel 2. 
44

 Fisher (2012) s. 48. 
45

 Craig & De Búrca (2011) s. 481. 
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Ovan nämnda utveckling har i hög grad påverkat EU:s förhållningssätt till 

mänskliga rättigheter. Även EU-domstolens förhållningssätt till mänskliga 

rättigheter har förändrats. Rättspraxis i rättsområdet har ökat, inte bara i antal utan 

även i dess omfattning av ämnen. Idag ställs EU-domstolen till exempel inför 

ämnen som datasekretess, familjeåterförening och antiterrorbekämpning.  Skydd 

och främjande av mänskliga rättigheter upptar idag upp en betydande del av EU-

rätten. De senaste årens utveckling har lett till att EU idag har ett stort ramverk 

som behandlar skydd för mänskliga rättigheter.
46

  

  

                                                 
46

 Craig & De Búrca (2011) s. 482 f. 
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4. Bosphorusfallen 

4.1. EG-domstolen - C-84/95 

Målet Bosphorus
47

 behandlade en tvist mellan Bosphorus Hava Yollari Turizm ve 

Ticaret AS (Bosphorus Airways) och Minister for Transport, Energy and 

Communications (ministern). Bosphorus Airways var ett turkiskt flygbolag vars 

främsta uppgifter var chartrade flygresor och arrangerade resor. 1992 leasade 

Bosphorus Airways två flygplan från Federala republiken Jugoslaviens 

(Jugoslavien) nationella flygbolag (JAT) för en period på 4 år. Leasingen gällde 

enbart flygplanen och således inte kabinpersonal eller piloter. Bosphorus Airways 

skulle under leasingperioden ha fullständig kontroll över förvaltningen av 

flygplanen, medan JAT enbart stod som ägare.
48

   

Efter att ett av flygplanen hade genomgått underhåll på Dublins flygplats, 

beslutade ministern att beslagta flygplanet. Ministern grundade sitt beslut på 

artikel 8 i förordning nr. 990/93
49

. Förordningen var en del i ledet av FN:s 

sanktioner mot Jugoslavien i samband med kriget på Balkan.
50

  

Artikel 8 i förordning nr. 990/93 stadgar att:  

”Alla fartyg, fraktfordon, tåg och flygplan vars ägarmajoritet utgörs av 

personer eller företag i eller som styrs från Federala republiken Jugoslavien 

(Serbien och Montenegro) skall beslagtas av behöriga myndigheter i 

medlemsstaterna.” 

Bosphorus Airways tog upp ärendet inför irländska High Court som ansåg att 

artikel 8 i förordning nr. 990/93 inte gällde flygplanet i fråga. Den irländska 

regeringen överklagade emellertid målet till irländska Supreme Court som 

hänsköt målet till EG-domstolen för ett förhandsavgörande. Frågan i EG-

domstolen gällde huruvida artikel 8 var tillämplig på flygplan som ägdes av en 

juridisk person med säte i Jugoslavien, trots att flygplanet under en fyraårsperiod 

                                                 
47

 C-84/95, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS mot Minister for transport, Energy and 

Communications m.fl., REG 1996 s. I-03953. 
48

 C-84/95, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS mot Minister for transport, Energy and 

Communications m.fl., REG 1996 s. I-03953, p. 2. 
49

 Rådets förordning (EEG) nr 990/93 om handel mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen 

och Federala republiken Jugoslavien (Serbien och Montenegro). 
50

 C-84/95, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS mot Minister for transport, Energy and 

Communications m.fl., REG 1996 s. I-03953, p. 3. 
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var leasad till en juridisk person utanför Jugoslavien.
51

 Bosphorus Airways gjorde 

gällande dels att reglerna i artikel 8 i förordning nr. 990/93 inte var tillämpliga på 

ett företag som leasade egendom från ett företag med säte i Jugoslavien, dels att 

bestämmelserna i artikel 8 var till för att straffa Jugoslavien och dess medborgare 

och inte oskyldiga parter som bedriver verksamhet med dem.
52

  

EG-domstolen fastslog att en användning av begreppet dagligt nyttjande och 

förvaltning i stället för ägande, kunde äventyra målen
53

 med sanktionerna. Genom 

att överföra nyttjande- och förvaltningsrätt till en part utanför Jugoslavien, skulle 

sanktionerna kunna kringgås. Angående Bosphorus Airways andra invändande 

fastslog EG-domstolen att åtgärderna skyddade det allmänna intresset och var på 

så sätt inte oproportionerliga. Det allmänna intresset låg i att stoppa kriget och 

kränkningarna av mänskliga rättigheter i Bosnien-Hercegovina. Vidare angav EG-

domstolen att beslagta flygplan vars ägare kommer från eller bedriver sin 

verksamhet i Jugoslavien, inte utgjorde en oproportionerlig åtgärd.
54

 EG-

domstolen kom således fram till att artikel 8 i förordning nr. 990/93 var tillämplig 

på fallet i fråga.
55

  

4.2. Europadomstolen 

I mars 1997 mottog Europakommissionen ett klagomål från Bosphorus Airways. 

Klagomålet vidarebefordrades till Europadomstolen och efter flera år av kontroller 

och diskussioner huruvida målet kunde tas upp till prövning, beslutades 2004 att 

Stora kammaren skulle avgöra målet. Stora kammaren används i 

Europadomstolen bland annat vid fall av särskild vikt.
56

  

                                                 
51

 C-84/95, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS mot Minister for transport, Energy and 

Communications m.fl., REG 1996 s. I-03953, p. 6. 
52

 C-85/95, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS mot Minister for transport, Energy and 

Communications m.fl., REG 1996 s. I-03953, p. 8–9. 
53

 ”Dessa mål är enligt lydelsen i förordning nr 990/93 och i synnerhetenligt dess åttonde 

övervägande särskilt att förmå Federala republiken Jugoslavien att ’inte ytterligare kränka 

Bosnien-Herzegovinas själv-ständighet och säkerhet, och ... att få det bosniska serbpartiet att 

samarbeta vid återupprättandet av fred i nämnda republik’.”, C-85/95, Bosphorus Hava Yollari 

Turizm ve Ticaret AS mot Minister for transport, Energy and Communications m.fl., REG 1996 s. 

I-03953, p. 25.  
54

 C-84/95, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS mot Minister for transport, Energy and 

Communications m.fl., REG 1996 s. I-03953, p. 18 & 26. 
55

 C-84/95, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS mot Minister for transport, Energy and 

Communications m.fl., REG 1996 s. I-03953, p. 28. 
56

 ”Bosphorus Airways” v. Ireland, (App. no. 45036/98), 30 June 2005, p. 1–10. 
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Bosphorus Airways klagade över vilket sätt Irland hade beslagtagit flygplanet och 

anförde som grund att Irlands handlande hade överträtt bestämmelserna i artikel 

1
57

 Europakonventionen och brutit mot artikel 1
58

 protokoll 1 till 

Europakonventionen.
59

 

Europadomstolen undersökte flera bakomliggande fakta i EG-rätten och noterade 

att den som helhet var bindande för EU:s medlemsstater och direkt tillämplig i 

den meningen att den var omedelbart bindande i nationell rätt.
60

 De åtgärder som 

ministern hade vidtagit i samband med beslagtagandet av flygplanet, bedömdes 

emellertid falla inom ramen för rätten till egendom som stadgas i artikel 1 

protokoll 1. Huruvida rättigheten till Bosphorus Airways egendom hade kränkts, 

fastslog Europadomstolen att det fundamentala skyddet av mänskliga rättigheter i 

gemenskapsrätten var under den aktuella tidpunkten likvärdig rättigheterna enligt 

Europakonventionen. Presumtionen bestod i att den irländska staten inte hade 

avvikit från gemenskapsrätten, utan endast uppfyllt sina skyldigheter enligt 

gemenskapsrätten. Av ovan angivna skäl beslutade Europadomstolen att en åtgärd 

som vidtagits i enlighet med gemenskapsrätten uppfyllde kraven i 

Europakonventionen och beslagtagandet av flygplanet stod således inte i strid med 

artikel 1 protokoll 1.
61

 

4.3. Konsekvenser av Bosphorus-fallen 

Bosphorus-fallen resulterade i viktiga konsekvenser gällande relationen mellan 

Europakonventionen och EU. Europadomstolen kom fram till att 

Europakonventionen inte förbjuder dess kontrakterande parter från att överföra 

suverän makt till en internationell organisation (överstatliga organisationer, till 

exempel EU, inkluderade). En medlemsstat är dock fortfarande bunden av ett 

                                                 
57

 Artikel 1 i Europakonventionen stadgar att ”[d]e höga fördragsslutande parterna skall garantera 

var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning 

I av denna konvention”. 

58
 Artikel 1 i protokoll 1 till Europakonventionen stadgar att ”[v]arje fysisk eller juridisk person 

skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas 

intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.  

 

Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som 

staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det 

allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter och 

viten”. 
59

 ”Bosphorus Airways” v. Ireland, (App. no. 45036/98), 30 June 2005, p. 107. 
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 White & Ovey (2010) s. 95 f. 
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 ”Bosphorus Airways” v. Ireland, (App. no. 45036/98), 30 June 2005, p. 159–167. 
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handlande, vilket har utförts i egenskap av medlem i organisationen, om 

handlingen strider mot Europakonventionens bestämmelser. Om en medlemsstat, 

genom att till exempel följa EU-rättens primärrätt, bryter mot en regel i 

Europakonventionen kan medlemsstaten fortfarande hållas ansvarig enligt artikel 

1 Europakonventionen. EU:s institutioner kan emellertid undvika ansvar i och 

med att EU (tills vidare) inte är en kontrakterande part i Europakonventionen.
62

 

En medlemsstat kan fortfarande undgå ansvar till följd av den så kallade 

presumtionsregeln. Europadomstolen anser att om en överträdelse av 

Europakonventionens skyldigheter har skett, kan handlingen rättfärdigas om den 

var nödvändig för att uppfylla en skyldighet gentemot den internationella 

organisationen. Vidare måste organisationen påbjuda ett skydd för mänskliga 

rättigheter som motsvarar det i Europakonventionen. En sådan presumtion kan 

dock avvisas om det visar sig att omständigheterna i ett visst fall påvisar att 

organisationens åtgärder gett ett ”uppenbart otillräckligt”
63

 skydd av 

Europakonventionens rättigheter.
64

 

Det ovan nämnda brukar ibland kallas för Bosphorus-testet eller testet för 

motsvarande skydd och är ett av områdena som flera experter vill se en lösning på 

vid anslutningsavtalet. Testen kan sammanfattas i att Europadomstolen har 

behörighet att granska klagomål riktade mot nationella åtgärder som direkt eller 

indirekt genomförts eller härletts till EU-rättens skyldigheter. På så sätt har 

Europadomstolen gett sig själv makt att indirekt granska unionsrättens förenlighet 

med Europakonventionens värden. Det framkom dock av testet att unionsrätten 

skyddar de fundamentala mänskliga rättigheterna på ett sätt som är förenligt med 

Europakonventionen. Konsekvensen av testet är att Europadomstolen normalt 

avstår från att blanda sig i fall där en medlemsstat handlar på grund av 

medlemsstatens skyldigheter enligt EU-rätten. Flera experter ser nu EU:s 

anslutning till Europakonventionen som det perfekta tillfället att bestämma 

huruvida Europadomstolen skall behålla eller överge Bosphorus-testet.
65
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Ett problem med Final Draft Accession Agreement är att det inte nämner 

någonting om Bosphorus-testet eller dess framtid efter EU:s anslutning. Frågan 

som uppstår är huruvida skyddet som i testet skall vara likvärdigt, upphävas eller 

utvidgas i förhållande till alla EU-relaterade mål. 
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5. EU-rättsliga principer 

5.1. Inledning 

Som tidigare nämnt
66

 regleras EU genom ett antal grundläggande rättsprinciper. 

Jag har i detta kapitel sammanfattat några av de viktigaste principerna som jag 

sedan har använt när jag besvarade mina problemformuleringar i analysen. 

5.2. EU-rättens autonomi  

En anslutning till Europakonventionen kan få stora konsekvenser för EU:s 

autonomi. Anslutningen till Europakonventionen kan komma att leda till att EU:s 

akter i framtiden skall prövas av Europadomstolen. Anslutningsförfarandet är 

dock under sträng tillsyn av EU-domstolen, som i Opinion 2/13 kommer att yttra 

sig huruvida bestämmelserna i Final Draft Accession Agreement kommer att 

inskränka EU:s autonomi eller inte. 

Praxis från EU-domstolen har visat att det finns två olika aspekter av autonomi i 

EU-rätten, den interna och den externa. Den interna aspekten av autonomin 

behandlar relationen mellan EU-rätten och medlemsstaternas nationella rätt. Den 

externa aspekten av autonomin behandlar förhållandet mellan EU-rätten och 

internationell rätt. Den interna aspekten av autonomin framkom i det klassiska 

målet Costa mot ENEL
67

, där EG-domstolen i domen fastslog principen om EU-

rättens företräde framför nationell rätt. Bakgrunden till målet var att en italiensk 

medborgare hävdade att den nationella lagstiftningen i Italien, om nationalisering 

av elindustrin, stod i strid med Romfördraget. EG-domstolen kom fram till att 

Romfördraget vid ikraftträdandet hade frambringat en egen rättsordning
68

 som 

hade blivit en del av medlemsstaternas rättsordningar. I framtiden skulle därmed 

medlemsstaternas domstolar vara skyldiga att tillämpa principen om EU-rättens 

företräde.
69

 

Den externa aspekten av autonomin nämndes för första gången i Opinion 1/91 där 

EG-domstolen yttrade sig om ett utkast till avtal angående Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (EES). EG-domstolen förkastade det första 

utkastet på grund av att det inte var förenligt med EU:s autonoma rättsordning. 

                                                 
66

 Se avsnitt 3.1. 
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 Mål 6/64, Flaminio Costa mot ENEL, REG 1964 s. 585, svensk specialutgåva s. 00211. 
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 Mål 6/64, Flaminio Costa mot ENEL, REG 1964 s. 585, svensk specialutgåva s. 00211, p. 3. 
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 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 77 f. 
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EG-domstolen menade särskilt att utkastets förslag angående EES-domstolens 

befogenheter inte var förenligt med EU:s rättsordning. I Opinion 1/00 tog EG-

domstolen chansen att faktiskt förklara vad EU-rättens autonomi innebär. EG-

domstolen fastslog att det fanns två förutsättningar för att autonomin skulle 

bevaras: 

”En förutsättning för att autonomin hos gemenskapens rättsordning skall 

kunna bevaras är sålunda för det första att gemenskapens och dess 

institutioners behörigheter, såsom de har utformats i fördraget, inte ändrar 

karaktär […]. 

En annan förutsättning för att den ovannämnda autonomin skall kunna 

bevaras är att mekanismerna för enhetlig tolkning av reglerna i ECAA-

avtalet och för tvistlösning inte får som verkan att gemenskapen och dess 

institutioner vid utövning av sin interna behörighet åläggs någon särskild 

tolkning av de gemenskapsrättsliga regler som återges i det nämnda avtalet 

[…].”
70

 

I målet Kadi
71

 förtydligade EG-domstolen innebörden av den externa autonomin. 

EG-domstolen fastslog att de skyldigheter som följer av internationella avtal inte 

kan undergräva EG-fördragets konstitutionella principer och speciellt de 

grundläggande rättigheterna.
72

 Med andra ord vilar den externa autonomin inte på 

regler från andra rättsordningar, exempelvis internationell rätt, utan den externa 

autonomin är självrefererande. Fördragen kan inte ändras genom internationell 

rätt, utan ändringar måste genomgå det ordinarie ändringsförfarandet vilket 

föreskrivs i artikel 48 FEU. Detta innebär att EU:s regler inte bestäms av 

tolkningar från en utomstående part, utan utav EU:s institutioner och främst EU-

domstolen.
73

 

5.3. Lojalitetsprincipen 

En av de mest grundläggande principerna i EU-rätten är den allmänna 

lojalitetsprincipen vilken kommer till uttryck i artikel 4.3 FEU. Av artikelns första 

stycke följer att unionen och dess medlemsstater skall ”respektera och bistå 

varandra när de fullgör uppgifterna som följer av fördragen”. I andra stycket 

stadgas att medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder både allmänna och 
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särskilda, för att säkerställa de skyldigheter som framkommer av unionens fördrag 

och akter. Tredje stycket stadgar att medlemsstaterna även är skyldiga att hjälpa 

unionen att fullgöra sina uppgifter. Medlemsstaterna är även skyldiga att avstå alla 

åtgärder som riskerar att unionens inte fullgörs. Unionens viktigaste mål är 

upptecknade i artikel 3 FEU.
74

 

Vad som skall utläsas av artikel 4.3 är att medlemsstaterna är skyldiga att anpassa 

nationella bestämmelser på ett sätt som stämmer överens med unionsrätten. Om 

en medlemsstat till exempel har underlåtit att uppfylla vissa förpliktelser som 

följer av fördragen, kan det leda till fördragsbrott enligt artikel 258 och 259 

FEUF. Samtliga medlemsstater är skyldiga att medverka vid utredningar huruvida 

fördragsbrott kan föreligga och för att underlätta det arbete som EU:s institutioner 

utför skall medlemsstaterna förse dessa med information.
75

 

5.4. Protokoll nr 8 i Lissabonfördraget 

Protokoll nr 8 eller Protokoll om artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen 

angående unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, innehåller tre artiklar 

vilka förtydligar villkoren för EU:s anslutning till Europakonventionen. Artiklarna 

stadgar att avtalet om EU:s anslutning till Europakonventionen enligt artikel 6.2 

FEU, särskilt skall avspegla nödvändigheten att bevara unionens samt 

unionsrättens särdrag. Vidare stadgar protokollet att anslutningsavtalet inte skall 

påverka vare sig unionens eller dess institutioners befogenheter.  
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6. Rättsfallsjämförelse 

6.1. Inledning 

I detta kapitel har jag gjort en rättsfallsjämförelse mellan domar från EU-

domstolen och Europadomstolen, för att utreda huruvida det föreligger skillnader i 

rättstillämpningen. Jag har fokuserat på området immateriella rättigheter 

gentemot grundläggande rättigheter, vilket är ett tämligen nytt område där det 

förekommer många oklarheter som behöver redas ut. Inledningsvis har jag 

kortfattat förklarat aktuell lagstiftning i Europakonventionen samt EU-fördragen 

för att därefter jämföra rättsfall från Europadomstolen respektive EU-domstolen. 

6.2. Lagstiftning 

6.2.1. Artikel 1 i protokoll 1 till Europakonventionen – skydd för egendom 

Artikel 1 i protokoll 1 till Europakonventionen skyddar den enskildes rätt till 

egendom och stadgar att: 

”Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. 

Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under 

de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.  

Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra 

sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av 

egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att 

säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter och viten.” 

Själva begreppet egendom är sedan länge utvecklat av Europadomstolen och 

skiljer sig från hur begreppet är gestaltat i de kontrakterande parternas nationella 

rättsordningar.
76

 Egendomsbegreppet i Europakonventionen är relativt vidsträckt 

och inbegriper bland annat fast och lös egendom, civilrättsliga fordringar, vissa 

tillstånd för bedrivande av näringsverksamhet samt pensionsförmåner. I fallet 

Gaygusuz v. Austria kom Europadomstolen fram till att rätten till akutvård var en 

ekonomisk rättighet som stämde överens med syftet till artikel 1 i protokoll 1, 
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 Jämför med lagstiftningen i exempelvis Sverige och Regeringsformen (RF) 2:15 1 st. som 
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tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att 

tillgodose angelägna allmänna intressen”. 
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Europakonventionen.
77

 För att förenkla kan uttrycket egendom sägas omfatta 

rättigheter som för den enskilde medför något ekonomiskt värde.
78

 

Europadomstolen har upprepade gånger framhävt att artikel 1 i protokoll 1 

innefattar tre regler. Europadomstolen tog upp reglerna för första gången i fallet 

Sporrong & Lönnroth v. Sweden
79

. Målet gällde fastigheter i Stockholm som 

under lång tid (12 respektive 25 år) hade varit belagda med expropriationstillstånd 

och därmed också byggnadsförbud. De två fastighetsägarna saknade, enligt 

nationell rätt, möjlighet att erhålla tidsbestämning för tillstånden samt att erhålla 

någon ekonomisk ersättning. Europadomstolen ansåg att omständigheterna 

tillsammans utgjorde en kränkning av artikel 1 i protokoll 1, det vill säga en 

kränkning av skyddet för egendom.
80

 

Den första regeln artikeln innefattar, vilket framkom av Sporrong & Lönnroth v. 

Sweden, att var och en är berättigad till respekt för sin egendom. Regeln gäller 

såväl fysiska som juridiska personer.
81

 

Den andra regeln föreskriver att ingen får berövas sin egendom om inte vissa 

rekvisit är uppfyllda. Ett exempel på ett sådant villkor är att det måste finnas ett 

allmänt intresse för att berövandet av egendomen skall anses vara berättigat. Den 

enskildes intresse att behålla egendomen måste alltid beaktas i förhållande till det 

allmännas intresse. I fallet Carbonara & Ventura v. Italy framkom det att om en 

enskild skall berövas sin egendom, måste förutsättningarna tydligt
82

 anges i lag.
83

 

Berövanden av egendom måste också visa respekt för folkrättens allmänna 

grundsatser, vilket Europadomstolen fastslog i fallet James v. UK. 

Europadomstolen stipulerade att utländska medborgare är skyddade mot 

godtyckliga expropriationer och om expropriationen är laglig, är de i så fall 

berättigade en skälig kompensation för förlusten.
84

 Regeln ger emellertid inget 

skydd för en medborgare om egendomen berövas av staten.
85

 Det viktiga är att 
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avgöra huruvida det finns ett allmänt intresse för att beröva egendom från någon. 

Ett sådant test förekommer ofta i fall som berör artikel 1 protokoll 1. I sådana fall 

presumeras i stort sätt alltid att statliga åtgärder går hand i hand med det 

allmännas intresse.
86

 När det har skett en expropriation av egendom förväntas att 

en skälig kompensation för förlusten betalas ut, med hänsyn till balansen mellan 

det enskilda och allmänna intresset och för att inte belasta den enskilde med en 

överdriven kostnad. En total avsaknad av ersättning är endast försvarbart i 

sällsynta undantagsförhållanden.
87

 Europadomstolen fastslog att legitima mål för 

det allmännas intresse är ett skäl till icke-full ersättning och bevarande av 

historiskt och kulturellt arv kan vara ett sådant skäl.
88

 

Den tredje regeln fastställer att en stat får lagstifta nödvändiga bestämmelser i 

syfte att uppnå två grundläggande ändamål. Det första ändamålet gäller 

lagstiftning som reglerar egendomsnyttjande. Sådan lagstiftning är tillåten 

förutsatt att den står i överensstämmelse med det allmännas intresse. Sådana 

regleringar kan till exempel vara inskränkningar i rätten att bebygga en fastighet, 

indragning av utskänkningstillstånd för restauranger och vägran av 

revisorstillstånd. För att kontrollera att regleringen står i överensstämmelse med 

det allmännas intresse, görs en rimlig och proportionerlig avvägning mellan den 

enskildes intresse och det allmännas intresse. Det andra ändamålet gäller 

lagstiftning för att säkerställa betalning av exempelvis skatter, pålagor, böter och 

viten. Vid betalning av sådana pålagor minskar följaktligen den enskildes 

förmögenhet (egendom), men en sådan åtgärd är självklart undantaget skyddet för 

den enskildes egendom. Skatter får dock inte medföra en orimligt betungande 

finansiell belastning för den enskilde.
89

 

6.2.2. Är immateriella rättigheter egendom? 

I målet Anheuser-Busch v. Portugal
90

 kom Europadomstolen fram till att artikel 1 

protokoll 1 är tillämplig för skydd av immateriella rättigheter. Bakgrunden till 

målet var en tvist gällande rätten till varumärket Budweiser i Portugal. Anheuser-
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Busch hade förvärvat rätten till varumärket, men beslutet hade ändrats efter en 

överklagan av ett tjeckiskt bolag.
91

 Europadomstolen konstaterade att det 

portugisiska domstolsförfarandet inte på något sätt hade varit orimligt eller 

godtyckligt och avslog därför Anheuser-Buschs anhållan om brott mot artikel 1 

protokoll 1.
92

 Viktigare var att Europadomstolen därefter öppnade för att 

immateriella rättigheter skulle skyddas av artikel 1 protokoll 1 genom 

formuleringen ”the Grand Chamber agrees with the Chamber’s conclusion that 

Article 1 of Protocol No. 1 is applicable to intellectual property as such”.
93

 

6.2.3. Artikel 17 EU-stadgan 

Artikel 17 i EU-stadgan föreskriver rätt till egendom och lyder: 

”1. Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, 

att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin 

egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de 

förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin 

förlust i rätt tid. Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är 

nödvändigt för allmänna samhällsintressen.  

2. Immateriell egendom ska vara skyddad.” 

Artikeln är baserad på artikel 1 protokoll 1 till Europakonventionen. Rätten till 

egendom är en grundläggande rättighet och är vanligt förekommande i de flesta 

nationella konstitutioner. Artikel 1 protokoll 1 har används i EU-mål ett flertal 

gånger och blev föremål för rättslig prövning för första gången i målet Hauer
94

. 

Ordalydelsen i EU-stadgan är uppdaterad jämfört med den i artikel 1 protokoll 1 

till Europakonventionen. Artikel 17 EU-stadgan skall emellertid tolkas i enlighet 

med artikel 52.3. Det innebär att artikel 17 skall ha samma betydelse och räckvidd 

som motsvarande bestämmelse i Europakonventionen. Artikel 17 kan däremot ge 

ett vidare skydd än artikel 1 protokoll 1 Europakonventionen. Skydd för 

immateriella rättigheter har givits en egen punkt i artikeln på grund av 

immaterialrättens ökande inflytande i EU:s sekundärrätt. Punkten stadgar inte bara 

skydd för litterära och konstnärliga verk, utan även för patent och varumärken.
95
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6.3. Upphovsrätt i förhållande till grundläggande rättigheter 

6.3.1. Europadomstolen och Europakommissionen 

Europakommissionen har i två viktiga mål uttryckt sin åsikt över det viktiga 

förhållandet mellan yttrandefrihet enligt artikel 10 i Europakonventionen och 

rätten till egendom i artikel 1 protokoll 1 till Europakonventionen. 

Bakgrunden till målet De Geillustreerde Pers v. the Netherlands
96

 gällde 

nederländska offentliga sändningsbolag vilka hade monopol på sina program i 

radio- och tv-tablåer tack vare nationella upphovsrättsregler. Sändningsbolagen 

anklagades för att begränsa friheten att sprida information på ett sätt som inte var 

förenligt med ett demokratiskt samhälle och därmed inte heller förenligt med 

artikel 10 i Europakonventionen vilken lyder: 

”1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet 

samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig 

myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel 

hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller 

biografföretag.  

2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och 

skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, 

inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella 

säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till 

förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till 

skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att 

förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolarnas 

auktoritet och opartiskhet.” 

Europakommissionen kom fram till att det inte förelåg någon oförenlighet med 

artikel 10 i Europakonventionen och att friheten att sprida information endast kan 

beviljas den person eller organisation som producerar, tillhandahåller eller 

organiserar den.
97

 Europakommissionens beslut mottog mycket kritik på grund av 

att innebörden i princip blev att friheten till information och yttrandefriheten inte 

begränsades så länge ett fritt flöde av information till allmänheten inte hindrades 

samt att den nödvändiga informationen kan införskaffas på annan plats.
98

 

Europakommissionen fastslog att ”every person in the Netherlands may inform 
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himself about the forthcoming radio and television programmes through a variety 

of mass media representing various sections and tendencies of society”.
99

 Frågan 

om allmänheten hade blivit berövade någon specifik information väcktes alltså 

inte.  

Det andra målet, France 2 v. France
100

, behandlade konsekvenserna för ett 

nyhetsprogram från tv-kanalen France 2 vid nyöppnandet av Théâtre des Champs-

Elysées teater i Paris 1988. Under sändningen för nyhetsprogrammet fokuserade 

kameran på en målning av konstnären Edouard Vuillard under en total tid av 49 

sekunder. Upphovsrättsinnehavarna för konstverket representerades av Frankrikes 

förvaltare av ekonomiska rättigheter för visuell konst, Société de la Propriété 

Artistiques des Dessins et Modèles (SPADEM), vilken begärde kompensation för 

att konstverket visades i tv. SPADEM erhöll kompensation efter beslut av första 

instansen, men beslutet överklagades och Tribunal de Grand Instance de Paris 

tillbakavisade kravet om kompensation med stöd av att fransk upphovsrätt tillät en 

kort citation av ett verk. Cour d’Appel ändrade domen och menade att 

citationsrätten inte var tillämplig i målet i fråga, eftersom målningarna fullständigt 

hade visats till allmänheten.
101

 Cour de Cassation bekräftade Cour d’Appels 

hållning i frågan. France 2 tog ärendet inför Europakommissionen och hävdade att 

Cour de Cassations beslut, att neka en kort citation av ett upphovsrättsskyddat 

verk, stred mot yttrandefriheten enligt artikel 10 i Europakonventionen. 

Europakommissionen avvisade France 2:s klagomål med stöd av att artikel 10 i 

Europakonventionen inte var tillämplig. Europakommissionen anförde att 

upphovsrätt kan begränsa yttrandefriheten så länge upphovsrätten är förenlig med 

artikel 10 och begränsningen är fastställd enligt lag, ger ett skydd till annans 

rättigheter, samt tjänade ett legitimt syfte (enligt artikel 10.2 

Europakonventionen).
102
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Sedan de båda domarna från Europakommissionen har det inte hänt något av 

större betydelse inom området trots att immaterialrätten ökar i betydelse i takt 

med den digitala utvecklingen. I januari 2013 utkom Europadomstolens dom i 

målet Ashby Donald and others v. France
103

. Europadomstolen fastslog i målet 

för första gången sin ståndpunkt i ett ämne rörande den känsliga gränsdragningen 

mellan skydd av upphovsrätt och yttrandefrihet. 

Bakgrunden till målet Ashby Donald and others v. France berörde tre 

modefotografer som tog och publicerade bilder från modevisningar i Paris 2003. 

Bilderna togs och publicerades sedan på en internethemsida utan tillstånd från de 

inblandade modehusen. Bilderna kunde sedan på den amerikanska hemsidan 

Viewfinder nå allmänheten antingen gratis, via pay-per-view eller mot viss 

betalning. Designerförbundet och flera modehus väckte talan mot de tre 

fotograferna, vilka ställdes inför brottsmålsdomstol i juni 2005 som de dock 

frikändes i. Kärandena överklagade domen till Cour d’Appel som januari 2007 

åsidosatte förstainstansens domslut och dömde de tre fotograferna för 

upphovsrättsintrång. Cour de Cassation avvisade det följande överklagandet i 

februari 2008 baserat på artikel 10 i Europakonventionen samt artikel 122-5 9 i 

den franska upphovsrättslagen (Code de la Propriété Intellectuelle). De tre 

fotograferna kunde enligt Cour de Cassation inte utnyttja ett undantag i den 

franska upphovsrättslagen för att återge eller framställa konstnärliga verk med 

syfte att förmedla nyheter eller information.
104

 

De tre fotograferna lade fram ett klagomål inför Europadomstolen, där de ansåg 

att deras yttrandefrihet eller frihet att sprida information enligt artikel 10 i 

Europakonventionen hade kränkts. Europadomstolen fann att klagomålet gick att 

upptas till prövning, men att sakomständigheterna i målet inte innebar att den 

franska upphovsrättslagen stod i strid med artikel 10 i Europakonventionen.
105

 

Europadomstolen ansåg visserligen att den fällande domen i Frankrike samt 

påföljande skadestånd visst kunde utgöra grund för att de tre fotografernas 

rättigheter enligt artikel 10 i Europakonventionen hade hindrats, men att hindret 
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var legitimt enligt artikel 10.2. För att hindret skall anses vara legitimt skall tre 

kriterier vara uppfyllda.  

”Pareille ingérence enfreint l’article 10, sauf si, ‘prévue par la loi’, elle 

poursuivait un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2 et était 

‘nécessaire, dans une société démocratique’, pour le ou les atteindre.”
106

 

Hindret skall alltså vara föreskrivet i lag, följa det legitimta ändamålet att skydda 

andras rättigheter samt anses vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.
107

 

Utgången av målet kan sammanfattas som att artikel 10 i Europakonventionen är 

tillämplig i mål där upphovsrätt står i konflikt med yttrandefrihet och rätt till 

information, men endast om de tre kriterierna är uppfyllda. 

6.3.2. EU-domstolen 

EU-rätten har behandlat konflikten mellan grundläggande rättigheter och 

immaterialrätt i tre rättsfall. Av de tre rättsfallen är ett av dem relativt nytt och står 

i konformitet med EU-stadgan. 

Det första målet, Metronome Music v Music Point Hokamp
108

, behandlade en tvist 

mellan ett företag (Metronome) som bland annat framställde CD-skivor och ett 

företag (Hokamp), vars verksamhet gick ut på att hyra ut CD-skivor. EG-

domstolen gav i målet, efter en tysk domstols begäran, ett förhandsavgörande 

angående tolkningen av ett direktiv vilket behandlade rätten till uthyrning och 

spridning av upphovsrättskyddade verk. 1995 ansökte Metronome, vilka hade 

producerat CD-skivan ”Planet Punk”, om ett interimistiskt förbud för Hokamp att 

hyra ut CD-skivan.
109

 Landgericht Köln meddelade samma år ett interimistiskt 

beslut om förbud för Hokamp att hyra ut CD-skivan i Tyskland.
110

 Hokamp 

bestred beslutet och hävdade att bestämmelserna i direktivet stred mot 

grundläggande rättigheter i gemenskapen samt i konstitutionell rätt, däribland 

rätten till att fritt idka näring samt rätten till att bedriva ett yrke.
111

 Vid prövningen 

av Hokamps invändande, uppstod en tveksamhet hos Landgericht Köln som 
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därför vände sig till EG-domstolen för ett förhandsavgörande. Landgericht Köln 

frågade huruvida artikel 1.1 i direktiv 92/100/EEG om uthyrnings- och 

utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk var kompatibel med 

gemenskapsrättens grundläggande rättigheter.
112

  

EG-domstolen fastslog att syftet med direktivet var att skapa ett harmoniserat 

rättsligt skydd inom gemenskapen ifråga om rätten till uthyrning och vissa till 

upphovsrätten närstående rättigheter inom det immaterialrättsliga området. Vidare 

fastslog EG-domstolen att rätten till uthyrning, vars betydelse har ökat genom det 

ökande hotet från piratkopiering, skall säkerställa möjligheten för upphovsmän 

samt utövande konstnärer att erhålla en skälig inkomst. Dessa ändamål var enligt 

EG-domstolen förenliga med gemenskapens eftersträvande ändamål om 

allmänintresse.
113

  

EG-domstolen refererade även till artikel 36 i EG-fördraget. Artikeln rättfärdigade 

restriktioner av den fria rörligheten för varor eftersom skyddet av konstnärlig och 

litterär äganderätt innehöll en bas av allmänt intresse. Vidare kom EG-domstolen 

fram till att fonografframställare (även Metronome var fonografframställare) 

ingick i den grupp som åtnjuter ensamrätt till uthyrning, på grund av de stora och 

osäkra investeringar som framställningarna utgör.
114

 

Med ovan nämnda argument i åtanke, kom EG-domstolen fram till att: 

 ”Den allmänna principen om rätten att fritt idka näring eller utöva ett yrke 

kan således inte tolkas oberoende av de allmänna principer som gäller 

skyddet för immaterialrätten och de internationella förpliktelser som 

gemenskapen och medlemsstaterna har åtagit sig inom detta område.”
115

 

I målet Netherlands v Council and Parliament
116

 analyserade EG-domstolen 

direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar
117

 och utredde bland 
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annat huruvida bestämmelserna i direktivet på något sätt begränsade 

grundläggande rättigheter såsom den enskildes rätt att bestämma över sin egen 

kropp samt den mänskliga värdigheten. 

Bakgrunden till målet var att Nederländerna, på begäran av Nederländernas 

parlament, ville ogiltigförklara direktivet om rättsligt skydd för biotekniska 

uppfinningar. Det fanns i Nederländerna ett stort motstånd mot genetiska 

manipulationer på djur och växter och mot utfärdande av patent på produkter som 

kommit fram på sådant sätt.
118

 

Nederländerna ansåg att regleringen i artikel 5.2 i direktivet, vilken stadgade att 

beståndsdelar som isolerats från människokroppen är patenterbara, innebar att 

levande mänskligt material kan användas som ett verktyg och därför utgjorde en 

kränkning av den mänskliga värdigheten. Nederländerna hävdade vidare att det 

faktum att det inte fanns någon bestämmelse om samtycke från givare eller 

mottagare vid producenter som framställts på bioteknologisk väg, var ett hot mot 

den enskildes rätt att bestämma över sin egen kropp.
119

 

EG-domstolen fastslog att artikel 5.1 i direktivet fastställde respekten för 

mänsklig värdighet samt att en beståndsdel i själva människokroppen inte kan bli 

föremål för patent. Det som kan patenteras var enligt EG-domstolen endast 

”uppfinningar som förenar en naturlig beståndsdel med ett tekniskt förfaringssätt 

– varigenom beståndsdelen kan isoleras eller framställas för att användas 

industriellt”.
120

 EG-domstolen fastslog vidare att beviljandet av patent inte 

berörde de rättsliga förbud eller begränsningar som är tillämpliga på patenterbara 

produkter. Direktivet har, enligt EG-domstolen:  

”Inte till syfte att ersätta de restriktiva bestämmelser – vilka inte omfattas av 

direktivets tillämpningsområde – som skall säkerställa att vissa etiska 

normer respekteras, häribland den enskildes rätt att bestämma över sin egen 

kropp genom informerat samtycke.”
121
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I målet Scarlet v. SABAM
122

 meddelade EU-domstolen ett förhandsavgörande i en 

tvist rörande ett bolags vägran om att införa ett system för filtrering av elektronisk 

kommunikation som sker via ”peer-to-peer”-program för att hindra utbyte av 

upphovsrättsskyddade filer.  

SABAM är en upphovsrättsorganisation vilken bland annat företräder 

upphovmän, kompositörer och utgivare av musikaliska verk när det gäller 

beviljande av tillstånd till tredje man för att använda verken. Scarlet är en 

internetleverantör som erbjuder sina kunder internetanslutning. Under 2004 

upptäckte SABAM att vissa av Scarlet:s kunder olovligen och utan ersättning 

laddade ner verk som fanns i SABAM:s katalog med hjälp av ”peer-to-peer”-

teknik.
123

 SABAM väckte talan mot Scarlet inför nationell domstol och antydde 

att Scarlet i egenskap av internetleverantör var ”bäst lämpat för att vidta åtgärder 

för att få bolagets kunder att upphöra med upphovsrättsintrången”. SABAM 

yrkade på vite för Scarlet och krävde att Scarlet skulle försöka hindra sina kunder 

från att fortsätta den olovliga nedladdningen genom tekniska åtgärder. Scarlet 

förelades 2007 vid vite, men överklagade till appellationsdomstolen som 

förklarade målet vilande och hänsköt två tolkningsfrågor till EU-domstolen.
124

 

Den nationella domstolens försökte med sina frågor få klarhet huruvida EU-rätten 

utgjorde hinder för att en internetleverantör föreläggs att införa ett system för 

filtrering av kommunikation via internetleverantörens tjänster (framförallt via 

”peer-to-peer”-program), utan att åtskilja kunderna och utan tidsbegränsning, i 

syfte att blockera överföring av upphovsrättsskyddade filer.
125

 EU domstolen var 

tvungen att dels göra en bedömning huruvida ett sådant föreläggande skulle vara 

förenligt med unionsrätten, dels beakta skyddet av de grundläggande 

rättigheterna. EU-domstolen fastslog att: 

                                                 
122

 C-70/10, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 

(SABAM), REG 2011 s. I-11959. 
123

 Peer-to-peer, eller P2P, är en ”öppen metod för delning av innehåll, som är självständig, 

decentraliserad och som har avancerade sökfunktioner samt ned- och uppladdningsfunktioner”, C-

70/10, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 

(SABAM), REG 2011 s. I-11959, p. 17. 
124

 C-70/10, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 

(SABAM), REG 2011 s. I-11959, p. 1528. 
125

 C-70/10, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 

(SABAM), REG 2011 s. I-11959, p. 2829. 



35 

 

 ”Skyddet för immateriella rättigheter stadfästs visserligen i artikel 17.2 i 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna […]. Det 

framgår dock inte, vare sig av den bestämmelsen eller av domstolens praxis, 

att dessa rättigheter är absoluta och således ska garanteras ett undantagslöst 

skydd. 

  Det följer sålunda av punkterna 62–68 i […] mål C-275/06, Promusicae 

[…], att det ska göras en avvägning mellan skyddet för den grundläggande 

rätten till egendom, som omfattar rättigheter till immateriell egendom, och 

skyddet av andra grundläggande rättigheter.”
126

 

EU-domstolen gjorde bedömningen att föreläggandet av det omtvistade 

filtreringssystemet riskerade att kränka internetleverantörens näringsfrihet, 

informationsfriheten samt användarnas grundläggande rättigheter. EU-domstolen 

fastslog därför att EU-rätten skall tolkas så att den utgör hinder för ett 

föreläggande av det omtvistade filtreringssystemet.
127
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7. Medsvarandemekanismen 

7.1. Varför behövs medsvarandemekanismen? 

Tidigare har Europadomstolen inte haft möjlighet att behandla förhållandet mellan 

EU-rätten och Europakonventionen på grund av att EU inte är en till 

Europakonventionen kontrakterande part. Det har inneburit att en enskild inte har 

kunnat ställa EU till rätta inför Europadomstolen, vilket har lett till svårigheter för 

enskilda när de har bestridit nationella åtgärder vilka styrs av EU-rätt. 

Europadomstolen har därmed kunnat döma en medlemsstat i EU
128

 för att ha 

överträtt bestämmelser i Europakonventionen, när medlemsstaten inte har haft 

något annat val än att anta den överträdande nationella åtgärden på grund av en 

implementering av en EU-bestämmelse. En medlemsstat i EU kan komma inför 

trångmålet att både behöva underkasta sig Europadomstolens beslut och dessutom 

skyldigheten att fatta beslut under EU:s lojalitetsprincip. Med 

medsvarandemekanismen kan istället lämpliga parter ställas till svars och, om det 

krävs, bli solidariskt ansvariga för överträdelser av Europakonventionen. EU får 

dessutom möjligheten att ingripa i mål som medsvarande i fall när en medlemsstat 

står inför rätta, rörande EU-rätt.
129

 

7.2. Förklaring 

I Final Draft Accession Agreement har förhandlingsgruppen för CDDH lagt fram 

ett förslag till hur medsvarandemekanismen kommer att utformas i 

Europakonventionen och vad den kommer att innebära. Artikel 36 i 

Europakonventionen innehåller bestämmelser om intervention av tredje part. 

Första punkten i artikeln stadgar att en fördragsslutande part har rätt att avge 

skriftliga yttranden eller delta i förhandlingarna om dess medborgare är klagade i 

målet.
130

 Den andra punkten föreskriver att Europadomstolen för att sörja för en 

god rättsskipning, får bjuda in kontrakterande parter, som inte är parter i målet, att 

avge skriftiga yttranden eller att delta i förhandlingen. 

För att ta itu med problemet med EU:s status som kontrakterande part i 

Europakonventionen och EU:s ansvar för dess medlemsstater i tvister rörande EU-
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rätten, beslutades att artikel 36 skulle ändras. I artikel 3 i Final Draft Accession 

Agreement, beslutades även att artikel 36 i Europakonventionen skulle få en ny 

rubrik. Rubriken skall ändras från ”[i]ntervention av tredje part” till 

”[i]ntervention av tredje part och medsvarande”.
131

 Vidare skall det läggas till en 

punkt i artikeln som kommer få lydelsen: 

”4. The European Union or a member State of the European Union may 

become a co-respondent to proceedings by decision of the Court in the 

circumstances set out in the Agreement on the Accession of the European 

Union to the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms. A co-respondent is a party to the case. The 

admissibility of an application shall be assessed without regard to the 

participation of a co-respondent in the proceedings.”
132

 

Medsvarandemekanismen innebär att EU kan bli medsvarande i ett mål varvid en 

eller flera medlemsstater är svaranden om Europadomstolen finner att den 

påstådda överträdelsen ifrågasätter förenligheten mellan bestämmelserna i 

Europakonventionen samt dess protokoll och EU-rätten. Detta i synnerhet om 

överträdelsen endast hade kunnat undvikas av medlemsstaten(-erna) genom att 

bortse från skyldigheter i EU-rätten. En medlemsstat kan under samma 

förutsättningar som ovan bli medsvarande i ett mål vari EU är svaranden.
133

 

En kontrakterande part kan endast bli medsvarande i en process efter inbjudan 

från Europadomstolen eller om Europadomstolen accepterar en kontrakterande 

parts förfrågan om att bli medsvarande. Vid ovan nämnda beslut skall 

Europadomstolen inhämta synpunkter från alla berörda parter för att sedan besluta 

om rekvisiten i artikel 3 p. 23 är uppfyllda.
134

 

Medsvarandemekanismen ger EU-domstolen rätt att göra en bedömning av 

rättsläget om ett mål vari EU är medsvarande. Målet måste behandla ett område 

som EU-domstolen inte har bedömt förenligheten mellan rättigheter i 

Europakonventionen samt dess protokoll och EU-rätten. EU måste emellertid göra 

en sådan bedömning ”snabbt” så inte processen i Europadomstolen försenas. 

Ovan nämnda skall inte heller påverka Europadomstolens befogenheter.
135

  Om en 

                                                 
131

 Svensk översättning inte tillgänglig; författarens översättning av ”[t]hird party intervention and 

co-respondent”. 
132

 Final Draft Accession Agreement (5 April 2013), artikel 3 p. 1b. 
133

 Final Draft Accession Agreement (5 April 2013), artikel 3 p. 23. 
134

 Final Draft Accession Agreement (5 April 2013), artikel 3 p. 5. 
135

 Final Draft Accession Agreement (5 April 2013), artikel 3 p. 6. 



38 

 

överträdelse har skett och en kontrakterande part är medsvarande i målet, skall 

den svarade och den medsvarande solidariskt ansvara för överträdelsen, om inte 

Europadomstolen finner skäl till att endast döma en av parterna.
136

 

Förhandlingsgruppen för CDDH förtydligade sin avsikt angående 

medsvarandemekanismen i Appendix 2 till Final Draft Accession Agreement. I 

ifrågavarande Appendix stadgas att EU kommer att försäkra att EU kommer att 

begära att bli medsvarande inför Europadomstolen eller att EU kommer att 

acceptera en förfråga från Europadomstolen när förhållandena i artikel 3 p. 23 

utgör föremål för sådan begäran.
137

  

Syftet med medsvarandemekanismen är att ”rätt” parter skall stå till svars och att 

EU därigenom får chansen att vara medsvarande när en överträdelse av 

Europakonventionen av en medlemsstat gäller EU-rätt. Emellertid kan det 

uppkomma flera problem som skulle utgöra en risk för att 

medsvarandemekanismen, eller ett misslyckande att aktivera 

medsvarandemekanismen föranleder ett åsidosättande av EU-rätten. Det finns 

exempelvis en risk att Europadomstolen avvisar EU-domstolens krav att få bli 

medsvarande och därmed inte kan bevaka EU:s intressen.
138
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8. Protokoll 16 

Protokoll 16 är ett tilläggsprotokoll vilket undertecknades av Europarådets 

ministerkommitté den 2 oktober 2013. Det nya protokollet kommer att ge de 

kontrakterande parternas högsta domstolsinstanser en möjlighet att begära 

rådgivande yttranden av Europadomstolen avseende tolkning av frågor relaterade 

till Europakonventionen och dess principer.
139

 Artikel 1.1 i protokoll 16 stadgar 

att: 

“Highest courts and tribunals of a High Contracting Party, as specified in 

accordance with Article 10, may request the Court to give advisory opinions 

on questions of principle relating to the interpretation or application of the 

rights and freedoms defined in the Convention or the protocols thereto.” 

Det finns tre stycken nyckelparametrar i bestämmelsen och den första handlar om 

att det inte finns något tvång att söka rådgivande yttranden. I stället är det helt 

valfritt. Den sökande domstolen eller tribunalen får även dra tillbaka sin ansökan 

om yttrande. Den andra parametern definierar vem som får söka eller begära 

yttranden. Det handlar här om att det är den högsta instansen i de kontrakterande 

parternas domstolssystem som har behörighet att söka yttrandet. Den tredje 

parametern bestämmer vilka frågor som får tas upp till yttrandet. Definitionen 

”questions of principle relating to the interpretation or application of the rights 

and freedoms defined in the Convention or the protocols thereto” härstammar från 

artikel 46.2 i Europakonventionen. Det är i framtiden Europadomstolen som skall 

tolka definitionen av vilka rättsfrågor som faller in under artikelns lydelse.
140

 

Risken med bestämmelserna i protokoll 16 är att de högsta insatserna i EU:s 

medlemsstater kan komma att söka rådgivning i frågor som kan röra EU, men 

hänföra frågorna till Europadomstolen. Det är föga troligt att medlemsstater först 

kommer att hänskjuta en fråga till EU-domstolen och sedan även till 

Europadomstolen. Det är i sammanhanget centralt att påpeka att bestämmelserna i 

protokoll 16 avser frågor och råd som sedan Europadomstolen ger sitt yttrande om 

och inte mål, varför EU-domstolen inte kan bli medsvarande. Om en fråga skulle 

gälla ett område varom det finns EU-lagstiftning, finns möjligheten att 
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Europadomstolen ger sitt yttrande i frågan utan att EU-domstolen eller annan 

instans har möjlighet att framföra sina åsikter i frågan. Jag kommer vidare att 

behandla problematiken med protokoll 16 i avsnitt 9.3. 
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9. Analys 

9.1. Skillnader i praxis 

9.1.1. Inledning 

I kapitlet har jag jämfört de olika domstolarnas tolkningar i konfliker mellan 

grundläggande rättigheter och skydd av immateriella rättigheter. Frågan är om det 

föreligger en stor skillnad i praxis och om detta kan ha en negativ innebörd vid 

den kommande anslutningen av EU till Europakonventionen. Jag befarar att 

Europadomstolen kan komma att bortse från EU-rättens långt mer utvecklade 

bestämmelser angående immaterialrätten. Skydd av immateriella rättigheter är ett 

relativt obehandlat rättsområde för Europadomstolen och den första domen kom 

så sent som 2007, medan EU-rätten länge har behandlat ämnet i direktiv och 

praxis.  

9.1.2. Jämförelse av praxis 

Genom domen 2013 i Ashby Donalds and others v. France, fastslog 

Europadomstolen för första gången sin ståndpunkt i frågan om grundläggande 

rättigheter gentemot skydd av immateriella rättigheter. De tidigare domarna från 

Europakommissionen var dels kritiserade, dels utan större rättsvärde.
141

 Det är 

enligt Europadomstolen inte längre tillåtet att rättfärdiga en sanktion eller ett 

juridiskt tilltag genom att begränsa någons yttrande- eller informationsfrihet, med 

stöd av att det har skett intrång i upphovsrätten. Tre kriterier måste emellertid 

vara uppfyllda för att det skall anses ha skett en begränsning av yttrande- eller 

informationsfrihet, nämligen att hindret skall vara föreskrivet i lag, följa det 

legitimta ändamålet att skydda andras rättigheter samt anses vara nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle.
142

 

I de tre målen från EU-domstolen var slutsatsen att det måste ske en avvägning 

mellan skyddet för immateriella rättigheter och de grundläggande rättigheterna. 

Föreligger det en risk att grundläggande rättigheter som informationsfriheten eller 

näringsfriheten trycks ner till förmån för skydd av immateriella rättigheter, måste 

en avvägning göras där de grundläggande rättigheterna prioriteras. Det är också 
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intressant att EU-domstolen i Scarlet vs SABAM gjorde skillnad mellan de 

grundläggande rättigheterna i EU-stadgan. EU-domstolen vägde 

informationsfriheten samt näringsfriheten högre än rätten till egendom. 

Europadomstolen och EU-domstolen har gjort olika tolkningar, men i stort sätt 

nått samma resultat. Det skall ske en avvägning mellan de grundläggande 

rättigheterna och skyddet av immateriella rättigheter. Europadomstolen valde att 

ställa upp tre krav
143

, medan EU-domstolen fastslog att rätten till immateriell 

egendom inte var absolut och att det måste göras en avvägning i fall till fall. 

Resultaten av de båda domstolarnas tolkningar överensstämmer till viss del. Det 

är emellertid oroväckande att EU-domstolen inte valde att hänvisa till tolkning av 

Europakonventionen eller praxis till Europadomstolen i förevarande rättsfall. EU 

skall trots allt ansluta sig till Europakonventionen och därmed bör EU-domstolen i 

alla fall förbereda sig på ett scenario där de båda domstolarnas praxis angående 

grundläggande rättigheter skall tolkas samstämmigt. Det verkar som att EU-

domstolen vill fortsätta att framhäva EU-rättens och EU-domstolens autonomi i 

stället för att döma överrensstämmande med Europakonventionen. I framtiden 

kommer dock EU-rätten underkastas Europakonventionen enligt den bindande 

regeln i artikel 52.3 FEU och därför krävs ett förtydligande från Europadomstolen 

i efterföljande frågor, så att de båda domstolarna kan fortsätta sina verksamheter i 

harmoni och överensstämmelse. 

Det är av särskild vikt att EU-domstolen hänvisar till praxis från 

Europakonventionen i framtida mål och inte tvärt om. Om Europadomstolen 

skulle tolka EU-rätten, skulle en sådan tolkning strida mot EU-rättens 

autonomi.
144

 Europadomstolen bör således inte tolka EU-rätten, utan istället 

behandla EU-rätten som en del av fakta. På så sätt kan Europadomstolen ta EU-

rätten i beaktande utan att det strider mot EU-rättens autonomi. 

9.1.3. Bosphorus-testet 

Konsekvensen av Bosphorus-testet blev, som tidigare nämnt,
145

 att 

Europadomstolen normalt avstår från att blanda sig i fall där en medlemsstat 
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handlat på grund av dess skyldigheter enligt EU-rätten. Final Draft Accession 

Agreement nämner emellertid inget om Bosphorus-testets framtid. Genom 

införandet av medsvarandemekanismen
146

 tror jag att Bosphorus-testet, i alla fall i 

dess nuvarande form, kommer att avfärdas av Europadomstolen. När EU blir en 

kontrakterande part till Europakonventionen förlorar Bosphorus-testet till viss del 

sin funktion, eftersom EU kan bli medsvarade i mål. Vidare privilegierar 

Bosphorus-testet EU:s rättsordning jämfört med medlemsstaternas rättsordningar. 

Europadomstolen bör göra sig av med Bosphorus-testet, eftersom det inte kommer 

att vara förenligt med de övergripande målen med anslutningsfördraget, vilket är 

att behandla EU som vilken annan part till Europakonventionen. 

9.1.4. Sammanfattning 

Kan Europadomstolen komma att döma i ett mål, gällande skydd av immateriella 

rättigheter gentemot grundläggande rättigheter, och skapa praxis på ett område 

som även EU-domstolen har skapat praxis i? Jag tror och hoppas att så inte 

kommer bli fallet. Om målet gäller en kontrakterande part vars överträdelse 

grundades i EU-rättsliga regler, kan EU-domstolen välja att bli medsvarande i 

processen och på så sätt bevaka EU:s intressen. Risken är liten att 

Europadomstolen kommer att bortse från EU-rätten och EU-domstolen kommer 

aldrig att gå med på villkor som möjliggör ett sådant förfarande.  

Vidare tillåter inte reglerna Final Draft Accession Agreement en överträdelse av 

EU-domstolens tolkningsföreträde. Europadomstolen kommer att begränsas till att 

konstatera huruvida bestämmelser i EU-rätten eller åtgärder samt underlåtenheter 

från EU:s institutioner är oförenliga med Europakonventionen. När 

Europadomstolen utför ett sådant konstaterande innebär detta ingen tolkning av 

EU-rätten, eftersom Europadomstolen kommer att basera sina slutsatser om 

tolkningen på EU-domstolens domar. Europadomstolen kommer heller inte ges 

befogenhet att ogiltigförklara bestämmelser i EU-rätten. Det kan endast EU-

domstolen göra. Med stöd i ovan nämnda argumentation och med tanke på att de 

båda domstolarnas tolkningar och tolkningsmetoder är snarlika,
147

 anser jag att 

risken för att Europadomstolen kommer att förbise EU-domstolen/EU-rätten är 

mycket liten.   
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9.2. Medsvarandemekanismen 

9.2.1. Inledning 

Som tidigare nämnt,
148

 tror jag att det kan uppstå problem till följd av den så 

kallade medsvarandemekanismen. Medsvarandemekanismen innebär att EU har 

möjlighet att bli medsvarande part i ett mål där en eller flera medlemsstater är 

svaranden, om Europadomstolen finner att den påstådda överträdelsen ifrågasätter 

förenligheten mellan bestämmelserna i Europakonventionen och EU-rätten.
149

 

Vidare kan en medlemsstat under samma förutsättningar bli medsvarande i ett mål 

varvid EU är svaranden. Problematiken består i att det är Europadomstolen som 

bjuder in parter att medsvara i ett mål eller godkänner begäran om att bli 

medsvarande. Följden kan alltså bli att Europadomstolen inte bjuder in EU som 

part i ett mål eller avvisar EU:s begäran om att få bli medsvarande. Det faktum att 

EU själva kan missa att bevaka alla domar som inkommer till Europadomstolen 

och därmed inte lämna en förfrågan om att få bli medsvarande, kan också vara 

problematiskt. 

9.2.2. Begäran om att bli medsvarande 

För att medsvarandemekanismen skall uppnå tidigare nämnda syfte,
150

 krävs 

antingen en inbjudan från Europadomstolen alternativt att Europadomstolen 

accepterar en förfrågan om att bli medsvarande i ett mål. Redan här finns risken 

att Europadomstolen avvisar EU:s förfrågan om att bli medsvarande i en process. 

Dessutom måste kommissionen i förväg analysera de tiotusentals klagomål mot 

unionens medlemsstater som varje år inkommer till Europadomstolen. Misslyckas 

kommissionen identifiera fall som gäller EU-rätt kan den heller inte lämna in 

förfrågan om att delta i processen som medsvarande.  

Frågetecken för medsvarandemekanismen finns också i artikel 3, punkt 6 i Final 

Draft Accession Agreement.
151

 Det är positivt att Europadomstolen ger en chans 

till EU-domstolen att göra en egen bedömning av rättsläget när EU-domstolen är 

part i ett mål. Punkten är emellertid formulerad på ett sätt som stadgar att den 

endast omfattar ”obehandlade” områden. Dessutom måste EU-domstolen göra en 
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”snabb” bedömning och förfarandet får inte påverka Europadomstolens 

befogenheter. Gällande bestämmelsen i artikel 3, punkt 6, är formuleringen enligt 

min mening otydlig.
152

 Att bedömningen endast gäller obehandlade områden och 

att EU-domstolen måste göra en snabb bedömning samt att förfarandet inte får 

påverka Europadomstolens befogenheter, gör bestämmelsen väldigt godtycklig. 

EU-domstolen är här helt utlämnande till en bedömning av Europadomstolen. 

9.2.3. Medsvarandemekanismen och EU-rättens autonomi 

Skulle förslaget om medsvarandemekanismen i Final Draft Accession Agreement 

vara förenligt med EU-rättens autonomi? EU-rättens autonomi är en av de mest 

centrala principerna inom EU-rätten. Att EU skulle bortse från autonomin vid 

anslutningen till Europakonventionen är inte ett rimligt antagande. Enligt den 

externa autonomin skall EU-rättens regler inte avgöras genom tolkningar av en 

utomstående part, något som det finns risk för om Final Draft Accession 

Agreement godkänns.  

Som tidigare framgått i denna framställning förtydligade EG-domstolen den 

externa autonomin i målet Kadi.
153

 I målet fastslogs att de skyldigheter som följer 

av internationella avtal inte kan undergräva fördragens konstitutionella principer 

eller de grundläggande rättigheterna. De konstitutionella principerna har 

emellertid ändrats genom ordinarie ändringsförfarande enligt artikel 48 FEU och 

artikel 6.2 FEU statuerar att ”[u]nionen ska ansluta sig till europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna”. EU:s externa autonomi undergrävs alltså inte på det konstitutionella 

planet. När det gäller skyddet av de grundläggande principerna, finns det en risk 

att de kan komma att åsidosättas. EU:s grundläggande principer har kommit att bli 

snarlika de principer som stadgas i Europakonventionen. Emellertid går 

rättigheterna i EU-stadgan i vissa fall längre än de i Europakonventionen och 

även om praxis från de båda domstolarna är snarlika, finns det skillnader.
154

 I det 

fall medsvarandemekanismen inte aktiveras i ett mål som avser tolkningen av EU-

rätt, kan därför EU:s externa autonomi förbises. 
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9.2.4. Sammanfattning 

Finns det risk att EU inte kommer att bli medsvarande i framtida mål med aktuella 

bestämmelser i Final Draft Accession Agreement? Först och främst finns det en 

bestämmelse i ”Appendix 2”, vilken innehåller en ensidig försäkran från EU om 

att EU alltid kommer att begära att bli medsvarande. Det innebär att EU 

åtminstone aldrig själva kommer att välja att stå utanför ett mål som aktualiserar 

EU-rätten. Vidare kommer medlemsstaterna vara bundna av lojalitetsprincipen
155

 

i artikel 4.3 FEU och medlemsstaterna blir följaktligen tvungna att underrätta 

kommissionen när medlemsstaten är part i mål som gäller EU-rätten. På så vis kan 

kommissionen begära att medsvarandemekanismen aktiveras. Slutligen kommer 

det förmodligen inte att förekomma många fall där medsvarandemekanismen blir 

aktuell. Den största risken är dock att Europadomstolen väljer att lämna EU:s 

begäran om att bli medsvarande därhän. Ett sådant agerande av Europadomstolen 

är emellertid väldigt svårt att motivera och ter sig osannolikt. Final Draft 

Accession Agreement är dock endast ett förslag och jag är övertygad om att EU-

domstolen kommer att gå till botten med ovan nämnda problematik för att 

säkerställa att EU-rättens autonomi samt rättsprinciper kommer att följas.  
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9.3. Protokoll 16 

Som tidigare nämnt är Protokoll 16 ett tilläggsprotokoll enligt vilket de 

kontrakterande parternas högsta domstolsinstanser har en möjlighet att begära 

rådgivande yttranden av Europadomstolen vid tolkning av frågor relaterade till 

Europakonventionen eller konventionens principer.
156

 Min farhåga angående 

bestämmelserna i protokoll 16 består i att EU-domstolen kan komma att förbises 

av de högsta domstolsinstanserna i medlemsstaterna. Det finns ingen garanti för 

att medlemsstater kommer att vända sig först till EU-domstolen och sedan till 

Europadomstolen när de söker rådgivning. Om ett sådant fall skulle röra EU-rätt 

och en medlemsstat endast vänder sig till Europadomstolen, kan detta föranleda 

att EU-rättens autonomi förbises.  

Ett ytterligare problem med Protokoll 16 är att det finns oklarheter på vilket sätt 

de rådgivande yttranden skall tolkas. De är uppenbart inte bindande, vilket 

innebär att de kontrakterande parterna vilka har sökt yttrandet, inte är tvingade att 

följa yttrandet. Ett exempel som belyser problematiken är om en medlemsstat 

vänder sig till Europadomstolen för att få råd i en fråga. Frågans innehåll omfattas 

av såväl Europakonventionen som EU-rätten. Om medlemsstaten sedan väljer att 

inte följa Europadomstolens yttrande, föreligger stora oklarheter. Kan 

medlemsstaten välja att ignorera Europadomstolens yttrande och i stället vända 

sig till EU-domstolen för vägledning och vilka konsekvenser får ett sådant 

handlande?  

Det finns inga bestämmelser i Protokoll 16 som behandlar nyss nämnda 

problematik, utan den kvarliggande möjligheten är att frågan tas upp i Opinion 

2/13. Det finns emellertid inget som garanterar att den frågan kommer att tas upp i 

det yttrandet och det är möjligt att frågan kan bli föremål för ett ytterligare 

yttrande från EU-domstolen. 
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10. Slutsatser 

Framställningens analys har genomgående präglats av att Final Draft Accession 

Agreement innehåller flera oklarheter som behövs ses över. EU-domstolen har 

möjlighet att reda ut oklarheterna i fråga i Opinion 2/13. I Opinion 2/13 skall EU-

domstolen svara på huruvida utkastet till avtal om EU:s anslutning till 

Europakonventionen är förenligt med fördragen. 

Gällande frågan huruvida EU:s anslutning till Europakonventionen kommer att 

innebära en överträdelse av EU-rättens autonomi vid tolkning av praxis i områden 

som har behandlats av båda domstolar, kom jag i analysen fram till att risken 

härvidlag är liten. Införandet av medsvarandemekanismen kommer tillåta EU att 

bli medsvarande i processer och på så sätt bevaka unionens intressen. Reglerna i 

Final Draft Accession Agreement tillåter de facto inte Europadomstolen att tolka 

EU-rätten. Europadomstolens behörighet kommer att begränsas till att konstatera 

huruvida bestämmelser i EU-rätten är oförenliga med Europakonventionen. Vad 

som är oroande är dock EU-domstolens motvillighet att inte hänvisa till 

Europakonventionen eller praxis till Europadomstolen i framställningens 

analyserade rättsfall. EU-domstolen borde ha förberett sig på att de båda 

domstolarnas praxis angående grundläggande rättigheter skall tolkas 

samstämmigt. Sammanfattningsvis, och med förhoppning i att EU-domstolen 

kommer att reda ut oklarheterna i Opinion 2/13, anser jag att risken för att 

Europadomstolen kommer att förbise EU-rätten är liten.  

Gällande frågan huruvida en situation där medsvarandemekanismen inte aktiveras 

kan leda till att EU-rätten förbises, är svaret även här relativt oklart. Final Draft 

Accession Agreement innehåller en utfästelse från EU om att EU alltid kommer 

att begära att bli medsvarande. Utfästelsen från EU tillsammans med 

lojalitetsprincipen, innebär att EU och medlemsstaterna frivilligt kommer att 

begära att medsvarandemekanismen aktiveras i aktuella mål. Det finns emellertid 

fortfarande oklarheter i vilka fall Europadomstolen kommer att acceptera EU:s 

eller medlemsstaternas begäran om att bli medsvarande. Det finns vidare en liten 

risk att EU kan missa att begära att bli medsvarande. Kommissionen måste i 

förväg analysera tiotusentals klagomål mot unionens medlemsstater som varje år 

inkommer till Europadomstolen. Misslyckas kommissionen att identifiera de 

klagomål som gäller EU-rätt, kan de heller inte bli medsvarande i processen.  
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I analysen kom jag fram till att bestämmelserna i Protokoll 16, angående 

möjligheten för kontrakterande parter att begära rådgivande yttranden från 

Europadomstolen, måste ses över.  Det finns ingen garanti för att medlemsstater 

kommer att vända sig först till EU-domstolen och sedan till Europadomstolen när 

de söker rådgivning. Protokoll 16 innehåller flera frågetecken som kan föranleda 

att EU:s autonomi förbises. Om inte Opinion 2/13 tar upp problematiken 

angående Protokoll 16, måste EU-domstolen starta en ny utredning. 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att EU:s anslutning till Europakonventionen 

och Final Draft Accession Agreement kantas av flera oklarheter. Det ligger nu på 

EU-domstolen att reda ut alla oklarheter och frågetecken i Opinion 2/13. Endast 

då kan EU, medlemsstaterna samt kontrakterande parter åtnjuta ett förstärkt skydd 

av mänskliga rättigheter i Europa. 
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