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EU-domstolen som människorättsdomstol – nordiska perspektiv

Niilo Jääskinen, JD, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen i Finland, tidigare generaladvokat 

vid EU-domstolen, Finland

Inom EU-rätten utvecklades systemet för skydd av grundläggande rättigheter genom att EU-

domstolen började tillämpa bestämmelserna i Europeiska människorättskonventionen som 

allmänna rättsprinciper inom unionsrätten. Efter att EU införde en egen rättsligt bindande stadga 

om grundläggande rättigheter har konventionen spelat en mindre och sekundär roll i EU-

domstolens rättspraxis. Däremot har domstolen aktivt tillämpat stadgan såsom en del av unionens 

konstitution. Försöken att skapa en extern folkrättslig kontroll genom att EU skulle ansluta sig till 

människorättskonventionen har tillsvidare misslyckats. EU-domstolen förefaller agera som en 

författningsdomstol och inte såsom en internationell människorättsdomstol och betona EU-rättens 

autonomi också i detta sammanhang. 

1. Folkrätten och den konstitutionella rätten som referensram för skyddet av enskildas 

fundamentala rättigheter  

Rättsskyddet för enskildas fundamentala friheter och rättigheter har från och med det 17:e 

århundradet utvecklats inom två samverkande referensramar, å ena sidan inom den konstitutionella 

rätten i enskilda stater och å andra sidan inom folkrätten. De brittiska, amerikanska och franska 

revolutionerna gav upphov till moderna kataloger, som definierade medborgarnas grundläggande 

rättigheter som universella och individuella, inte enbart som ståndsbaserade rättspositioner. 

Likadana eller korresponderande rättigheter erkändes så småningom även av den internationella 

sedvanerätten, samt på 1900-talet genom ett antal internationella konventioner inom FN-systemet 

och på regional nivå.  
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Begreppsmässigt bestod skillnaden mellan grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter däri 

att de förstnämnda garanterades endast statens egna medborgare. De mänskliga rättigheterna 

tillhörde däremot i princip alla mänskliga varelser. 

Också rättsskyddsmekanismerna var olika. Medborgarrättigheter skyddades av lagstiftaren, och 

senare i allt högre grad av domstolarna. Skyddet för mänskliga rättigheter var en angelägenhet för 

staterna i deras egenskap av avtalsparter i avtal om olika människorättsinstrument. Därtill 

övervakades de mänskliga rättigheterna i allt högre grad av olika folkrättsliga organ,  av vilka vissa 

organiserades som särskilda människorättsdomstolar, såsom Europeiska domstolen för mänskliga 

rättigheter, Inter-American Court of Human Rights och African Court of Human Rights and Peoples 

Rights. 

Numera har ovan nämnda skillnad dock mildrats genom att de nationella grundlagarna ofta 

garanterar också utlänningar de flesta grundläggande rättigheterna och genom att de internationella 

människorättsinstrumenten har blivit tillämpliga inom det nationella rättssystemet. Trots detta är 

tudelningen av rättighetssystemen i folkrättsliga och konstitutionella system fortfarande 

grundläggande på det begreppsmässiga planet. De förstnämnda består av staternas folkrättsliga 

förpliktelser, som vanligen övervakas av ett externt insynsorgan, medan de sistnämnda består av en 

särskild del av en stats konstitution och är underordnad statens egna rättsskyddsmekanismer.

Enligt min mening är en människorättsdomstol främst ett genom folkrätten etablerat organ, vars 

uppgift är att övervaka staternas efterlevnad av sina förpliktelser enligt ifrågavarande 

människorättsinstrument.  I denna mening är EU-domstolen ingen människorättsdomstol, varken i 

förhållande till EU eller till medlemsstaterna. Däremot ingår i EU-domstolens roll som unionens 

författningsdomstol övervakning och tillämpning av ett system av grundläggande rättigheter 

gentemot unionen, och i begränsad betydelse även gentemot medlemsstaterna då dessa agerar inom 

EU-rättens tillämpningsområde. Detta system inkorporerar Europeiska människorättskonventionen 

som en viktig rättskälla. 
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2. EU-rättens utveckling från skyddet av mänskliga rättigheter som allmänna rättsprinciper 

till en bindande katalog om de grundläggande rättigheterna

Som bekant innehöll de under 1950-talet ingångna fördragen om upprättande av de europeiska 

gemenskaperna inga bestämmelser om mänskliga rättigheter eller grundläggande rättigheter. 

Förklaringen till detta var att man inte upplevde att det fanns något rättsligt behov av sådana 

bestämmelser. De nya gemenskaperna var främst inriktade på ekonomiska mål och trots strävan att 

skapa en överstatlig rättsordning uppfattade man till en början inte att gemenskapsorganen genom 

sina beslut i något fall skulle kunna kränka enskilda personers fundamentala rättigheter. Dessutom 

var alla ursprungliga medlemsstater avtalsparter i den europeiska konventionen om mänskliga 

rättigheter, och skyddet av dessa rättigheter uppfattades höra till Europarådets, inte gemenskapernas 

mandat. 

Redan under 1960-talet visade sig den första av ovannämnda premisser vara ohållbar, då 

gemenskapsinstitutionerna allt oftare fattade beslut med relevans för enskildas rättsskydd inom de 

nya områdena för den gemensamma politiken, såsom den gemensamma jordbrukspolitiken, 

tullunionen och konkurrenspolitiken. Samtidigt hade EG-domstolen utvecklat sin rättspraxis om 

EG-rättens direkta verkan och företräde i förhållande till medlemsstaternas nationella rätt. 

I detta sammanhang blev det bristande skyddet för grundläggande rättigheter på gemenskapsnivå ett 

problem för vissa nationella domstolar, främst de tyska och italienska författningsdomstolarna. 

EG-domstolen reagerade på detta problem genom sina domar i målen Stauder1,  Internationale 

Handelsgesellschaft2 och Nold3, och förklarade att EG-rätten trots allt innehöll ett skyddssystem för 

mänskliga och grundläggande rättigheter. Enligt EG-domstolen ingick de grundläggande 

rättigheterna, sådana de garanteras i Europeiska människorättskonventionen och följer av 

medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner, som allmänna principer i EG-rätten. 

Från och med Rutili-domen4 började EG-domstolen så småningom i sina domar hänvisa till 

Europeiska människorättskonventionen och  Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis som 

                                                
1 Mål 29/69, Stauder mot Ulm, EU:C:1969:57.
2 Mål 11-70, Internationale Handelsgesellschaft mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. 
EU:C:1970:114.
3 Mål 4/73, Nold mot Kommission, ECLI:EU:C:1974:51.
4 Mål 36-75, Rutili mot Ministre de l'intérieur, ECLI:EU:C:1975:137, p.32.
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rättskälla när det gällde tillsynen över sådana beslut av gemenskapsorganen som berörde enskildas 

rättigheter och förpliktelser och medlemsstaternas tillämpning av EG-rätten. Grundtanken i denna 

rättspraxis, dvs. att de i människorättskonventionen skyddade rättigheterna tillämpas som allmänna 

rättsprinciper, kodifierades i artikel 6 i Maastrichtfördraget av år1992, numera artikel 6.3 i fördraget 

om Europeiska unionen. 

Det var mot denna bakgrund som Europeiska rådet i juni 1999 i Köln beslöt att en stadga om 

grundläggande rättigheter skulle utarbetas och godkännas av Europeiska unionen. Enligt Europeiska 

rådet skulle stadgan omfatta rätten till frihet och jämlikhet samt de grundläggande 

procedurrättigheter som garanteras i Europeiska människorättskonventionen och som genom 

medlemsstaternas gemensamma författningstraditioner framkommer som allmänna principer i EG-

rätten. Stadgan skulle dessutom innehålla de grundläggande rättigheter som endast tillkommer 

unionens medborgare. Vid utarbetandet av stadgan skulle vidare ekonomiska och sociala rättigheter 

beaktas, sådana de ingick i Europeiska sociala stadgan och i gemenskapens stadga om arbetstagares 

grundläggande sociala rättigheter, såvida de inte endast motiverade mål för unionens handlande.5

Stadgan, som förbereddes av ett särskilt konvent, antogs som en gemensam politisk deklaration av 

institutionernas ordförande i Nice i december 2000.

Då stadgan var en politisk deklaration, var den inte ett rättsligt bindande instrument, även om 

grundtanken var att stadgan skulle innehålla bara sådana rättigheter och friheter som redan 

garanterades i EG-rätten. Under förberedelserna av det så kallade konstitutionella fördraget, och 

senare av Lissabonfördraget, var ett av de viktigaste målen att göra stadgan juridiskt bindande. 

Detta förverkligades i december 2009, då Lissabonfördraget trädde i kraft. Enligt artikel 6.1 i 

Fördraget om Europeiska unionen, sådan  den ingår i Lissabonfördraget, ska ”unionen  erkänna de 

rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna av den 7 december 2000, anpassad den 12 december 2007 i Strasbourg, som ska ha 

samma rättsliga värde som fördragen.”

                                                
5 Europeiska rådet i Köln, 3 och 4 juni 1999, Ordförandeskapets slutsatser, Bilaga IV.
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3. Utebliven extern kontroll på grund av den ofullbordade anslutningen till 

människorättskonventionen 

Under 1990-talet aktualiserades även den av kommissionen redan 1979 lanserade idén om 

gemenskapens anslutning till Europeiska människorättskonventionen. EG-domstolen konstaterade 

dock i sitt yttrande år 19966 att gemenskapen inte hade någon allmän befogenhet att skydda de 

mänskliga rättigheterna, varför en anslutning skulle ha krävt en fördragsändring.

Stadgans konstitutionalisering innebar inte att tanken om gemenskapens, senare unionens 

anslutning till Europeiska människorättskonventionen skulle ha övergivits. Egentligen gick dessa 

två processer hand i hand under 2000-talets första decennium.  Genom Lissabon-fördraget 

introducerades slutligen i primärrätten en skyldighet för unionen att ansluta sig till konventionen. 

Enligt artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen ska ”unionen ansluta sig till Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Denna 

anslutning ska inte ändra unionens befogenheter såsom de definieras i fördragen.” Förpliktelsen att 

ansluta sig är dock inte ovillkorlig, eftersom avtalet om unionens anslutning till europeiska 

konventionen enligt protokoll 8 till grundfördragen ”ska avspegla nödvändigheten att bevara 

unionens och unionsrättens särdrag.”

Förhandlingarna om ett anslutningsavtal till konventionen inleddes år 2010 och ett avtalsutkast 

godkändes av parterna under sommaren 2013. EU-domstolen antog på kommissionens begäran i 

december 2014 ett yttrande i frågan. Till mångas överraskning konstaterade EU-domstolen att 

avtalsutkastet  i många hänseenden var oförenligt med unionsrätten.7 Detta var överraskande, 

eftersom domstolen  redan år 2010 hade gett uttryck för vissa bekymmer beträffande anslutningen 

och dessa hade bemötts i utkastet till anslutningsavtal. Generaladvokat Juliane Kokott skulle 

däremot ha godkänt avtalsutkastet, trots vissa dubier.

EU-domstolens reservationer i yttrandet 2/13 gällde främst olika problem angående det hot som 

anslutningen skulle ha medfört för EU-rättens autonomi och domstolens exklusiva behörighet att 

avgöra tvister mellan medlemsstaterna i frågor som faller inom unionsrättens tillämpningsområde. 

Därtill såg EU-domstolen svårigheter i samband med den så kallade medsvarandemekanismen och 

                                                
6 Yttrande 2/94 (EU:C:1996:140).
7 Yttrande 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454
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det förfarande som innebar att domstolen i vissa fall skulle förhandsgranska en talan som väcks i 

människorättsdomstolen och som gäller en EU-rättsakts giltighet. Domstolen ansåg det också vara 

oförenligt med unionsrättens autonomi att Strasbourg-domstolen skulle kunna utöva juridisk 

kontroll inom den gemensamma utrikes- och försvarspolitikens område, samtidigt som EU-

domstolen fortfarande skulle sakna en sådan befogenhet.

Trots vissa ansträngningar förefaller de strävanden som syftar till att EU ska ansluta sig till 

människorättskonventionen befinna sig i ett politiskt dödläge och det är svårt att förutsäga om, när 

och hur idén kan förverkligas.

4. Skyddet för grundläggande rättigheter som en del av unionsrättens autonomi  

Enligt en gammal pokerregel är det så att ”you can’t beat something with nothing”. För EG-

domstolen var utvecklandet av ett eget system för skyddet av grundläggande rättigheter en 

nödvändighet för att kunna försvara den nya rättsordningens autonomi i förhållande till de 

nationella konstitutionerna, vilka ofta innehöll en särskild katalog över grundläggande rättigheter. 

Domstolen behövde ”någonting” för att kunna undvika en situation där de nationella domstolarna 

aktivt skulle kontrollera EG-rätten genom att använda sina nationella system med grundläggande 

rättigheter som måttstock. 

Vid sidan av den tämligen opraktiska referensen till de rättigheter som framträder i 

medlemsstaternas gemensamma författningstradition var den europeiska 

människorättskonventionen det enda instrument som samtidigt var europeiskt, icke-universellt och 

åtnjöt allmän juridisk och politik legitimitet. Vissa problem uppstod dock genom förankringen av 

EG:s och senare EU:s grundrättighetssystem till konventionen, alltså till ett folkrättsligt instrument 

som inte var bindande för unionen som avtalspart. 

Europeiska människorättskonventionen fastslår för avtalsstaterna ett folkrättsligt minimum, som 

avtalsstaterna är skyldiga att iaktta. Åtlydnaden kontrolleras i efterskott. Detta innebär att två 

viktiga principer råder i konventionssystemet, nämligen för det första att alla nationella rättsmedel 

måste uttömmas (exhaustion of national remedies) innan ärendet kan föras inför Strasbourg-

domstolen och för det andra att medlemsstaterna i sin tillämpning av konventionen tillerkänns en 

viss prövningsmarginal (margin of appreciation).  
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Inom EU-rätten ska grundläggande rättigheter tillämpas som en del av den övriga rättsordningen, å 

ena sidan såsom direkt tillämpliga rättsregler och å andra sidan såsom riktlinjer för tolkningen och 

tillämpningen av EU-rätten i både EU-institutionerna och EU-organen. Detsamma gäller för 

medlemsstaternas myndigheter inom EU-rättens tillämpningsområde. I båda dessa hänseenden 

räcker det inte att ett folkrättsligt minimum uppnås. Inom EU bör skyddet vara mera omfattande8

men samtidigt enhälligt9.  

Av domen i Melloni-målet följer att medlemsstaterna inte kan vägra tillämpa unionsrätten på den 

grunden att den nationella grundlagen garanterar en högre skyddsnivå, om unionslagstiftaren har 

etablerat ett enhälligt regelverk inom området i fråga. Däremot kan det nationella systemet 

tillämpas parallellt med unionens system av grundläggande rättigheter om unionsrätten lämnar 

handlingsutrymme för medlemsstaterna och tillämpningen av det nationella systemet ”varken 

undergräver den skyddsnivå som föreskrivs i stadgan, såsom den tolkats av domstolen, eller 

unionsrättens företräde, enhetlighet och verkan.”10

EU-domstolen konstaterade i sitt yttrande 2/13 att väsentliga särdrag i unionsrätten har gett upphov 

till ett strukturerat nätverk av principer, regler och rättsförhållanden som står i ett inbördes 

beroendeförhållande till varandra och är ömsesidigt förpliktande för unionen själv och dess 

medlemsstater. Varje medlemsstat delar med alla andra medlemsstater en rad gemensamma 

värderingar, som ligger till grund för unionen, och erkänner att de andra medlemsstaterna delar 

dessa värderingar. Därför råder det ett ömsesidigt förtroende för att dessa värderingar kommer att 

erkännas och att unionsrätten kommer att iakttas. I kärnan av denna rättsliga konstruktion finns 

dessutom de grundläggande rättigheterna sådana de erkänns i stadgan. Unionsrättens autonomi i 

förhållande till medlemsstaternas respektive rättsordningar och i förhållande till folkrätten medför 

att tolkningen av dessa grundläggande rättigheter ska ske inom ramen för unionens struktur och 

mål.11

EU-domstolen konstaterade också att för att säkerställa att särdragen i unionens rättssystem och 

dess autonomi ska bevaras, har det genom fördragen inrättats ett domstolssystem bestående av EU-

domstolen och de nationella domstolarna. Detta system är avsett att garantera att EU-rätten tolkas 

                                                
8 Se t.ex. förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International Foundation
mot Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission, EU:C:2008:461, p.281-309.
9 Mål C-399/11, Melloni, EU:C:2013:107.
10 Mål C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, p.29.
11 Yttrande 2/13, EU:C:2014:2454., p. 167-171.
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på ett konsekvent och enhetligt sätt. Därigenom blir det möjligt att säkerställa unionsrättens 

koherens, fulla verkan och autonomi. De grundläggande rättigheterna, sådana de erkänns särskilt i 

stadgan, ska följaktligen i unionen tolkas och tillämpas med iakttagande av denna konstitutionella 

ram.12

Jag vill också erinra om att trots att de mänskliga rättigheter som skyddas genom konventionen 

utgör kärnan i stadgan, har EU-rätten traditionellt garanterat och skyddat även sådana rättigheter 

som inte (fullt ut) ingår i konventionen. I detta avseende kan man  hänvisa till skyddet av 

personuppgifter som en särskild grundläggande rättighet, mediefriheten och mediernas mångfald, 

rätten till fritt yrkesval, näringsfriheten, asylrätten, den kulturella, religiösa och språkliga 

mångfalden, jämställdheten mellan kvinnor och män, barns, äldres och funktionsnedsatta personers 

rättigheter, arbetstagarnas rättigheter och grundläggande sociala rättigheter, rätten till god 

administration och politiska rättigheterna på unionsplanet. Det kan konstateras att stadgan, som i 

detta hänseende återspeglar mycket av domstolens tidigare rättspraxis, företräder en bredare syn på 

fundamentala rättigheter än konventionen.13

Av det ovan sagda framgår att trots den relativt stora innehållsmässiga och även metodologiska 

korrespondensen mellan EU:s system för grundläggande rättigheter och konventionens system är 

deras systematiska grundlag och raison d’être  olika. Härav följer att EU-domstolen inte kan och 

inte bör fungera som en människorättsdomstol, utan som en konstitutionsdomstol för en överstatlig 

gemenskap. EU-domstolen erinrade likväl i domen i målet Åkerberg Fransson att EU-rätten inte 

reglerar förhållandet mellan människorättskonventionen och medlemsstaternas rättsordningar och 

inte heller fastställer vilka slutsatser en nationell domstol ska dra i ett fall där en nationell 

bestämmelse är oförenlig med de rättigheter som garanteras i denna konvention.14

Man kan sammanfatta domstolens argumentation så att inom EU-rätten tillämpas de grundläggande 

rättigheterna som en integrerad del av en större konstitutionell helhet, vars olika värderingar och 

mål bör balanseras mot varandra. Inom EU-rätten är det också viktigt att ta hänsyn till unionens 

karaktär som en gemenskap sui generis, som är ett mellanting en förbundsstat och en internationell 

                                                
12 Yttrande 2/13, EU:C:2014:2454., p. 174-177. 
13 Se Niilo Jääskinen, The Place of the EU Charter within the Tradition of Fundamental and Human Rights, i 
Fundamental Rights in the EU – A Matter for Two Courts, (Eds. Morano-Foadi, Sonia – Vickers, Lucy), Hart 
Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2015, 11–20.
14 Mål C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, p.44.
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organisation, vilket komplicerar tillämpningen av grundläggande rättigheter i gränsöverskridande 

fall. 

Enligt professor Graínne de Búrca hänvisade EU-domstolen under tiden mellan ikraftträdandet av 

Lissabonfördraget och utgången av år 2012 till stadgan i sammanlagt 122 domar, men endast i 18 

av dessa också till människorättskonventionen. Före Lissabonfördraget hade hänvisningarna till 

människorättskonventionen varit flera än till stadgan.15 Enligt min egen sökning har EU-domstolen 

under perioden 1.12.2009−31.12.2016 citerat stadgan i över 500 domar, beslut eller avgöranden i 

omprövningsförfarande.16

Professor Romain Tinière har delat in EU-domstolens rättspraxis efter Lissabonfördragets 

ikraftträdande i tre perioder.17 Den första perioden inträffade mellan att stadgan antogs och 

Lissabon-fördraget trädde i kraft. Perioden karakteriserades av en viss försiktighet och 

återhållsamhet. Stadgans ställning som rättskälla var osäker, men så småningom började EG-

domstolens generaladvokater och senare själva domstolen att hänvisa till stadgan, dock nästan alltid 

samtidigt som de hänvisade till människorättskonventionen.18

Enligt Professor Tinière började den andra fasen under 2010, alltså då stadgan hade blivit bindande. 

Under denna period började domstolen i allt större omfattning tona ner konventionens betydelse till 

fördel för stadgan19. I själva verket har EU-domstolen från och med domen i målet J. McB20 i 

oktober 2010 systematiskt tillämpat stadgans bestämmelser och hänvisat till konventionens 

bestämmelser främst som tolkningsunderlag för de förstnämnda. Stadgan tillämpades alltså 

utgående från principen om EU-rättens autonomi. Yttrandet 2/13 kan förstås som kulminationen av 

denna inställning.

                                                
15 Graínne de Búrca, After the EU Charter of Fundamental Rights: The Court of Justice as a Human Rights 
Adjudicator? Maastricht Journal of European Law 2/2013, 168-184, s.174-175. 
16 Enligt några stickprov som jag gjort förefaller EU-domstolens internetportals sökmaskin ge ett högre antal mål där 
stadgan har citerats. Storleksordningen torde dock vara nära nog det riktiga.
17 Se Romain Tinière, Le rôle de la Charte dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne depuis 
l’avis 2/13: vers un modus vivendi avec le droit de la convention?, Revue de l’Union européenne, No600 –Juillet-Août 
2016, s. 401-404.
18 Domstolen hänvisade till stadgan i 59 domar innan stadgan blev rättsligt bindande 1.12.2009. Under samma period 
hänvisade domstolen i ytterligare 81 domar till människorättskonventionen. Graínne de Búrca, After the EU Charter of 
Fundamental Rights: The Court of Justice as a Human Rights Adjudicator? Maastricht Journal of European Law 
2/2013, 168-184, s.170, fotnot 6.
19 Tinière s. 402-403.
20 Mål C-400/10 PPU, J. McB mot L.E., EU:C:2010:582.
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Enligt professor Tinière har domstolens hållning under den tredje period, som började år 2015, 

alltså efter yttrandet, blivit mera avspänd, med flera hänvisningar till människorättskonventionen. 

Enligt honom förefaller det som om bortfallet av faran för anslutning till konventionen skulle ha 

möjliggjort en mera balanserad växelverkan mellan dessa två rättskällor, stadgan och 

konventionen.21

En del av domarna har varit av stor principiell betydelse ur strukturell synvinkel, då domstolen har 

förklarat stadgans tillämpningsområde och principerna för tolkningen av den. I en stor del av 

besluten har EU-domstolen dock konstaterat att stadgan inte är tillämplig på grund av att situationen 

i målet inte faller inom EU-rättens tillämpningsområde.

Det förefaller också som om tillämpningen av övriga internationella människorättsinstrument skulle 

ske genom ett filter bestående av motsvarande bestämmelser i stadgan. Bland de universella 

människorättsinstrumenten brukar domstolen hänvisa till FN:s flyktingkonvention, konvention om 

barnets rättigheter och konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.22 EU har 

anslutit sig till sistnämnda konvention. I domen i målet HK Danmark konstaterade domstolen att 

unionen har antagit FN-konventionen och att bestämmelserna i denna konvention således från och 

med konventionens ikraftträdande utgör en integrerad del av unionens rättsordning. Det 

ifrågavarande direktivet skulle därför så långt som möjligt tolkas i överensstämmelse med denna 

konvention.23

Ovan nämnda utveckling motsvarar en mera allmän tendens hos EU-domstolen att tillämpa 

folkrätten i praktiken utifrån ett egentligen dualistiskt tänkesätt, även om den konstitutionella 

utgångspunkten fortfarande är monistisk.24  

Enligt min mening det är omöjligt att klassificera EU-domstolens tillämpning av stadgan efter att 

den blev rättsligt bindande som aktivistisk eller passiv, liberal eller konservativ. Angående vissa 

rättigheter, såsom de i artikel 7 och 8 garanterade rättigheterna till privatliv och skyddet av 

personuppgifter, kan domstolens rättspraxis betecknas som djärv. Detta framgår av domarna i de 

                                                
21 Tinière s. 404.
22 Jörg Polakiewicz, Prologue. The EU’s Accession to the European Convention on Human Rights – A Matter of 
Coherence and Consistency, (Eds. Morano-Foadi, Sonia – Vickers, Lucy), Hart Publishing, Oxford and Portland, 
Oregon, 2015, xvii–xxvii, s. xxii. 
23 Förenade målen C-335 och 337/11, HK Danmark, EU:C:2013:222, p. 29-31
24  Se Niilo Jääskinen – Alicja Sikora, The exclusive jurisdiction of the Court of Justice of the European Union and the 
unity of the EU legal order, European Union and International Dispute Settlement (Marise Cremona - Anne Thies –
Ramses A.Wessel, eds.), Bloomsbury 2017.
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berömda målen Digital Rights Ireland, Google och Schrems.25 När det gäller sociala rättigheter 

samt skydd för fångar och förbrytare har domstolen däremot varit försiktig. Detta illustreras av 

domen i målet Spasic26, som gällde tillämpning av ne bis in idem principen i ett gränsöverskridande 

brottmål. EU-domstolen ansåg att principen trots utvidgat straffrättsligt samarbete fortfarande gäller 

endast inom medlemsstaten i fråga. 

Som slutledning kan konstateras att domstolen ser EU-systemet för skyddet av grundläggande 

rättigheter som ett system som materiellt består av stadgan. Däri inkorporerade övriga källor och 

instrument fungerar som subsidiära tolkningskällor och som ”sources d’inspiration”. Domstolens 

uppgift är att tillämpa stadgan som en del av ett autonomt konstitutionellt system och denna uppgift 

innebär vidare förpliktelser än att garantera ett minimiskydd för enskildas grundläggande 

rättigheter.

5. EU:s bristande statlighet och dess inverkan på skyddet av fundamentala rättigheter i 

Europa 

EU:s rättsliga egendomlighet är problematisk både för Strasbourg-domstolen och för EU-

domstolen. Ett starkt motiv för EU:s anslutning till människorättskonventionen var strävan att skapa 

partsbehörighet för EU i människorättsdomstolen. Det rådande läget, där medlemsstaterna som 

avtalsparter svarade också för sådana konventionsöverträdelser som direkt följde av EU-rätten, var 

ohållbart. Strasbourg-domstolen konstaterade slutligen detta i sin Bosphorus-dom27 där den 

förklarade sig avstå från att granska EU-rättens konformitet med människorättskonventionen till 

den del som EU-domstolen utövade en motsvarande kontroll. 

För EU-domstolen har Strasbourg-domstolens rättspraxis vållat bekymmer i samband med sådana 

gränsöverskridande fall där medlemsstaterna enligt EU-rätten är förpliktade att avstå från att 

kontrollera varandras agerande. Sådana situationer uppkommer vid tillämpning av EU:s regelverk 

om internationella barnrättsliga förhållanden, samarbete inom straffrättens område samt Dublin-

                                                
25 Se målen Digital Rights Ireland m.fl., C-293/12 och C-594/12, EU:C:2014:238; Google Spain och Google, C-131/12, 
EU:C:2014:317,;C-498/16, Schrems, EU:C:2015:650.
26 C-129/14 PPU, Spasic, EU:C:2014:586.
27 Se CE:ECHR:2005:0630JUD004503698: Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi mot Irland 
(ansökan nr 45036/98), Stora kammarens avgörande 20.6.2005. Domen i Avotinš mot Lettland bekräftade att 
Bosphorus-doktrinen fortfarande är relevant. Se CE:ECHR:2016:0523JUD001750207,  Avotiņš mot Lettland (ansökan 
nr 17502/07), dom 23.5.2016.
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systemet inom flyktingrätten. I dessa situationer borde samarbetet mellan medlemsstaterna i princip 

likna statsinternt myndighetssamarbete. 

I sitt yttrande om anslutningsavtalet betonade EU-domstolen kraftigt kravet på ömsesidigt 

förtroende. Enligt domstolen är principen om ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna av 

grundläggande betydelse i unionsrätten, eftersom den gör det möjligt att skapa och upprätthålla ett 

område utan inre gränser. Medlemsstaterna inte endast saknar rätt att kräva att en annan 

medlemsstat tillämpar en högre nivå på skyddet för de grundläggande rättigheterna än den som 

säkerställs genom unionsrätten, utan saknar även rätt att annars än i exceptionella fall kontrollera 

huruvida denna andra medlemsstat i ett enskilt fall verkligen har iakttagit de grundläggande 

rättigheter som unionen skyddar.28 Domstolen underströk att i den mån som Europakonventionen 

skulle komma att kräva att unionen och medlemsstaterna ska betraktas som fördragsslutande parter 

även i sina ömsesidiga förbindelser, kunde anslutningen äventyra den jämvikt på vilken unionen är 

grundad samt unionsrättens autonomi.29

Problematiken kring principen om ömsesidigt förtroende understryker också EU-rättens behov av 

autonomi i förhållande till människorättskonventionen och dess tillämpningsmekanismer. EU-

domstolen förefaller anse att strävan att ställa EU i samma position som 

människorättskonventionens avtalsstater och att följaktligen ge EU-domstolen samma position som

de högsta statliga domstolarna i praktiken skulle leda till ett rättsläge som inte vore likvärdigt. 

Efter anslutningen skulle nämligen människorättskonventionen kunna intervenera också i 

rättsförhållanden mellan en avtalsparts, alltså EU:s, interna konstituerande enheter, dvs. mellan EU 

och/eller dess medlemsstater. Samtidigt skulle denna avtalsparts interna konstitution till en viktig 

del, alltså angående de grundläggande rättigheterna, underlyda en extern domstols 

tolkningsbehörighet, till följd av de förbindelser som stadgan skapar mellan sig själv och 

konventionen. Därför skulle anslutningen till människorättskonventionen ha en mera dramatisk 

inverkan för EU-domstolen än den har haft t.ex. för de nordiska högsta domstolarna eller 

grundlagsdomstolarna på kontinenten.

Man behöver inte dela den rättsliga syn som EU-domstolen gav uttryck för i sitt yttrade om 

anslutningsavtalet. Generaladvokat Kokotts utlåtande visar att också en annan tolkning hade varit 

                                                
28 Yttrande 2/13, EU:C:2014:2454., p.191-192.
29 Yttrande 2/13, EU:C:2014:2454., p.194.
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tänkbar från rättslig synpunkt. Däremot vore det felaktigt att betrakta EU-domstolens yttrande som 

uteslutande ett spel om makten.  

EU-domstolen har dock identifierat den risk som består i att om den inte garanterar en med 

människorättskonventionen motsvarande skyddsnivå, kan detta äventyra inte bara domstolens 

relationer till de nationella författningsdomstolarna, som inte tycks ha accepterat Melloni-doktrinen 

som sådan. Likväl kunde Strasbourg-domstolens Bosphorus-doktrin ifrågasättas. Därför har 

domstolen som en säkerhetsventil i sin rättspraxis utvecklat doktrinen om att det ömsesidiga 

förtroendet mellan medlemsländerna inte behöver vara blint.30

Inom asylrätten och det straffrättsliga samarbetet har domstolen tillerkänt de nationella domstolarna 

befogenhet att inte automatiskt erkänna likvärdigheten av en annan medlemsstats rättssystem, om 

det finns risk för systematisk icke-efterlevnad av stadgan. Den godtagbara måttstocken för kontroll 

av de andra medlemsstaternas förhållanden är alltså inte den nationella grundlagen, utan unionens 

egen stadga. Denna exceptionella kontrollbefogenhet har erkänts beträffande återförvisning av 

asylsökande till Grekland vid tillämpning av Dublin-systemet31 och beträffande tillämpningen av en 

europeisk arresteringsorder i förhållande till Ungern och Rumänien på grund av att förhållandena i 

dessa länders fängelsesystem ansågs kunna leda till omänsklig eller förnedrande behandling.32

Det bör uppmärksammas att EU-domstolen i båda fallen hänvisade till människorättsdomstolens 

domar, som bekräftade att förhållandena i ifrågavarande medlemsstater med stor sannolikhet kunde 

leda till konventionsöverträdelser. EU-domstolen accepterade också människorättsdomstolens 

tolkning av konventionen som bindande vid tillämpningen av stadgan. 

Denna utveckling tyder på att människorättskonventionen fortfarande utgör en yttre gräns för EU-

rätten och att EU-domstolen kontrollerar att EU-rättens i övrigt autonoma tillämpning inte leder till 

konventionsöverträdelser i sådana fall där det finns en konkret fara för det. I denna bemärkelse 

fungerar EU-domstolen trots allt som en människorättsdomstol. 

                                                
30 G. Anagostaras, Mutual confidence is not blind trust! Fundamental rights protections and the execution of the 
European arrest warrant: Aranyosi and Caldararu, Common Market Law Review, Vol. 53, Number 6, December 2016,
s. 1675-1704, s. 1691-1697.
31 Dom N. S. m.fl., C-411/10 och C-493/10, EU:C:2011:865, p. 78–96. 
32 Förenade målen C-404/15, Pál Aranyosi (C-404/15) och C-659/15 PPU, Robert Căldăraru, ECLI:EU:C:2016:198, p. 
88-104.




