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1.1 Inledning 

 

Europeiska Unionen (EU) är ett internationellt organ som har många olika syften. 

EU har både en funktion som fredsbevarande mellan länderna i Europa och som 

ett handelsorgan. På senare år har dock EU blivit ett organ där även mänskliga 

rättigheter blivit en stark faktor. Länge har EU:s högsta domstol, EU-domstolen, 

använt sig av de mänskliga rättigheterna som generella principer i sina domar. 

EU-domstolen har då lutat sig starkt mot Europeiska Konventionen för 

Mänskliga Rättigheter (EKMR) och dess praxis. Samarbetet har varit fungerande 

trots att EU ej är en medlem av Konventionen, och i egentlig mening ej bunden 

till dess artiklar och praxis.  

År 2009 förändrades förhållandet mellan EU och EKMR då 

medlemsländerna i EU godkände Lissabonfördraget; Fördraget innehöll både en 

egen Europeisk stadga för de grundläggande rättigheterna (Stadgan) och en 

artikel i fördraget om att EU skall ansluta sig till EKMR. Stadgan har samma 

värde som resten av EU-fördraget men fortfarande är inte EU medlem i EKMR. 

Lissabonfördraget visar tydligt att frågan ej är ”om” utan ”när” EU ansluter, men 

många andra frågor finns kvar. De problem som finns kvar måste lösas genom 

kompromisser. 

Bland dessa kompromisser finns det en del organ inom EU som måste 

fortsätta att fungera effektivt, ett av dem är EU:s bedrägeri-bekämpningsbyrå 

(OLAF). OLAF får sin befogenhet från EU-kommissionens utredande kompetens 

och OLAF:s utredningar är åtgärder som påverkar både individer och 

organisationer inom EU; dels inom EU:s organisation och dels inom 

medlemsstaterna.  

Vid mötet mellan nationell rätt och Stadgan ligger just nu ett viktigt mål i 

EU-domstolen, Åkerberg Fransson-målet.
1
 I målet prövas EU:s bundenhet till 

EKMR:s praxis diskuteras. Kommer EU att utöka sin egen kompetens och 

kommer EU att följa Europadomstolens praxis? Det är bara två frågor som EU-

domstolen kan välja att besvara. I mitt arbete undersöker jag vad EU troligtvis 

                                                           
1
 Åklagaren v Åkerberg Fransson, Case C-617/10. 
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kan komma fram till, och hur domen i så fall kommer att påverka EU:s 

medlemskap i EKMR, OLAF:s utredningsmöjligheter och den enskilda 

individens säkerhet i samhället. 

1.2 Avgränsning 

 

Medlemsstater kan vara både medlem av EKMR och EU samtidigt. Jag 

avgränsar mig till att endast se till konflikten mellan EKMR och EU, och inte till 

EKMR och EU som helhet. För att undvika ansvar från ena medlemskapet kan 

medlemsstaten tvingas bryta sitt åtagande mot det andra. OLAF används som 

exempel på ett organ som måste navigera i detta nya rättighetssystem. 

1.3 Syfte 
 

Mitt examensarbete baseras på antagandet om att det finns en konflikt mellan 

EU-rätten och EKMR. Konflikten existerar i länder som både är medlem i EU 

och EKMR. Landet har två internationella åtaganden och konflikten uppstår när 

landet måste bryta sitt åtagande för att uppfylla det andra. 

Mitt syfte med arbetet är dels att undersöka hur konflikten påverkas av EU:s 

presumtiva medlemskap i EKMR, dels se hur EU:s antagande av en egen stadga 

för grundläggande rättigheter påverkar samverkan med Europadomstolen.  

Inom EU finns organet OLAF som redan nu balanserar nationell och EU-rätt 

och jag använder OLAF som ett praktiskt exempel på hur konflikten och 

lösningarna kommer att påverka rättsordningen. 

1.4 Metod och Material 
 

Området som jag skriver om är till stor del osäkert. EU:s anslutning till EKMR 

har ännu ej skett och därför är området mycket baserat på diskussion. Det är 

därför jag väljer att använda ett faktiskt organ i EU, OLAF, som bas för att visa 
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förändringar i rättstillämpningen. OLAF:s verksamhet beskrivs ingående för att 

hjälpa läsaren förstå innebörden av förändringarna. 

Jag beskriver först EU:s kompetens med särskild inriktning till Stadgan. 

Därefter går jag igenom EKMR och Europadomstolens roll. Nästa steg är att 

jämföra de båda rättssystemen. Jag börjar med att fastställa vad som är problemet 

mellan att använda sig av två rättssystem. Därefter går jag igenom de lösningar 

som diskuteras i förslaget till anslutningsavtal. Då lösningen har presenterats går 

jag igenom vad som komplicerar området i tiden mellan Lissabonfördragets 

ikraftträdande och EU:s presumtiva anslutning till EKMR med speciell inriktning 

på Åkerberg Fransson-målet. När konflikten och lösningarna har fastställts går 

jag igenom OLAF ingående för att sedan använda OLAF:s verksamhet som 

exempel när EU bildade Stadgan och även när EU ansluter sig till EKMR. 

Därefter fortsätter jag med avslutande kommentarer där jag tar upp individens 

perspektiv och möjligheter för EU att utöka sin kompetens. 

EU-rätten bygger på sina fördrag FEU, FEUF och Stadgan. Det är dock EU-

domstolen som har exklusiv kompetens vid tolkning av EU-rätten. Rättsfall från 

EU-domstolen har därför stor vikt inom EU. De rättsfall som tas upp i arbetet 

beskrivs i detalj så att läsaren får bakgrunden till domarna. 

Europadomstolens praxis är mycket viktigt för att förstå tillämpningen av 

artiklarna i EKMR. Målen är dock utformade så att det är svårt att dra generella 

principer. Det är bättre att använda praxis som stöd för liknande situationer. 

Därför ser jag det även här nödvändigt att förklara bakgrunden till 

Europadomstolens beslut.  
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2. Europeiska Unionen 
 

2.1 Europeiska Unionens kompetens 
 

Europeiska Unionen (EU) har en stark position i svensk rätt men även EU-rätten 

har sina gränser. I art 4.1 FEU är det tydligt att EU endast har kompetens när EU 

har fått den tilldelad från medlemsstaterna. Det betyder att allt som EU inte fått 

sig tilldelat från medlemsländerna ligger utanför dess kompetens. Det område 

som ligger utanför kompetensen benämns ”Ultra Vires”. Området som EU kan 

handla inom är uppdelad i två: dels den exklusiva kompetensen, dels den delade 

kompetensen.
2
  

2.2 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
 

Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ratificerades 

tillsammans med Lissabonfördraget. Det var en milstolpe för EU och dess roll i 

Europa. Det finns nu bindande artiklar som tvingar EU:s institutioner och 

medlemstaterna att upprätthålla en minimistandard gällande mänskliga 

rättigheter. Före Lissabonfördraget hade EU-rätten alltid respekterat EKMR som 

generella principer. Stadgan är tillämpbar när unionsrätten utövas. Detta gäller 

dels EU:s utövande och dels medlemsstaternas utövande av Unionsrätten.
3
 

Stadgan har samma rättsliga värde som fördraget.
4
 EU skall ansluta sig till 

EKMR, men detta har ännu ej skett.
5
 En sådan anslutning skall dock ej påverka 

EU:s befogenheter så som de beskrivs i fördragen.
6
  

2.3 Jurisdiktion 
 

Principen om tilldelade befogenheter ger EU endast den befogenhet som 

medlemsstaterna ger EU. EU kan inte utöka sin egen makt men får ofta kritik för 

                                                           
2
 Art 5 FEU respektive Art 2-4 FEU. 

3
 Art 51 Stadgan. 

4
 Art 6.1 FEU. 

5
 Art 6.2 FEU. 

6
 Art 6.2 p2 FEU. 
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att göra det. Förklaringen är att EU-rätten i hög grad består av rättspraxis. EU-

domstolen får tolka och precisera EU-rättsliga regler. Detta rättsliga synsätt är 

främmande för Sverige.  

Svensk rätt förlitar sig på att lagstiftning är korrekt och har beretts på rätt 

sätt. Om det uppkommer en fråga om tolkning är det mycket vanligt att ta 

förarbeten till hjälp. EU-rätten är mer likt ett franskt eller tyskt system där 

lagstiftaren stiftar lagar, men där det är domstolarnas uppgift att kontrollera att 

allt har gått rätt till vid genomförandet och tillämpningen. Det gör att domstolen 

får en mycket stark roll i utvecklandet av rättsläget.  

Ett direktiv eller en förordning kan få en utökad användning om EU-

domstolen tolkar den så, så länge de ryms inom direktivets eller förordningens 

ordalydelse. EU har också fullständig jurisdiktion över allt som påverkar den 

interna marknaden. Detta kan gälla allt från handel till människors resande och 

arbete. När ett domslut tolkas för extensivt och resultatet är för långt ifrån 

ordinarie tolkning, kan parlamentet och rådet ändra lagstiftningen på området.
7
 

2.4 Medlemstaternas suveränitet 
 

Det finns två sätt att se på EU-rätt. Enligt det första ser man det hierarkiskt och 

att EU-rätten är överst och nationell rätt är strax därunder. Det andra synsättet är 

att nationell rätt och EU-rätt är parallella och att nationell rätt endast aktiverar 

EU-rätten där den är tillämplig. Det andra synsättet är för EU:s del betydligt mer 

ödmjukt och fungerar bra ihop med idén om direkt effekt. Oavsett vilket synsätt 

som används krävs ett överlåtande av kompetens från medlemstaterna till EU. 

Det är därför principen om tilldelade befogenheter är så viktig. Den hindrar EU 

från att själv utvidga sin kompetens.
8
 

 

 

                                                           
7
 Craig P, de Búrca G, EU LAW Text, Cases and Materials, Fifth Edition, Oxford University Press, 2011, s 

78ff. 
8
 Craig P, de Búrca G, EU LAW Text, Cases and Materials, Fifth Edition, Oxford University Press, 2011, s 

256ff. 
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2.5 Direkt effekt 
 

De rättigheter som beskrivs i Stadgan är meningslösa för individen om de är 

ineffektiva. Individer får inget skydd från Stadgan om den inte kan tillämpas i 

medlemsstaterna. Det behövs därför ett verktyg som tvingar nationella domstolar 

att tillämpa Stadgan. Principen om direkt effekt hjälper EU att upprätthålla sin 

effektivitet i medlemsländerna och att upprätthålla grundläggande rättigheter som 

Stadgan skall skydda. Det finns dock ett par grundläggande problem gällande 

tillämpligheten av rättigheter genom direkt effekt.  

EU-domstolen skapade principen om direkt effekt i rättsfallet Van Gend en 

Loos.
9
  Direkt effekt kan användas då nationell lagstiftning ej uppfyller krav som 

härstammar från unionsrätten. I sådana fall kan individen åberopa EU-rätten 

direkt som stöd för sitt argument och förbigå den nationella lagstiftningen. Detta 

grundar sig i principen om tilldelade befogenheter då den aktuella kompetensen 

tilldelats unionen. Individen kan på detta sätt undvika att hamna i en situation där 

medlemsländer avböjer eller inte uppfyller tidskraven på sitt implementerande.  

Van Gend en Loos-målet ställer även upp vissa krav för direkt effekt. Det går 

ej att åberopa all EU-rätt före medlemstaternas egen rätt. Kravet är att reglerna i 

EU-rätten skall vara precisa, tydliga, ovillkorliga och inte kräva kompletterande 

nationella åtgärder eller gemenskapsåtgärder.
10

 Alla dessa krav måste vara 

uppfyllda för att den enskilda individen skall kunna åberopa EU-rättens regler.  

I målet Becker diskuteras kravet om kompletterande åtgärder. Domstolen 

kom fram till att oavsett storlek på handlingsutrymmet kunde direkt effekt ej 

förekomma.
11

  Om rättigheterna i Stadgan går att använda genom direkt effekt 

kan individen åberopa rättigheterna och behöver ej förlita sig på att nationella 

domstolar begär förhandsavgörande. Individen kan väcka EU-rättigheten tidigt i 

nationell domstol och få ett snabbare avgörande.   

                                                           
9
 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue 

Administration, Case 26-62. 
10

 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue 
Administration, Case 26-62. 
11

 Ursula Becker v Finanzamt Münster-Innenstadt, Case 8/81. 
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Det är uppdelat vilka EU-beslut som kan användas direkt. Fördragstext och 

författningar är tillämpbara i medlemstater enligt art 288 FEUF och de uppfyller 

kraven för fullständig direkt effekt.  Fullständig direkt effekt betyder att 

individen både kan åberopa reglerna i EU-rätten vertikalt och horisontellt. 

Vertikal direkt effekt gäller endast förhållandet individer mot staten och 

horisontell direkt effekt är tillämpbar på förhållandet mellan individer. En partiell 

direkt effekt, gällande direktiv från EU, kan endast ge upphov till en vertikal 

tillämpning.
12

  

Reglerna i stadgan skall som nämnts ovan vara precisa, tydliga, ovillkorliga 

och inte kräva kompletterande nationella åtgärder eller gemenskapsåtgärder. Det 

finns då problem med att rättigheterna i Stadgan ofta är generellt utformade för 

att fånga in så mycket som möjligt. De kan då inte anses ha den nivå av precision 

som krävs.  

Jag finner det osannolikt att rättigheterna uppräknade i Stadgan kan användas 

automatiskt genom direkt effekt eftersom de för vagt utformade. Däremot tror jag 

att det är högst möjligt att finna den precision i rättigheterna som krävs för direkt 

effekt när EU-domstolen har preciserat rättigheterna genom praxis. 

  

                                                           
12

 Craig P, de Búrca G, EU LAW Text, Cases and Materials, Fifth Edition, Oxford University Press, 2011, s 
189. 



12 
 

3. Europeiska Konventionen för Mänskliga Rättigheter 

 

3.1 Bakgrund 
 

Europeiska Konventionen för Mänskliga Rättigheter (EKMR) är ett 

internationellt skydd för mänskliga rättigheter. Skyddet som gäller individer i 

medlemsländerna. Sverige är medlem i Europarådet och Sverige har inkorporerat 

EKMR som svensk lag
13

 samt i regeringsformen som ett förbud att i framtiden 

stifta lag som går emot EKMR och dess praxis.
14

 

3.2 Jurisdiktion 
 

EKMR är således en del av svensk rätt. Sverige får ej utan stöd i lag inskränka de 

mänskliga rättigheter som EKMR satt upp. Konventionens tillämpningsområde 

gäller all svensk rätt. Europadomstolens jurisdiktion gäller endast stat mot 

individ eller stat mot stat och kan endast användas då de nationella rättsmedlen är 

uttömda.
15

 En dom från Europadomstolen ändrar ej på beslut av nationell 

domstol men domstolen kan utdöma skadestånd för att tvinga fram lagändring. 

Oftast ändrar då staten sin lagstiftning och förfarande så att de i framtiden 

uppfyller EKMR:s standarder.  

Individens process att föra fram ett mål inför Europadomstolen varierar 

beroende på i vilken medlemsstat individen har sin hemvist. Det som är lika 

mellan medlemstaterna är att den nationella processordningen måste vara uttömd. 

Om medlemstaten har möjligheten och viljan att ändra det beslut som orsakade 

kränkningen, är detta bättre än att en lång process skall föras i Europadomstolen. 

Ett mål i Europadomstolen tar normalt 12-24 månader. Det har dock hänt att mål 

har överstigit fyra års tid i rättsprocess.
16

 

                                                           
13

 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna. 
14

 19 § 2 kap RF. 
15

 Artikel 32 EKMR. 
16

 European Court of Human Rights, Analysis of Statistics 2011,  January 2012. 
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Europadomstolen kan utdöma rätt till skadestånd för individen men den har 

inga medel att verkställa domen, vare sig juridiskt eller ekonomiskt. 

Medlemsländernas vilja att göra rätt för sig och politiska påtryckningar är det 

som kan se till att individer får det de har rätt till.  

EKMR är således i grund och botten ett folkrättsligt dokument utan tänder, 

men ändå är den effektiv. Om inte EKMR är lag används artiklarna som hjälp för 

att fastställa grundläggande principer; i EU-domstolen och i Amerikanska 

Supreme Court har EKMR och Europadomstolens argument och diskussion 

använts när mål avgörs.  
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4. EU och EKMR tillsammans 
 

4.1 Allmänt 
 

I dagsläget är EU ej rättsligt bunden av EKMR:s artiklar eller domslut. Det finns 

dock en lång historia av att EU har använt Europadomstolens tolkningar som 

generella principer och tillämpat dem i EU-domstolen.
17

 I Lissabonfördraget är 

det tydligt stadgat att EU skall gå med i EKMR och bli rättsligt bunden av 

EKMR:s text och Europadomstolens domslut.
18

 EU:s kompetens skall dock ej 

förändras enligt artikeln i fördraget. Det skall alltså vara Europadomstolen som 

har sista ordet angående de mänskliga rättigheter som räknas upp i EKMR, men 

endast EU-domstolen skall tolka EU-rätt. 

Ett antal problem kommer att uppstå efter EU:s anslutning till konventionen 

som måste åtgärdas om inte systemet skall vara i grunden opraktiskt och osunt. 

EKMR:s högre ställning gällande mänskliga rättigheter kan skapa problem 

för EU och speciellt EU-domstolen. Europadomstolen kommer inte att ta de olika 

viktiga principer som finns inom EU-rätten i beaktande, och Europadomstolen 

kommer inte beakta EU:s intressen mer än andra medlemmarnas intressen.  

EU-domstolen är den enda som kan tolka EU-rätten, och det kommer uppstå 

en märklig situation när ett avgörande i EU-domstolen, som lägger stor vikt på t 

ex etableringsfriheten, slås ner av Europadomstolen. Kommer då EU att ändra sin 

inställning gällande etableringsfriheten eller kommer man att hävda EU-rättens 

principer? 

Europadomstolen kommer i framtiden att vara tvungen att besluta om hur 

stor ”Margin of appreciation” som den vill ge EU. Denna princip fastställdes i 

målet Handyside v United Kingdom. Där fastslog Europadomstolen att 

                                                           
17

 Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council of the European Union, 
Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P, samt Craig P, de Búrca G, EU LAW Text, Cases and Materials, 
Fifth Edition, Oxford University Press, 2011, s 364ff. 
18

 Artikel 6(2) FEU. 
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inskränkningar av rättigheter kan rättfärdigas då inskränkningen syftar till att 

skydda andra legitima mål.
19

 

4.2 Nuvarande problematik mellan EU och EKMR 
 

4.2.1 Inledning 

 

I ett samarbete mellan två självständiga parter kommer det alltid att finnas 

problem som måste lösas. Detta gäller även samarbetet mellan EU och EKMR. 

Problem härstammar från att det ej finns något bindande förhållande mellan EU 

och EKMR. Europadomstolen kan inte utdela ansvar på EU samtidigt som EU-

domstolen ej kan utnyttja Europadomstolens så som bindande praxis. Problemen 

har visats i ett antal rättsfall och jag kommer därför att presentera två av dem. 

4.2.2 Matthews v. The United Kingdom20 

 

EU-domstolen och Europadomstolen har länge samarbetat och utnyttjat 

varandras praxis och argumentation som stöd för generella principer. Det har 

dock uppstått problem i länder som både har ratificerat EKMR och är medlem i 

EU. Ett mål från Europadomstolen, som tydligt belyser konflikten mellan EKMR 

och EU-fördraget, är Matthews v. The United Kingdom (Matthews-målet).
21

  

Målet kom upp i Europadomstolen då Denise Matthews nekades att rösta i 

valet om ledamöter till Europaparlament. Rättsfrågan i fallet blir om detta 

nekande kan utgöra en kränkning av artikel 3 protokoll 1 EKMR. Artikeln 

föreskriver att staterna måste ge tillfälle för befolkningen att göra sin röst hörd 

genom fria och hemliga val. 

Matthews har sin hemvist i Gibraltar. Detta skapar problem då Gibraltar som 

område enbart räknas som en indirekt del av Storbritannien. Gibraltar är i hög 

grad självstyrande men den ultimata makten ligger fortfarande hos 

Storbritannien. EU-fördraget var tillämpbart i Gibraltar genom dåvarande artikel 
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227 (4) EU, som stadgade att EU-fördraget även gäller områden där ett 

medlemsland ansvarar för dess handlande med omvärlden.  

Vissa områden av unionsrätten är dock ej tillämpbar i Gibraltar.
22

 Ett EU-

beslut som Storbritannien var tvunget att godkänna 1976 var att endast den 

befolkning som bor i delar som räknas till Storbritannien direkt får rösta till EU-

parlamentet. Matthews hävdar dock att då hon tvingas följa EU-rätt skall hon ha 

rätt till demokratiska val enligt artikel 3 protokoll 1 EKMR.  

Såhär långt i målet verkar det enkelt; Matthews har ingen rösträtt, hon är 

dock tvingad att följa EU-rätt. Detta kan ej accepteras, men det finns först några 

fler problem att lösa på vägen.  

Det är EU-rätten som hindrar Matthews från att rösta och ej brittisk rätt. EU 

har ej ratificerat EKMR men det har Storbritannien och det är därför som 

Matthews tar upp fallet i Europadomstolen och ej i EU-domstolen. Kan då 

Europadomstolen kräva att Storbritannien tar ansvar för EU-rätten, då 

Storbritannien ej har makten att ändra inskränkningen? Det krävs dessutom full 

enighet i EU för att förändra detta röstningsproblem. 

Europadomstolen kommer fram till följande. Det är sant att Storbritannien ej 

har någon makt att förändra röstningsregeln, men det är Storbritannien som har 

tagit på sig att skydda alla sina medborgares mänskliga rättigheter enligt EKMR. 

Det är fortfarande Storbritanniens ansvar att skydda dessa rättigheter. 

Omständigheten att Storbritannien förflyttar makten för detta område till en 

internationell organisation förändrar ej det ansvaret.
23

 Det finns därför inget 

hinder mot att Storbritannien tar ansvar för EU-rättens inskränkning i artikel 3 

protokoll 1 EKMR.
24

 

I utslaget beslutas att Storbritannien skall ersätta Matthews för kränkningen 

enligt artikel 3 protokoll 1 EKMR. Men detta påverkar inte på något sätt den EU-

regeln som hindrar Matthews från att rösta.
25

 De ledamöter av domstolen som är 

skiljaktiga förklarar att Storbritannien ej har reell möjlighet att förändra rättsläget 
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25
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då det krävs enighet i EU för en förändring och då ett annat medlemsland i EU 

tycker sig ha större rätt till Gibraltar än Storbritannien.
26

 Det finns därför en 

minimal chans att Matthews och de andra invånarna i Gibraltar får det inflytande 

i EU som de förtjänar. 

4.2.3 A, B och C v. Irland27 

 

A, B och C v. Irland (ABC-målet) är ett långt och komplicerat fall. Det är en 

infekterad fråga om abort som behandlas och som jag ej kommer gå in på i detalj 

i detta arbete. Jag vill dock lyfta fram målet för att visa hur EU-medlemslandet 

Irland försvarar sig i Europadomstolen. 

I Europadomstolen har tre kvinnor yrkat att deras rätt till privatliv och liv har 

kränkts av Irlands förbud mot abort. Irländsk lag förbjuder all abort som sker på 

annan grund än risk för kvinnans liv om graviditeten fortsätter.
28

 Denna risk för 

kvinnans liv bedöms mycket restriktivt, och kvinnorna i målet argumenterar att 

bedömning av risk för kvinnans liv endast är generell och ger inga rättigheter till 

kvinnan.
29

  

Irländska konstitutionens artikel 40.3.4 hindrar inte kvinnorna från att söka 

hjälp i andra länder genom att resa dit och uppsöka vård. Kvinnorna kan således 

uppsöka vård i andra länder, speciellt andra EU-länder tack vare EU:s fria 

rörlighet. 

Kvinnorna i målet anser därför att de har blivit kränkta för att de har behövt 

betala mer för en abort, samt riskerat sina liv och hälsa genom att resa iväg för 

något som kunde utföras på plats. Kvinnorna argumenterar att irländska 

konstitutionen är verkningslös och kan förbigås bara om du har pengar att betala; 

Man kan åka till Storbritannien och utföra ingreppet. Det är därför som de söker 

ersättning för de pengar som de har lagt ut. 

                                                           
26

 Case of Matthews v. The United Kingdom, Application no. 24833/94, Judgment 1999, (Skiljaktigas 
punkt 8). 
27

 A, B och C v. Irland, Application no. 25579/05, Judgment 2010. 
28

 Artikel 40.3.3 Irlands Konstitution och A, B och C v. Irland, Application no. 25579/05, Judgment 2010, 
(35-44) 
29

 A, B och C v. Irland, Application no. 25579/05, Judgment 2010. 
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Irlands försvar mot detta argument liknar Matthews-fallets
30

 diskussion, som 

behandlades ovan. Irland argumenterar att kvinnornas förmåga att förflytta sig till 

en annan EU-medlemsstat för att där utföra en abort är beroende av EU-rätten 

och ej av irländsk rätt. Irland har därför ingen möjlighet att förändra EU-rätten. 

Irland har dessutom i sitt anslutningsavtal till EU ett undantag där EU avsäger sig 

rätt att på något sätt påverka artikel 40.3.3 i Irlands konstitution. Irland yrkar 

därför att EU:s princip om fri rörlighet ej skall användas som argument för att 

förändra tolkningen av artikel 40.3.3.
31

 Detta försvar stöds även av europeiska 

parlamentariker i olika samarbetsgrupper för fosters rättigheter.
32

 

Det finns alltså ett fåtal fall där länder, som har ratificerat EKMR och är 

medlemmar i EU, gömmer sig bakom EU-rätten i Europadomstolen. Detta 

problem påverkar samarbetet mellan EKMR och EU. 

4.3 Lösningen på problemen 
 

4.3.1 Inledning 

 

För att rätta till problemet gällande dubbelt ansvar har medlemsländerna i EU 

beslutat att EU skall ansluta sig till EKMR och lyda Europadomstolens praxis. 

Att kombinera två stora internationella organ kommer att kräva mycket arbete 

och därför förhandlas just nu ett anslutningsavtal fram. Det skall inte enbart lösa 

problemet med ansvar, utan även de problem som uppstår när EU inkorporerar 

EKMR. 

4.2.2 EU:s anslutningsavtal till EKMR 

 

EU är förpliktigad enligt Lissabonfördragets art 6(2) FEU att ansluta sig till 

EKMR, och både Europarådet och EU arbetar med att anslutandet skall bli 

verklighet. Ett anslutande för EU till EKMR kan potentiellt lösa problem som har 

uppstått i tidigare fall där medlemsländer har gömt sig bakom EU:s exklusiva 

                                                           
30

 Case of Matthews v. The United Kingdom, Application no. 24833/94, Judgment 1999. 
31

 A, B och C v. Irland, Application no. 25579/05, Judgment 2010, (183). 
32

 A, B och C v. Irland, Application no. 25579/05, Judgment 2010, (200). 



19 
 

kompetens och där Europadomstolen har tvingats tolka konventionen så att den 

passar in istället för att lösa det egentliga problemet.
33

  

Att EU ansluter sig till EKMR är ett utmärkt tillfälle för att öka samarbetet 

mellan de två olika domstolarna och verka för ett bättre och mer förutsägbart 

skydd för individen. Det är dessutom ett ypperligt tillfälle för EU att legitimera 

Stadgan och anslutandet innebär även att EU tar in EKMR i EU-rätten.  

Effekten blir att EU:s effektiva principer, till exempel principen om direkt 

effekt, går att tillämpa på rättigheterna i EKMR. Dock det är emellertid 

Europadomstolen som har den slutgiltiga makten gällande tolkningen av 

EKMR.
34

 Det är en komplicerad process att få EU:s rättsliga och politiska 

aspekter att vara överens med EKMR:s.  

För att åtgärda och samordna diskussionerna mellan EU och Europarådet har 

en arbetsgrupp bildats. Det är i dessa diskussioner som domare från 

Europadomstolen och EU-domstolen kan utveckla sina resonemang. I detta 

kapitel sammanställs dessa och deras påverkan på framtiden undersöks. 

I EKMR har redan införts nya bestämmelser för att möjligöra EU:s 

anslutande genom antagandet av protokoll 14 till konventionen. Artikel 56 i 

protokoll 14 utvidgar definitionen av vilka som kan vara medlemmar av 

Europarådet från stater till ”high-contracting partners” och inom denna nya 

definition ryms EU. Således ligger Europarådet före EU i att verkställa åtgärder 

för att möjligöra anslutandet. 

De viktigaste problemen som diskuteras i gruppen är: 

1. Reservationer
35

 

2. Co-respondent mechanism
36

 

3. Val av domare i Europadomstolen
37

 

                                                           
33
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34

 Fourth negotiation meeting between the CDDH ad hoc negotiation group and the European 
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47+1(2013)002 Council of Europe, Strasbourg, 8 Januari 2013 (60). 
35
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commission of the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, 
47+1(2013)002 Council of Europe, Strasbourg, 8 Januari 2013, artikel 2, (27-30). 
36
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4.3.3 Reservationer 

 

Gruppen har enats om att EU:s medlemskap skall anses vara av lika värde som 

andra medlemmars medlemskap; Det skall ej finnas något som gör att EU får en 

alltför stark eller svag positionen under konventionen. Således skall EU 

inkorporera konventionen så långt som det är möjligt, men EU erbjuds samtidigt 

samma möjlighet till reservationer som medlemsstater enligt artikel 57 EKMR. I 

dagsläget innefattar artikel 57 i EKMR endast ”stater”, men enligt gruppen skall 

konventionen ändras så att EU passar in i artikeln.
38

 Troligtvis kommer lösningen 

att fungera på samma sätt som då protokoll 14 la till artikel 56 för att byta ut 

ordet stater till ”High-contracting parties” enligt mig. 

4.3.4 Co-respondent mechanism39 

 

I förslaget till EU:s anslutning till EKMR har en princip framhävts, artikel 3 eller 

den så kallade Co-respondent mechanism.
40

 Det anses vara ett problem att stater 

som både är medlemmar av EU och Europarådet tidigare har kunnat använda sig 

av EU-rätten för att undvika ansvar. Det är arbetsgruppens intention att en sådan 

situation ej längre skall vara möjlig med hjälp av artikel 3.
41

  

På samma grund förväntas det dyka upp många fler fall av mål som 

behandlar både primär och sekundär EU-rätt. En Co-respondent har samma status 
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som den primära svarande medlemmen.
42

 Artikel 3 i medlemsavtalet kan 

användas åt båda håll, det är möjligt att kalla in EU när en EU-medlemsstat ställs 

inför Europadomstolen och på samma sätt går det att kalla in en EU-medlemsstat 

när EU ställs inför Europadomstolen.
43

 Detta görs för att komma åt 

ansvarsproblemet som belystes i Matthews-målet.  

Det är viktigt att notera att det enbart är Europadomstolen som har makt att 

besluta om när artikel 3 är tillämplig och som kan besluta om detta ex officio. 

Medlemmar kan dock fortfarande ansöka om att få bli co-respondent till 

Europadomstolen.
44

 Europadomstolens beslut att ex officio aktivera Co-

respondent mechanism är endast en inbjudan till att bli part och ej ett tvingande 

beslut.
45

 Skillnaden mellan en tredje part som beskrivs i protokoll 14 artikel 36 

och artikel 3 i medlemsavtalet skall vara att en tredje part enligt artikel 36 endast 

har rätt till att yttra sig och vara med i rättsprocessen medan en co-respondent 

enligt artikel 3 är en faktisk part i målet.
46

 

Gruppen med representanter för Europadomstolen och EU-domstolen kom i 

sin diskussion om artikel 3 fram till två test då Co-respondent principen kan 

tillämpas.
47

 Det första testet skall vara att då ett EU-medlemsland anklagas i 

Europadomstolen och frågan berör EU-rätten direkt eller indirekt så skall EU 

bjudas in som part. Tanken är att om medlemslandet måste åsidosätta sina 
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åtaganden kan det finnas skäl att inte se medlemslandet som ensamt ansvarigt.
48

 

Det andra testet är om EU anklagas i Europadomstolen och dessa anklagelser 

grundar sig i ett medlemslands felaktiga implementering av primär EU-rätt skall 

den implementerande medlemsstaten kunna kallas in som co-respondent för att 

Europadomstolen skall kunna utreda om ansvaret ligger hos EU eller hos 

medlemstaten.
49

 

Gruppen diskuterar även hur rättsprocessens historia i det enskilda fallet skall 

påverka Europadomstolens makt gällande beslut i frågan. Rättsprocessen kan ha 

gått till två olika sätt innan frågan hamnar i Europadomstolen, om frågan berör 

både EU-rätten och EKMR. Det första sättet är att saken tar sig igenom 

medlemslandets domstolar för att sedan hamna i EU-domstolen som en begäran 

om förhandsavgörande. EU-domstolen kan då göra sin bedömning, men frågan 

kan fortfarande tas vidare till Europadomstolen då det är Europadomstolen som 

har sista ordet gällande konventionen. I en sådan situation har EU-domstolen fått 

chansen utreda frågan. 

Det andra sättet är då målet aldrig kommer till EU-domstolen utan istället tas 

upp direkt i Europadomstolen efter att ha gått igenom medlemstatens domstolar. 

I ett sådant fall har EU-domstolen aldrig fått chansen att utreda frågan eller fått 

förklara sin tolkning.  

Arbetsgruppen har diskuterat detta och kommit fram till att det vore att 

föredra om EU-domstolen ges möjlighet att undersöka saken, när 

Europadomstolen bedömer om målet kan tas upp. Detta gäller endast mål där EU 

kan bedömas bli co-respondent enligt artikel 3 om målet tas upp i 

Europadomstolen.
50
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4.3.5 Val av domare i Europadomstolen 

 

I artikel 6 i anslutningsavtalet stadgas det att EU, precis som andra medlemmar, 

skall få möjligheten att utse en domare i Europadomstolen.  Gruppen anser ej att 

konventionen behöver förändras för att EU skall utöva den rätten, då artikel 2 i 

konventionen redan nu använder ordalydelsen ”High-contracting party”.
51

 Det 

finns inget bestämt i medlemsavtalet som säger hur EU skall välja sina domare, 

men detta är enligt min mening endast en praktisk fråga och ej av sådan vikt att 

det hindrar anslutandet. Det viktiga är att även domaren från EU följer artikel 21 

i EKMR som stadgar att domaren skall arbeta individuellt och fristående. 

4.4 Komplicerande omständigheter i samarbetet mellan EU och EKMR 
 

4.4.1 Inledning 

 

I och med Lissabonfördraget har EU, som tidigare nämnts, instiftat sin egen 

stadga som skall gälla vid utövandet av unionsrätten. Det är stadgan som till stor 

del skall spegla EKMR men dessutom skydda andra rättigheter som unionen 

anser skyddsvärda. Det låter simpelt att om EU:s stadga skall spegla 

konventionen så blir det inga problem, men det är inte så enkelt. I målet 

Åkerberg Fransson, som ännu ej är avgjort av EU-domstolen, dyker ett 

resonemang upp från Generaladvokaten som är problematiskt för samarbetet.  

4.4.2 Åklagaren v. Åkerberg Fransson52  

 

Målet har skickats från Haparanda tingsrätt till EU-domstolen med en begäran 

om förhandsavgörande. Hittills har inget förhandsavgörande meddelats, men 

generaladvokat Cruz Villalón har publicerat sitt förslag till avgörande.
53
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Hans Åkerberg Fransson har en fiskeriverksamhet i norra Sverige. I sin 

verksamhet har han ålagts att betala skattetillägg för åren 2004 och 2005 efter 

beslut av Skatteverket. Skattetillägget beslutades i enlighet med taxeringslagen 

(1990:324). Senare bestämde sig åklagaren att påbörja ett straffrättsligt 

förfarande, i enlighet med 2§ och 4§ skattebrottslagens (1971:69). Åklageren 

anser att Åkerberg Fransson har lämnat oriktiga uppgifter under inkomståren 

2004 och 2005 och lägger skatteverkets beslut om skattetillägg till sin 

gärningsbeskrivning.  

Haparanda tingsrätt valde att fråga EU-domstolen om artikel 50 Stadgan 

angående förbudet mot att bli dömd för samma gärning fler än en gång (ne bis in 

idem). Åkerberg Fransson skulle vid en fällande dom ha blivit dels administrativt 

sanktionerad, dels straffrättsligt dömd för samma gärning. 

4.4.3 Generaladvokat Cruz Villalón:s resonemang 

 

Generaladvokaten ser två tolkningsfrågor som är av vikt för EU-domstolen att 

utreda: dels är frågan om EU-domstolen har behörighet när omständigheterna 

endast gäller intern nationell rätt, dels om hur EU-domstolen skall förhålla sig till 

EKMR och Europadomstolens praxis.  

I den första frågan konstaterar Generaladvokaten att Stadgan, enligt art 51.1, 

endast skall användas när medlemsstaterna tillämpar unionsrätten. I det aktuella 

målet räknas ej den svenska taxeringslagen eller skattebrottslagen till unionsrätt. 

Generaladvokaten resonerar att det finns ett behov att utreda om en stark 

koppling till unionsrätten kan ge EU-domstolen behörighet och menar att 

uttrycket i art 51.1 inte överensstämmer med tidigare rättspraxis från EU-

domstolen.
54

   

Generaladvokaten finner att det ej föreligger en tillräckligt stark koppling till 

unionsrätten för att artikel 50 och 51.1 Stadgan skall vara tillämplig.  

I förslaget till förhandsavgörande räknar Generaladvokaten upp områden 

som kan tänkas vara aktuella för utvidgning av art 51.1 Stadgan. Dessa områden 
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är när nationsrätten anses vara ”causa” eller ”occasio” till unionsrätten.
55

 

Skillnaden mellan dessa skall vara att vid causa-situationer som tillämpas 

nationell rätt till följd av unionsrätten eller för att verkställa den; Occasio-

situationer är när nationella rätten endast har en slumpartad koppling till 

unionsrätten. 

Generaladvokatens resonemang tyder på att en det vid causa-situation skall 

anses ha större chans att tillämpa Stadgan än vid en occasio-situation. En 

occasio-situation anser Generaladvokaten lägga längre ifrån Stadgans 

tillämpningsområde.  

I Åkerberg Fransson-målet är det aktuella direktivet mervärdesskatts-

direktivet och Åkerberg Fransson är åtalad för att ha lämnat oriktiga uppgifter. 

Generaladvokaten framför att meddelande av oriktiga uppgifter endast är ren 

occasio i förhållande till mervärdesskattsdirektivet, och därför är stadgan ej 

tillämplig. Generaladvokaten överlämnar diskussionen om ”tillräckligt stark 

koppling” till EU-domstolen och anser att det behövs en precisering av art 51.1 

Stadgan. 

Generaladvokaten förklarar även sin syn på hur art 51.3 Stadgan skall 

tolkas.
56

 Artikeln säger att om EKMR har en motsvarande rättighet skall stadgan 

tolkas ”med samma innebörd och räckvidd”. Dock, innebörden av art 51.3 

Stadgan innefattar ej Europadomstolens praxis, och Generaladvokatens slutsats 

blir därför att EU-domstolen ej behöver beakta den.
57

 Gällande ne bis in idem, art 

50 Stadgan, skall den jämföras med motsvarade regel i EKMR, art 4 i protokoll 

7.  

I EKMR stadgas att ”Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en 

brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han redan blivit slutligt 

frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat” 

och denna lydelse överensstämmer väl med art 50 i Stadgan. Generaladvokaten 

går dock vidare och påpekar att art 4 i protokoll 7 EKMR ej har ratificerats av 
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samtliga medlemmar av Europarådet. Då artikeln ej har godkänts helt av 

medlemstaterna behöver ej EU-domstolen känna sig bunden av den.  

Generaladvokatens två antaganden är av yttersta vikt för samverkan mellan 

EU och EKMR. Det betyder att EKMR och Stadgan kan innehålla två olika 

tolkningar av samma rättighet och att det endast är EU-domstolen som kan 

påverka tolkningen av Stadgan. Om EU-domstolen ej är bunden av 

Europadomstolens praxis kan rättigheterna sakta utvecklas till två olika 

rättigheter.  

Generaladvokaten skriver också i sitt förslag till förhandsavgörande att enligt 

EKMR räknas detta händelseförlopp som dubbelbestraffning och det strider 

därför mot artikel 4 protokoll 7 EKMR. Men detta gäller endast enligt 

Europadomstolens praxis. 

Art 50 Stadgan skall istället tolkas så att medlemsländerna kan ha både 

administrativa och straffrättsliga bestraffningar, så länge som den administrativa 

bestraffningen beaktas i den straffrättsliga processen och bedömningen.
58

 

4.4.4 Skillnaden mot Europadomstolens praxis 

 

Generaladvokaten hävdar således att EU-domstolen ej behöver följa den praxis 

som kommer från Europadomstolen när rättigheterna enligt ordalydelserna i 

artiklarna överensstämmer. Frågan är om detta kommer att påverka de rättigheter 

som vi, individer i EU, har eller om det bara är en legitimering av EU-

domstolens beslut. Målet Åkerberg Fransson behandlar till stor del individens 

rättighet att ej utstå dubbelbestraffning av staten, och om en administrativ åtgärd 

kan likställas med ett straff. 

4.4.5 Zolotukhin v Russia 

 

I målet Zolotukhin v Russia
59

 i Europadomstolen är den principiella frågan 

densamma. Kan en administrativ reprimand tillsammans med ett straff för samma 

gärning anses vara dubbelbestraffning? I Europadomstolens mål var 
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omständigheterna att den ryska mannen Sergey Zolotukhin befann sig 2002 på en 

polisstation för förhör angående ett tidigare brott. Zolotukhin var onykter och 

blev arg när han fick vänta på stationen. På stationen ansågs han bli hotfull och 

han försökte fly från platsen, och polisen tvingades då till att sätta handklovar på 

honom. På grund av sitt beteende får han en administrativ bot för ”minor 

disorderly acts”. Den 4 januari 2002 fastställde rysk domstol boten.  

Den 23 januari öppnas ett straffrättsligt ärende mot Sergey Zolotukhin för att 

han enligt rysk lag har motarbetat den polis som försökt återställa ordningen, 

“disorderly acts, including resisting a public official dealing with a breach of 

public order”. Detta straffrättsliga ärende tar då sikte på samma gärning som den 

administrativa boten som Zolotukhin redan fått. Europadomstolen utgick från 

artikel 4 i protokoll 7 och kom fram till, efter utredning av både amerikansk rätt 

och Internationella Brottmålsdomstolens definition av straff, att administrativa 

åtgärder anses som straff och att ett nytt straff ej kan utfärdas för samma 

handling för vilket en administrativ åtgärd utfärdats. Europadomstolen fastställer 

detta och utslaget skall användas vid tolkningen av artikel 4 protokoll 7 i EKMR.  
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5. Straffrättslig aspekt 
 

Konflikten mellan Stadgan och EKMR är komplicerad. Det är ett område med 

generella rättigheter där rättighetsinnehavarna måste vara aktiva i att motarbeta 

kränkningar av sina rättigheter.  

Skyddet för dessa rättigheter utvecklas genom praxis och nästan enbart 

genom praxis. Nu har vi två olika rättighetssamlingar som skall tolkas av två 

olika domstolar. Stadgan skall återspegla EKMR där artiklarnas egentliga 

innebörd överensstämmer. Det finns alltså en osäkerhet gällande tolkningen av 

rättigheter och denna osäkerhet råder just nu när ett nytt område har införts i EU-

rätten; straffrätten. Straffrätten kan vara det mest kränkande om inte rättigheterna 

är klara. 

Utifrån straffrätten döms individer till frihetsberövande eller andra påföljder, 

något som vi medborgare genom demokratiska val och lagstiftning har gett staten 

makt att göra. Statens straffpåföljder är strikt reglerat och den största skyddet mot 

statens effektivitet vid frihetsberövande är individens rättigheter, rätten mot 

frihetsberövande.
60

 Om det uppstår förvirring och osäkerhet kring denna balans 

kan individen vara den som får betala. 
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6. OLAF 
 

6.1 Inledning 
 

Konflikten mellan Stadgan och EKMR är relativt ny och kan eskalera då EU blir 

en av Europarådets medlemmar. I mitt arbete väljer jag EU-organet EU:s 

bedrägeribekämpningsbyrå (OLAF) för att visa de konflikter som redan finns och 

ge en blick framåt om vad som skulle kunna ske.  

OLAF tar sin förkortning från sitt franska namn ”Office de Lutte Anti-

Fraud”, det engelska namnet för organet är ”The European Anti-Fraud Office”. 

Som organets namn antyder är OLAF EU:s organ för att säkerställa EU:s 

ekonomiska intressen. OLAF är relativt nybildad och skapades år 1999 som en 

självständig organisation. Organet bygger på det tidigare Anti-Fraud 

Coordination Unit (UCLAF) som bildades redan 1988 och som lades ner i 

samband med skapandet av OLAF. UCLAF ansågs vara för ineffektivt och det 

behövdes en omorganisation av arbetsuppgifterna.
61

 OLAF tillkom genom beslut 

av EU-Kommissionen (Kommissionen)
62

 och dess utredande funktion 

härstammar även från Kommissionen.
63

 

6.2 Grund och uppgifter 

 

OLAF:s främsta uppgift är att utreda eventuella bedrägerier i syfte att säkerställa 

EU:s ekonomiska syften. En viktig del i EU:s maskineri är att det skall vara svårt 

att stjäla pengar från unionen, både för externa, individer i medlemsstaterna och 

för interna individer, individer inom EU:s organisation.  

OLAF är ett självständigt organ men skapades av EU-kommissionen och är 

således beroende av kommissionens beslut och kompetens. Kompetensen som 
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OLAF innehar kan därför aldrig överstiga den kompetens som Kommissionen 

själv innehar. 

För att möjliggöra utredning av externa individer krävs en del juridiska 

lösningar. Externa individer befinner sig geografiskt i ett av medlemsländerna 

och juridiskt under medlemsländernas egen rätt. I många fall är medlemsländer 

knutna till EKMR. OLAF behöver således tillämpa medlemsländernas egna rätt 

och EKMR för när den skyddar EU:s ekonomiska intresse.
64

  

Ministerrådet i EU (Rådet) har beslutat att Kommissionen, och numera 

OLAF, skall ha möjligheten att utföra ”on the spot-checks” i medlemsländerna 

för att skydda EU:s ekonomiska intressen.
65

 OLAF kan således starta en 

utredning mot en extern individ och utföra kontroller i den medlemsstat som 

individen befinner sig i. I utredningen skall dock OLAF hålla sig till nationell rätt 

gällande både utredningen i sig och vid hanteringen av uppgifter som kommer 

fram i utredningen.  

Det kan se ut som att OLAF tar över medlemsländernas egna 

utredningsorgans roll, men OLAF:s roll är främst att samarbeta med 

medlemslandet. OLAF:s mål med utredningen är att få fram material som sedan 

kan överlämnas till medlemslandet. De åligger då medlemsstatens organ att ta 

ställning till utredningen och besluta om att gå vidare med ärendet.  

I kommissionens beslut angående OLAF:s kompetens i medlemsländerna 

kan OLAF:s handlande aldrig ersätta medlemsländernas åtalsrätt. OLAF kan 

således aldrig beröva medlemslandet chansen att pröva den misstänkte. Det finns 

dock en vilja inom OLAF att utveckla samarbetet med EuroJust och skapa en 

egen indirekt åtalsrätt. Den indirekta åtalsrätten skulle då gå igenom EuroJust:s 

åklagare till EU-domstolen direkt.  

För att skydda EU:s ekonomiska intressen utreder även OLAF interna 

individer inom EU:s egna organ. I de flesta EU-organs stadgar finns paragrafer 

om samarbetet och överlämnande av uppgifter till OLAF. OLAF kan både utreda 
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organ som helhet och individer inom organet, en sådan utredning många 

beskriver som kränkande och svår att möta. Genom Lissabonfördraget har det 

dock tillkommit visst skydd för individen, mer om detta nedan. Gällande de 

interna utredningarna har OLAF:s självständighet kritiserats. OLAF skapades av 

Kommissionen och är beroende av dess beslut. Detta medför en skepticism mot 

utredningar som OLAF utför mot Kommissionen.
66

  

6.3 Effektivitet 

 

Utredningarna som OLAF utför har som mål att skydda EU:s ekonomiska 

intressen, men de är onödiga om de ej är effektiva. En vanlig metod för att 

rättfärdiga en inskränkning i en rättighet är att se om inskränkningen är 

tillräckligt effektiv i förhållande till inskränkningen och rättighetens värde. Om 

ingripandet ej är effektivt är det inte rättfärdigat och det måste då ses som fel att 

använda ett sådant verktyg. Om handlandet anses effektivt diskuteras istället 

nödvändigheten av ingripandet. 

I många fall måste OLAF utreda externa individer som befinner sig i 

medlemsländerna. Medlemsländerna har rätt till sin suveränitet, och individen i 

medlemslandet har rättigheter, både enligt medlemslandets egen rätt och enligt 

internationella rättighetskonventioner, till exempel EKMR. Bedömningen av 

effektiviteten behöver ej endast vara OLAF:s egen förmåga att skipa rättvisa. 

Den måste också innefatta OLAF:s samordnande och förebyggande funktion.  

OLAF har ingen kompetens att åtala en individ, det är således effektiviteten i 

OLAF:s utredning och samarbete med medlemsstaten som skall bedömas.
67

 Av 

kravet i OLAF:s stadga följer att medlemsstatens rättsordning i utredningen 

måste OLAF arbeta enligt medlemsstaternas 27 olika rättsordningar för att kunna 

utreda misstänkta individer.  

Det är omöjligt för OLAF att inneha all den kunskap som krävs. 

Medlemsländerna är skyldiga att samarbeta med OLAF, både med samarbete 
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med information, och med att tillhandahålla bevismaterial. Detta gäller även 

sekretessbelagt material. OLAF måste dock hantera materialet enligt den 

nationella rätten.
68

 Det underlättar för OLAF och dess externa utredning då all 

kompetens ej behöver vara dess egen. Detta gör emellertid också OLAF 

beroende av medlemsländernas myndigheter som ansvarar för kontakten med 

OLAF.  

I en utredning i Storbritannien lades ett antal förslag fram för att säkerställa 

effektiviteten i de externa utredningarna.
69

 The House of Lords ansåg att det 

fanns ett problem i att kommissionen och OLAF var tandlösa inom 

medlemstaternas gränser dels på grund av svårighet att inkorporera nationell rätt, 

dels på grund av det starka beroendet av samarbete. En fråga som diskuterades 

var om OLAF:s externa utredningar, innefattande av ”on-the-spot-checks”, var 

onödiga och om OLAF istället skulle koncentrera sig på den samordnande rollen 

som organet har.  

OLAF skulle enligt förslaget då ej styra de individuella utredningarna, utan 

istället koncentrera sig på att få ett fungerande nationellt utredningsorgan i varje 

medlemsland. Medlemstaterna skulle behålla sin suveränitet och den externa 

individen under utredning skulle då endast få sina rättigheter inskränkta av det 

nationella utredningsorganet. Individerna skulle behålla det existerande skyddet 

för rättigheter, och förutsägbarheten i rättstillämpningen skulle bli högre. 

Interna utredningar har ej samma problem med effektiviteten som externa 

utredningar. En intern utredning bygger endast på unionsrätt och det gör även 

alla EU:s organ. Det finns i dessa sammanhang således inget problem med att 

konvertera EU-rättsliga regler om utredningar till nationella regler om 

utredningar.  EU utreder EU, och i varje organ inom EU finns ett åtagande om att 

lämna ut uppgifter till EU om organet hamnar under utredning. Detsamma gäller 

då den interna utredningen fokuserar på endast en individ i ett organ. Organet 

skall även då samarbeta med OLAF.  
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Effektiviteten är dock ifrågasatt även gällande de interna utredningarna av 

Kommissionen.  

Det finns alltså frågetecken gällande OLAF:s effektivitet och EU arbetar 

ständigt med att lösa de problem som finns. I ett förslag, som ligger hos 

Kommissionen och Parlamentet, skulle ett närmare samarbete med EuroJust och 

EuroPol öka effektiviteten och öka förtroendet för OLAF.
70

 OLAF:s utredningar 

skulle då koordineras med EuroPol och utredningsmöjligheterna skulle öka.  

Om en utredning går så långt att OLAF vill att åtal väcks mot en extern 

individ skulle utredningen, istället för att överlämnas till nationella myndigheter, 

överlämnas till EuroJust. EuroJust skulle då kunna driva åtalet själv.
71

 I dagsläget 

finns det ingen sådan institution, men det finns planer på att utöka EuroJust med 

en EU-åklagare som skall skydda EU:s intressen. Åklagarens kompetens kommer 

från artikel 86 FEUF, och innan en sådan post inrättas måste Rådet och EU-

parlamentet vara eniga.  

Om EU-åklagarorganet bildas kan detta innebära en risk att nationella 

myndigheter förbigås och istället blir externa individer åtalade direkt i EU-

domstolen. Då blir frågan återigen om OLAF:s inskränkning i medlemstaternas 

suveränitet och av individernas rättigheter är för stor i förhållande till 

effektiviteten och ändamålet. 

6.4 Påverkan av Stadgan 

 

I och med att Lissabonfördraget införlivades kom förändrade Stadgan OLAF:s 

legitimitet. Stadgan skall enligt artikel 51 tillämpas på uppgifter som utförs enligt 

unionsrätten. Det betyder att allt som OLAF gör måste grundas i Stadgan. 

Speciellt gäller detta de utredningar som OLAF utför, både de interna och 

externa. 

När OLAF har gjort en utredning gällande en extern individ kan OLAF i 

dagsläget endast ge utredningen till medlemslandets ansvariga myndighet som 
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sedan väljer om den vill fortsätta med åtal eller ej.
72

 Det finns således ingen 

kompetens för OLAF att neka medlemsstaten att besluta om åtal.  

Normalt kommer medlemslandet att använda OLAF:s utredning som tungt 

vägande argument i ett sådant beslut, men kompetensen ligger hos 

medlemsstaten. Om medlemsstaten väljer att åtala individen kommer EU-rätten 

att vara i fokus, och individen kommer också att vara skyddad av nationella 

skydd för sina rättigheter.  

Individen har också ett skydd genom Stadgan. Om skyddet ej går att uppnå 

genom nationell rätt skall EU-rätten och Stadgan tillämpas genom direkt effekt. 

Det är dock viktigt att poängtera att skyddet i Stadgan är miniminivåer; det går 

alltså ej att tillämpa Stadgan genom direkt effekt för att sänka ett för högt skydd.  

Det har länge funnits en rädsla för de individer som blir utsatta ej har de 

nationella stöd och regler att skydda sig bakom. De interna utredningarna 

kommer troligtvis detta hänseende att bli påverkade positivt. Att OLAF är 

tvunget att följa Stadgan ger individer i EU:s organ ett skydd mot att utredningar 

hanteras på ett vårdslöst sätt ur rättighetssynpunkt. 

6.5 Påverkan av EU:s anslutande till EKMR 

6.5.1 Externa Utredningar 

 

De externa utredningar som sker i medlemsländer som även har bundit sig till 

EKMR kommer ej påverkas märkbart av EU:s medlemskap i EKMR. OLAF 

skall beakta alla tillämpbara nationella regler när den utför en extern utredning. 

Således skall OLAF även följa EKMR när denna blir tillämpbar. EU:s anslutande 

till EKMR kommer dock medföra en skyldighet att tillämpa EKMR:s artiklar i 

OLAF:s utredningar som sker i EU-medlemsländer som ej är medlemmar av 

Europarådet.  
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6.5.2 Interna Utredningar 

 

De interna utredningarna kommer att påverkas till viss del av EU:s medlemskap i 

Europarådet. I och med att EU inkorporerar EKMR kommer utredningarna att 

både behöva följa Stadgan och EKMR. Stadgan skall enligt artikel 52.3 motsvara 

EKMR:s innebörd, men självklart finns det tolkningsutrymmen för både EU-

domstolen och Europadomstolen. De interna utredningarna kommer då ge 

tillfälle att jämföra de rättigheter som finns i EKMR och de rättigheter som finns 

i Stadgan utan att blanda in medlemsstaternas nationella rätt och implementering 

av direktiv. Det kan bli en möjlighet att se en så ren frågeställning som möjligt i 

framtiden.  

Dessutom, om Generaladvokaten får rätt i Åkerberg Fransson-målet
73

 

gällande EU-domstolens självständighet från Europadomstolens praxis, kommer 

situationen att bli ännu mer intressant. EU kommer alltid att vilja ha ett starkt 

skydd för sina ekonomiska intressen. Europadomstolen kan då kanske behöva 

inskränka på det skyddet för att skydda de mänskliga rättigheterna.  

Det är oerhört viktigt att återigen poängtera att om EU ansluter sig till 

EKMR kommer konventionen att få samma tyngd och värde som övrig EU-rätt. 

Konflikten mellan Stadgan och EKMR kommer således vara intern, och det 

kommer att vara EU-domstolen som beslutar om vilken som används. EU-

domstolens resonemang och rättstillämpning måste alltid passa in inom ramen 

för EKMR. Det är Europadomstolens uppdrag att kontrollera att EU inte 

medvetet utnyttjar Stadgan för att undvika Konventionen. 

6.6 Framtidsutsikter för OLAF. 

 

Efter ett medlemskap i Europarådet för EU kan det som nämnts ovan bli en 

konflikt gällande tolkningar av rättigheter. För OLAF kommer det endast bli en 

större skillnad gällande de interna utredningarna. De externa utredningarna är 

redan nu starkt beroende av EKMR. Men vad händer om OLAF får igenom sitt 
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förslag att få föra åtal mot externa individer genom EuroJust och EU:s nya 

åklagare?  

I både EKMR och Stadgan finns en grundläggande förbud mot 

dubbelbestraffning. Det följer som jag ser det av detta att om OLAF får möjlighet 

till åtal mot externa individer så kommer medlemsstaterna att förlora sin åtalsrätt 

i sådana mål. Det som har varit en grundprincip inom OLAF kan då förändras. 

Det extrema fallet är att OLAF själv bestämmer när den vill föra åtal inom 

medlemslandet eller inom EU, och således bestämmer över individens 

rättegångsprocedur.  

Min åsikt är att en sådan åtalsrätt i EU-domstolen vore olämplig. Det kan 

dock finnas andra utformningar som ej är lika kränkande för individen. Ett sätt 

vore att låta medlemsstaten få förtur till åtalsproceduren men om medlemstaten 

avstår så kan OLAF fortsätta till en EU-åklagare vid uppenbara fall.  

En sådan ordning skulle få medlemsländerna att vara mer angelägna att 

fortsätta OLAF:s utredningar själva och ej ge dem möjlighet att endast förneka 

ett uppenbart brott. Individen skulle då även i fortsättningen i majoriteten av 

fallen följa sin egna nationella rätt vid det processuella förfarandet och endast 

fortsätta till EU-domstolen då det uppenbart har blivit fel i det nationella 

förfarandet.  

Ur synvinkeln att minska konflikterna mellan EKMR och Stadgan skulle ett 

sådant förfarande hålla praxis och tolkning så nära som möjligt, då båda kan vara 

tillämpliga vid samma gärning. Nackdelen är att det fortfarande skulle bli 

oförutsägbart för individen om denne inte på förhand vet om han eller hon skall 

försvara sig i nationell domstol eller i EU-domstolen. Självklart kan individen få 

ett svårare processuellt klimat genom att tvingas till EU-domstolen, men då detta 

endast är ett undantagsförfarande kommer problemet sällan uppkomma. 

6.7 OLAF, ett organ utan mall? 
  

Åkerberg Fransson-målet som är uppe i EU-domstolen just nu, är ett viktigt 

förhandsavgörande som skall beröra dubbelbestraffning gällande eventuellt 

underhållande av skatt. Målets utgång gällande dubbelbestraffning är viktig för 
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OLAF som organisation eftersom OLAF riskerar i sina utredningar att hamna i 

en situation där dubbelbestraffning kan orsaka problem för den misstänkte 

individen i framtiden. OLAF har i dagsläget ingen kompetens att döma en 

misstänkt, och har ej heller den kompetens som krävs för att åtala den misstänkte.  

Generaladvokaten i målet har föreslagit att EU är bunden att likställa Stadgan 

med EKMR där rättigheterna överensstämmer, men det finns ingen bundenhet 

för EU att följa Europadomstolens praxis. Det skulle således kunna leda till 

exempel där dubbelbestraffning förbjuds i EU, precis som i EKMR, men att vad 

som konstateras vara dubbelbestraffning i EKMR:s praxis behöver ej vara 

dubbelbestraffning enligt EU-domstolen. Om EU-domstolen väljer att följa 

Generaladvokatens förslag gällande utvidgning av tillämplighet för Stadgan 

kommer Stadgan och EU-rätten att beröra en mycket större del av den nationella 

lagstiftningen.  

OLAF kommer då att kunna använda sig av Stadgan istället för EKMR. 

Detta rättsläge skulle då gälla fram tills att EU väljer att ansluta sig till EKMR. 

Denna process vet ingen hur lång tid den kommer att ta. Fram tills idag har det 

tagit fyra år för att komma dit vi är nu, och fortfarande är förslaget endast på 

förhandlingsstadiet. Min oro är därför att organisationer kommer präglas av en 

tid med mycket hög osäkerhet och stark kritik. Det är emellertid kanske det som 

behövs för att EU och EKMR skall komma överens.  
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7. Avslutande kommentarer 
 

7.1 Åkerberg Fransson-målets utvidgning av EU:s kompetens 
 

I Åkerberg Fransson-målet diskuterar Generaladvokaten Cruz Villalón 

möjligheten för EU att tillämpa Stadgan på ett större område än ”när unionsrätten 

utövas” som stadgas i Stadgan. Generaladvokaten diskuterar begreppet ”stark 

koppling till EU-rätten”. När detta är uppfyllt skall Stadgan bli tillämpbar. EU-

domstolen har, som tidigare nämnts, ännu ej lämnat förhandsavgörande i målet 

men det är intressant att diskutera vad som kan bli utfallet gällande ”stark 

koppling till EU-rätten”. Det finns en fördel i att Stadgan kan tillämpas även 

direkt på den nationella rätten och Generaladvokaten förespråkar att så måste ske 

för att Stadgan skall vara och fortsätta vara effektiv.
74

 Vad kan då vara en ”stark 

koppling till EU-rätten”?  

Generaladvokatens modell bygger på att rena implementeringsåtgärder som 

utförs av medlemsländerna i den nationella rätten skall anses vara en stark 

koppling. De skall anses endast som en översättning då medlemslandet är bundet 

från tidpunkten av förordningens antagande. Det blir dock svårare när 

bedömningen av kopplingen till direktiv skall göras. Direktiv är i grunden mål 

från EU som medlemstaterna skall uppnå. Vissa direktiv innehåller faktiska 

regler som skall implementeras och andra kräver endast uppfyllande av utsatta 

mål. Gällande direktiv ligger det i implementeringen att medlemslandet får en 

hög grad att bestämma åtgärder. Det är en svår balans men troligtvis kommer den 

att behövas.  

7.2 Förändring för individen? 
 

En av de viktigaste och intressantaste frågorna är om det kommer att bli bättre 

för den enskilda individen när EU ansluter sig till EKMR. Får en enskild individ 

som är bosatt i Sverige ett bättre eller sämre skydd för sina rättigheter? EKMR är 
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nationell rätt och EU-rätten känns främmande, men utöver det är det något som 

förbättras? 

Det som kommer att förändras positivt är EU:s genomslagskraft och 

effektivitet när enskilda medlemsstater drar sig för att implementera åtgärder 

eller skydd. Genom principen om direkt effekt kommer individer som tidigare ej 

haft ett nationellt skydd för rättigheter att få det. Så länge det rör EU-rätten kan 

Stadgan åberopas. Dock, som tidigare sagts, ligger målet Åkerberg Fransson i 

EU-domstolen och Generaladvokaten har förespråkat att det skall finns en 

möjlighet för Stadgan att även användas när den nationella rätten har en stark 

koppling till EU-rätten och ej endast när unionsrätten utövas. En stark koppling 

skall bedömas som nationell rätt som stiftas grundade i beslut från EU. Om EU-

domstolen godkänner en sådan tolkning kommer EU-rätten och Stadgan att 

tillämpas på ett mycket större område än tidigare. Således kommer tolkningar av 

Stadgan att vara osäkra, när det skall tillämpas på nationell rätt kan det bli 

möjligt för nationella domstolar att begära förhandsavgörande om den rätta 

tolkningen. Individen måste då dels hävda sin rätt enligt EKMR, dels sin rätt 

enligt Stadgan. 

Till detta måste även aspekten av tid beaktas. Förhandsavgöranden tar lång 

tid och kommer att fortsätta att ta lång tid. I dagsläget ligger medelvärdet på ett 

förhandsavgörande på 15-16 månader.
75

 Ett rättsligt förfarande, om individens 

rättigheter som faller under Stadgan, efter EU:s anslutande till EKMR, måste 

börja i nationell domstol. I den nationella domstolen kan det uppkomma 

tolkningsproblem gällande unionsrätten och den nationella domstolen kan då 

begära förhandsavgörande. Efter att EU-domstolen har meddelat sitt 

förhandsavgörande, som lutar sig starkt på Stadgan istället för på EKMR, 

beslutar den nationella domstolen i enlighet med förhandsavgörandet.  Om 

individen fortfarande anser sig ha rätt enligt EKMR, som påpekat detta från 

början kan hon eller han ställa medlemstaten inför rätta i Europadomstolen. 

Europadomstolen skall då på grund av kopplingen till EU-rätten begära att EU-
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domstolen blir Co-respondent och skall svara på de anklagelser som prövas i 

Europadomstolen. Efter att EU-domstolen har svarat angående tolkningen av 

Stadgan skall Europadomstolen besluta om EU har gjort en felaktig tolkning. 

Glöm då ej att individen tvingas föra en process både mot en medlemsstat samt 

mot EU i Europadomstolen. Europadomstolen som endast dömer ut rättshjälp om 

Europadomstolen tar upp målet och ersätter ingenting som är kopplat till tiden 

innan Europadomstolens antagande. Det betyder att det inte utgår någon 

ersättning för att ta målet vidare till Europadomstolen.
76

 Om EU-domstolen ej 

behöver följa EKMR:s praxis, enligt Generaladvokaten i Åkerberg Fransson-

målet, och Europadomstolen väljer att Stadgan ryms inom EU:s ”Margin of 

Appretiation” kommer ingenting ske för individen. Min förhoppning är dock att 

Europadomstolen väljer att hålla fast vid sina mål och inte låter EU välja skydd.  
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8. Sammanfattning 
 

8.1 Tiden före Lissabonfördragets implementering 
 

Tiden före Lissabonfördragets implementering skall ej ses som en tid då EU 

verkade utan hänsyn till mänskliga rättigheter. Men det fanns ingen lagstiftning 

om mänskliga rättigheter när EU utövade av unionsrätten. EU-domstolen 

använde sig av EKMR och Europadomstolens praxis men endast som generella 

principer. 

Många av länderna i Europa hade anslutit sig till Europarådet och även 

inkorporerat Konventionen in i sin nationella rätt. Det uppstår dock en konflikt i 

länderna som både har inkorporerat EKMR samt EU-rätten. Konflikten är att 

länderna har två internationella åtagande men i vissa fall bara kan uppfylla ett av 

dem. I Europadomstolen hamnade Matthews-målet där Storbritanniens åtagande 

gentemot EU hindrade invånare i Gibraltar att rösta till EU-parlamentet.
77

 

Europadomstolen kunde ej påverka EU-rätten genom sitt beslut men dömde 

Storbritannien för sitt bristande i dess åtagande att skydda rättigheterna som ställs 

upp i EKMR. 

OLAF arbetar i medlemsstaterna inom EU. Deras interna utredningar 

kritiseras dock för att inte vara grundade i EKMR. OLAF följer endast EU rätten 

och nationella lagstiftningar i externa utredningar. Risken är då att interna 

individer, individer inom EU:s organ, ej får det förutsägbara skydd för dennes 

mänskliga rättigheter. 

8.2 Tiden efter Lissabonfördragets implementering 
 

Med Lissabonfördraget följde även ett måste för EU att ansluta sig till EKMR för 

att lösa de konflikter som visat sig i medlemsstaterna. Anslutandet är inte klart 

och enligt medlemsavtalet finns det många problem att lösa innan det är möjligt. 

Ett av dessa är hur EU skall kunna bli part i mål som riktats mot medlemstater 

och arbetsgruppen har föreslagit principen om ”Co-respondent mechanism”. Den 
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kan användas när medlemsstaten riskerar att bryta sitt åtagande mot EU för att 

tillämpa Konventionen. 

Europeiska stadgan för grundläggande rättigheter har dock skapat en del 

osäkerhet. Den skapades i och med Lissabonfördraget och liknar EKMR i med 

rättigheter. Osäkerheten ligger i hur den nya Stadgan skall tolkas mot EKMR och 

redan nu finns det ett mål i EU-domstolen. Där förespråkar Generaladvokaten, i 

sitt förslag till dom, att EU är bundna av EKMR:s artiklar men ej 

Europadomstolens praxis.
78

 EU-domstolens slutgiltiga beslut kommer att påverka 

samverkan mellan EKMR och Stadgan.  

Kritiken mot OLAF innan Lissabonfördragets införlivades har bemötts med 

att OLAF:s verksamhet numera grundar sig på Stadgan även vid interna 

utredningar. Det är dock organ som OLAF som kommer stöta på osäkerheten 

mellan EKMR och Stadgan först, dels för att de använder sig så många olika 

typer av nationell rätt och dels för att de arbetar inom det straffrättsliga. Det är i 

den straffrättsliga sfären som vi hittar de exempel där osäkerhet och 

oförutsägbarhet i rättstillämpningen påverkar individer starkast. 
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