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Sammanfattning 
 

Rätten att bli hörd utgör en del av rätten till god förvaltning och aktualiseras innan 

någon av unionens institutioner, organ eller byråer fattar ett beslut som berör en en-

skild negativt, artikel 41.2a rättighetsstadgan. Syftet med rätten att bli hörd är att ge 

den enskilde möjlighet att invända mot ett beslut innan det fattas och på så vis kan 

kvaliteten i myndighetsbeslut förbättras och risken att besluten fattas på felaktiga 

grunder minskar. En begränsning av stadgans rättigheter måste vara föreskriven i lag, 

proportionerlig och nödvändig samt svarar mot ett mål av allmänintresse eller behovet 

av skydd för andra människors fri- och rättigheter, artikel 52.1 rättighetsstadgan.  

Frysning av den enskildes tillgångar innebär att den enskilde inte längre kan förfoga 

över sina ekonomiska medel och tillgångar inom EU. Det är Europeiska unionens råd 

(rådet) som beslutar om att sådana åtgärder ska sättas in samt vilka enskilda som ska 

omfattas av åtgärden. Vid ett initialt beslut om frysning av en enskilds tillgångar är det 

avgörande för åtgärdens effektivitet att den enskilda individen inte får kännedom om 

det kommande beslutet. Om den enskilde är medveten om det kommande beslutet 

skulle det vara alltför lätt att flytta tillgångarna och på så vis helt beröva beslutet dess 

effekt. Med hänsyn till detta har EU-domstolen vid ett flertal tillfällen konstaterat att 

det är nödvändigt att göra undantag från den enskildes rätt att bli hörd vid ett initialt 

beslut om frysning av den enskildes tillgångar. Undantaget har dock aldrig motiverats 

utifrån de rekvisit som ställs upp i artikel 52.1 rättighetsstadgan.  

Uppsatsen fokuserar på EU-domstolens praxis kring undantaget från rätten att bli hörd 

vid frysning av tillgångar och hur det förhåller sig till de krav som ställs upp i artikel 

52.1 rättighetsstadgan. Beslutsprocessen kring frysning av tillgångar är förhållandevis 

politiskt styrd, och besluten antas av rådet inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- 

och säkerhetspolitik. De enskilda som omfattas av frysning av tillgångar listas i ett an-

nex till det rådsbeslut och den rådsförordning som reglerar åtgärden i fråga. Det inne-

bär att beslut om att frysa en enskilds tillgångar fattas i ärendet genom lagstiftning.  
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EU-rätten ser inte åtgärden som straffrättslig utan som administrativ vilket gör att den 

enskilde tillerkänns en rätt till god förvaltning samt rätt till ett effektivt rättsmedel och 

en opartisk domstol men däremot inte de straffrättsliga skydden såsom oskuldspre-

sumtionen och principen om lagenlighet, artikel 48-49 rättighetsstadgan. Åtgärden 

ligger dock förhållandevis nära straffrätten varför det kan vara motiverat att dra vissa 

paralleller till de straffrättsliga skyddsmekanismerna.    

EU-domstolen har konstaterat att undantaget från rätten att bli hörd gör det ännu vik-

tigare att rådet uppfyller sin skyldighet att motivera beslutet, att den enskilde ges möj-

lighet att invända direkt till rådet samt att rätten till en effektiv domstolsprövning re-

spekteras. Rätten till en effektiv domstolsprövning har pekats ut som den enda proces-

suella skyddsmekanismen för enskilda vars tillgångar frysts och är därför särskilt bety-

dande. Den prövning som EU-domstolen gör omfattar en kontroll av att reglerna för 

handläggning och motivering följts, att uppgifterna om faktiska omständigheter är ma-

teriellt riktiga, att bedömningen inte är uppenbart oriktig samt att det inte förekommit 

maktmissbruk. 

För att den enskilde ska få tillgång till denna domstolsprövning krävs att talan väcks 

inom 2 månader efter det att beslut om listning har fattats. Denna aspekt kan vara 

problematisk då den listade, som ofta är tredjelandsmedborgare och inte bosatt eller 

har sitt säte inom EU, vanligtvis meddelas genom att en notis publiceras i Europeiska 

unionens officiella tidning.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och avgränsning 

 

Sanktioner har kommit att spela en allt viktigare roll i EU:s gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitik (GUSP). Sanktioner kan införas mot länder, regeringar, entiteter och 

fysiska personer för att påverka landet i syfte att hindra spridning av kärnvapen, mot-

verka kränkningar av mänskliga rättigheter eller förebygga terrorism m.m.1 Vapenem-

bargo, export- och importrestriktioner, reserestriktioner och frysning av tillgångar är 

vanliga åtgärder i sammanhanget.2 Gemensamt för dessa är att de används i preventivt 

syfte för att motverka ett framtida agerande. 

Fysiska personer kan bli föremål för reserestriktioner och frysning av tillgångar, medan 

juridiska personer enbart kan omfattas av frysning av tillgångar. För fysiska personer 

används dessa två åtgärder ofta i kombination. Denna uppsats fokuserar på situation-

en för de fysiska och juridiska personer som listas för frysning av tillgångar.3 I den mån 

dessa personer även omfattas av reserestriktioner kommer den aspekten för enkel-

hetens skull inte att behandlas ytterligare nedan. De enskilda som omfattas av frysning 

av tillgångar är ofta kopplade till en regim men det kan även röra sig om personer som 

ansetts utgöra ett hot såsom potentiella terrorister eller personer som är föremål för 

förundersökning avseende brott såsom penningtvätt i det tredje land som de restrik-

tiva åtgärderna riktar sig mot.4 Att tillgångarna fryses innebär att den enskilde inte 

längre har möjlighet att utnyttja sina tillgångar och ekonomiska resurser i EU. Några 

andra tillgångar och ekonomiska resurser får inte heller göras tillgängliga för personen 

                                                           
1
 Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of 

the EU Common Foreign and Security Policy (nedan EU guidelines) s. 4. Se därtill preambeln p. 5 i råds-
beslut 2010/413/GUSP avseende Iran, preambeln p. 2-3 i rådsbeslut 2011/235/GUSP avseende Iran 
samt preambeln p. 3 i rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/GUSP avseende bekämpande av 
terrorism.  
2
 Sanktioner s. 2-3.  

3
 Nedan kommer ”enskild”, ”person” eller ”listad” användas som samlingsbegrepp för de fysiska 

och/eller juridiska personer som listats för frysning av tillgångar.  
4
 Se exempelvis artikel 19 i rådsbeslut 2011/782/GUSP om restriktiva åtgärder mot Syrien, p. 3 i pream-

beln till rådsförordning nr 881/2002 om restriktiva åtgärder mot Usama bin Laden m.fl., samt p. 2 i 
preambeln och motiveringarna i bilagan till rådsbeslut 2011/72/GUSP om restriktiva åtgärder mot Tuni-
sien. 
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i fråga.5 Undantag för grundläggande behov eller särskilda betalningar kan göras på 

begäran av den enskilde och tillstånd beviljas i varje enskilt fall av behörig myndighet i 

den specifika medlemsstaten där de ekonomiska medlen finns.6 I Sverige är det Försäk-

ringskassan som fattar sådana beslut.7 

De som omfattas av åtgärden skrivs upp på en lista som ingår i annexet till det aktuella 

beslutet eller förordningen om restriktioner. Eftersom det rör sig om en ekonomisk 

åtgärd implementeras den på EU-nivå, vilket kan ge upphov till ett flertal problem ur 

den enskildes synpunkt. Denna uppsats kommer att behandla den enskildes rätt att bli 

hörd, som följer av artikel 41.2a Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, 2012/C 326/02, (rättighetsstadgan), men som också utgör en del i rätten 

till försvar enligt den praxis som EU-domstolen har utvecklat på området. Rättighets-

stadgan inordnar rätten att bli hörd som en del av rätten till god förvaltning. Rättighet-

en kan dock begränsas enligt de krav som ställs upp i artikel 52.1 rättighetsstadgan. 

EU-domstolen har konstaterat att ett undantag från rätten att bli hörd är nödvändigt i 

de fall ett initialt beslut om frysning av enskildas tillgångar fattas, detta resonemang 

har dock inte kopplats till de rekvisit som ställs upp i artikel 52.1 rättighetsstadgan för 

att begränsa rättighetens omfattning.8  

Beslut om restriktiva åtgärder som fattas av EU kan antingen vara EU-autonoma eller 

utgöra en implementering av FN-beslut om sanktioner. Det rättsliga förhållandet mel-

lan EU och FN är komplicerat. För att inte tappa fokus från grundfrågan om rätten att 

bli hörd kommer denna uppsats utgå från vad som gäller för EU-autonoma sanktioner. 

Vissa slutsatser kan eventuellt även tillämpas på implementerade FN-beslut med några 

sådana aspekter kommer inte att behandlas här.  

Uppskattningsvis är det 20 % av de personer som listas som också överklagar beslutet 

om listningen,9 det innebär att eventuella problem rörande den enskildes rättssäker-

het är av högst aktuell karaktär. Ofta åberopas just rätten till försvar och rätten till en 

                                                           
5
 Restrictive measures (Sanctions) – Update of the EU Best Practices for the effective implementation of 

restrictive measures (nedan “EU best practices”) s. 12.  
6
 Se EU guidelines s. 26-29 för rekommenderad standardtext avseende frysning av tillgångar och dess 

undantag. Ordalydelsen och innebörden måste dock kontrolleras för varje specifik sanktionsregim. 
7
 UD:s informationssida, http://www.regeringen.se/sb/d/9230/a/107098. 

8
 Mål C-27/09, Franska republiken mot People's Mojahedin Organization of Iran p. 61. 

9
 CAHDI, UN sanctions and respect for human rights – European Union, s. 1. 
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effektiv domstolsprövning vilket kommer att behandlas nedan i den mån det har kopp-

ling till rätten att bli hörd.  

 

1.2 Syfte 

 

Denna uppsats har för avsikt att undersöka hur rätten att bli hörd tillämpas på enskilda 

som omfattas av frysning av tillgångar. Frågan behandlas utifrån rättighetsstadgans 

bestämmelser, EU-domstolens praxis och EKMR i den mån det regelverket aktualiseras.  

Rätten att bli hörd skyddas i rättighetsstadgan som numera är bindande. I sin praxis 

avseende rätten att bli hörd hänvisar EU-domstolen sällan till stadgan. De kriterier som 

ställs upp i stadgan kommer att ställas mot den praxis som utvecklats på området. Rät-

tighetsstadgan är relativt ny och blev bindande först i och med antagandet av Lissa-

bonfördraget år 2009. I den mån rättigheterna i stadgan överlappar rättigheter som 

följer av EKMR utgör EKMR en minimigräns för rättigheternas omfattning. De rättig-

heter i stadgan som överlappar EKMR kan då inte innebära ett mindre skydd för den 

enskilde än det skydd som EKMR erbjuder, artikel 52.3 rättighetsstadgan.  

Uppsatsen kommer att utmynna i en jämförelse av EU-domstolens praxis och de krav 

som ställs upp i artikel 52.1 rättighetsstadgan. En proportionalitetsbedömning av EU-

domstolens avvägning kommer slutligen att göras varvid stor vikt kommer att läggas på 

de övriga rättigheter den enskilde har möjlighet att utnyttja istället för rätten att bli 

hörd.   

 

1.3 Metod 

 

Under tiden för uppsatsskrivandet har jag gjort praktik på Utrikesdepartementet, där 

jag hanterade frågor kring sanktioner som behandlades vid EU:s juridiska arbetsgrupp 

Relex (The Foreign Relations Counsellors Working Group). Mina erfarenheter från ti-

den på UD har gett mig en god inblick i hur beslutsprocessen för restriktiva åtgärder 

går till på EU-nivå, samt vilka problem olika medlemsstater därmed ställs inför.   
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Restriktiva åtgärder har en stark politisk betoning och hanteras via EU och FN. Grund-

läggande bestämmelser om införande av restriktiva åtgärder följer av fördraget, men 

någon ytterligare precisering av dessa bestämmelser som är bindande finns inte i dags-

läget. På grund av den omfattande sekretess som råder inom EU, finns det många frå-

gor kring EU:s hantering som inte framgår av normalt tillgängligt material. I den mån 

sådant material finns att tillgå, främst rör det sig här om EU:s guidelines och best 

practices på området, kommer dessa att användas som stöd. Här bör dock nämnas att 

dessa dokument inte är bindande utan enbart utgör riktlinjer för EU:s hantering av 

frågorna. Vissa av dessa underlag är inte uppdaterade i och med Lissabonfördraget 

varför enbart vissa delar kan användas som stöd för hur EU hanterar beslut om restrik-

tiva åtgärder idag.   

EU-domstolen utvecklar praxis på området med en ökande hastighet, av praxis framgår 

inte bara hur en viss rättslig fråga ska lösas utan i många fall innehåller domskälen 

även en beskrivning av hur rådet hanterar frågor kring restriktiva åtgärder. Avsikten 

med att beskriva hur rådet hanterar frågor om restriktiva åtgärder är att ge en bild av 

vilken situation den listade befinner sig i. Beskrivningarna kan inte anses utgöra en 

redogörelse för gällande rätt, utan snarare en beskrivning av hur tillämpningen faktiskt 

går till. Den praktiska hanteringen av frågorna är inte nödvändigtvis rättsligt korrekt, 

men kan behöva beaktas när man gör en proportionalitetsbedömning av undantaget 

från rätten att bli hörd. Denna uppsats kommer därmed i mycket stor utsträckning att 

bygga på rättsfall, dels för att förstå hur rådet hanterar frågor om restriktiva åtgärder, 

dels för att ge en bild av hur praxis utvecklats och vilka rättigheter en enskild som om-

fattas av frysning av tillgångar har idag.  

Uppsatsen bygger även på doktrin, som i största mån bidrar med en kritisk syn på den 

enskildes rättsliga ställning i förhållande till EU. Doktrinen behandlar främst situation-

en för enskilda som omfattas av restriktiva åtgärder som riktar sig mot internationell 

terrorism, vilket utgör en klar minoritet (ca 6 %) av de sanktionsregimer som EU beslu-

tat om.10 Övriga åtgärder riktas mot tredje länder såsom exempelvis de EU-autonoma 

sanktionerna mot Vitryssland, Syrien och Iran. Doktrinen används således i den mån 

                                                           
10

 European Union, Restrictive measures (sanctions) in force. 
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dess synpunkter även kan appliceras på enskilda som omfattas EU-autonoma sankt-

ioner riktade mot tredjeland.  

EKMR är bindande karaktär för EU:s medlemsstater i nuläget och inom en relativt snar 

framtid kommer EU ansluta sig till konventionen varför kopplingar vid behov kommer 

att göras till detta regelverk och Europadomstolens praxis.11 Europadomstolens praxis 

och övrigt underlag som rör tillämpningen av EKMR används även i den mån den bidrar 

till att klargöra vilka rättigheter som följer av EKMR samt förtydliga hur rättighetsstad-

gan ska tillämpas i den mån stadgan är kopplad till konventionen. 

 

1.4 Disposition 

 

I introduktionen har restriktiva åtgärder och rätten att bli hörd kort presenterats, ytter-

ligare en presentation av de grundläggande förutsättningarna för beslut om restriktiva 

åtgärder kommer att göras i kapitel två. Därefter granskas åtgärdens klassificering uti-

från den reglering som finns i rättighetsstadgan och EKMR i kapitel tre. Kapitel fyra 

behandlar rätten att bli hörd såsom en del av rätten till försvar, rättighetens syfte och 

den begränsning som ansetts nödvändig. Undantagets proportionalitet analyseras i 

kapitel fem utifrån tre perspektiv; rådets motiveringsskyldighet, den enskildes möjlig-

het att invända till rådet samt den enskildes rätt till en effektiv domstolsprövning. Slut-

ligen ges några avslutande kommentarer i kapitel 6.  

 

                                                           
11

 Jfr Eckes, EU Counter-Terrorist Policies and Fundamental Rights: The Case of Individual Sanctions  
s. 134-135, om tillämpningen av Bosphorus på GUSP. Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim 
Şirketi v. Ireland, 30 juni 2005 p. 156 angående frågan om likvärdigt skydd.  
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2 Grundläggande om restriktiva åtgärder 
 

Restriktiva åtgärder används som ett politiskt instrument för att påverka olika subjekt 

på det internationella planet. Inom EU regleras rådsbeslut om restriktiva åtgärder inom 

GUSP i FEU, dessa åtgärder implementeras på EU-nivå genom att rådet antar rådsför-

ordningar i enlighet med regleringen i FEUF. När beslut om restriktiva åtgärder fattas 

är det viktigt att de mänskliga fri- och rättigheter som skyddas genom rättighetsstad-

gan och EKMR beaktas.12 Rättsakternas utformning behandlas i slutet av detta kapitel 

för att ge en förståelse för EU:s arbetssätt och den enskildes ställning i förhållande till 

unionen.  För att ge en förståelse för ämnets utveckling och dess tillämpning idag har 

kapitlet delats upp i två delar, dessa avser rättsläget före respektive efter det att Lissa-

bonfördraget trätt i kraft. Den historiska jämförelsen fokuserar på GUSP:s övergri-

pande karaktär, beslutsordningen och EU-domstolens kompetens. I den del som be-

skriver rättsläget efter att Lissabonfördraget trätt ikraft kommer till sist även rättig-

hetsstadgans roll och rättsakternas utformning att behandlas. 

 

2.1 Före Lissabonfördraget 
 

För att ge en bild av utvecklingen av rättsläget kring restriktiva åtgärder som riktas mot 

enskilda kommer en kort genomgång av situationen innan Lissabonfördraget att göras. 

Först presenteras de övergripande regler som gällde GUSP och samarbetets form, där-

efter behandlas problematiken kring den beslutsordning som utvecklats och slutligen 

behandlas EU-domstolens begränsade kompetens i frågor som rör GUSP.  

GUSP reglerades i avdelning V Fördraget om Europeiska Unionen från 2002 (FEU 2002). 

GUSP utgjorde en del av EG:s andra pelare och ansågs därmed ha en mellanstatlig ka-

                                                           
12

 Nada v. Switzerland, 12 september 2012, samt de förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin 
Abdullah Kadi och Al Barakaat International Foundation mot rådet visar att EKMR och rättighetsstadgan 
även måste respekteras vid implementering av sanktionsbeslut som fattats på FN-nivå.  
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raktär.13 Rådet antog gemensamma ståndpunkter med enhällighet för att genomföra 

sin politik på området, artikel 15 och 23.1 FEU 2002. 

2.1.1 Beslutsordningen 

Införandet av restriktiva åtgärder mot enskilda byggde på beslutsfattande på två ni-

våer. Först antog rådet en gemensam ståndpunkt i frågan enligt artikel 15 FEU 2002, 

denna implementerades därefter antingen av EU eller av dess medlemsstater. Vid 

frysning av tillgångar implementerades den gemensamma ståndpunkten på EU-nivå 

genom att rådet antog en förordning (nedan kallad rådsförordning). Rådet hade enbart 

behörighet att anta en sådan rådsförordning efter att en gemensam ståndpunkt som 

förutsatte agerande från gemenskapens sida hade antagits.14   

Artikel 60 och 301 Fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen (FEG) an-

vändes länge som stöd för att anta rådsförordningar om restriktiva åtgärder mot en-

skilda. Av ordalydelsen i artikel 301 FEG följde att rådet hade behörighet att besluta 

om restriktiva åtgärder mot ett eller flera tredje länder. Trots denna begränsade orda-

lydelse i fördragstexten konstaterade EU-domstolen att dessa två artiklar även kunde 

användas som stöd för antagande av förordningar om restriktiva åtgärder som riktades 

mot det tredje landets ledare samt mot enskilda som var associerade med ledningen 

eller som direkt eller indirekt kontrollerades av denna.15 För antagande av liknande 

rättsakter mot enskilda som inte var knutna till landets ledning på nämnda sätt ut-

gjorde inte artiklarna 60 och 301 FEG ett tillräckligt stöd.16 Av praxis följde att en sådan 

kompetens aktualiserades om rådet beslutade om åtgärden inom ramen för EG:s rest-

kompetens enligt artikel 308 FEG i kombination med artiklarna 60 och 301 FEG.17  

                                                           
13

 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 201. 
14

 De förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International 
Foundation mot rådet p. 295. 
15

 De förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International 
Foundation mot rådet p. 166. 
16

 De förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International 
Foundation mot rådet p. 167. 
17

 De förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International 
Foundation mot rådet p. 234-236. 
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Det fanns två fördelar med att använda artikel 308 FEG, dels var rådet tvunget att fatta 

beslut om åtgärden med enhällighet, dels måste Europaparlamentet underrättas om 

åtgärderna.18 

Ovanstående grund för antagande av förordningar om restriktiva åtgärder för enskilda 

kritiserades eftersom listning av enskilda utan anknytning till landets ledning tydligt 

faller utanför ordalydelsen i artikel 301 FEG. Restkompetensen i artikel 308 FEG ansågs 

inte tillräcklig för att utöka gemenskapens kompetens på området i denna utsträck-

ning.19 

2.1.2 EU-domstolens kompetens 

EU-domstolen hade enbart kompetens att döma över beslut inom den första och 

tredje pelaren. GUSP låg inom andra pelaren, vilket resulterade i att domstolen inte 

hade kompetens att pröva GUSP-beslut, artikel 35 FEU 2002 och artikel 230 FEG. Till en 

början prövades inte frågor kring rättsakter om restriktiva åtgärder mot listade.20 

Praxis ändrades dock efter hand, och målet OMPI mot rådet, lyfts fram som ett avgö-

rande rättsfall i sammanhanget. Tribunalen konstaterade här att rätten till en effektiv 

domstolsprövning måste respekteras även vid införande av restriktiva åtgärder som 

riktas mot enskilda.21 Slutligen prövade EU-domstolen därmed de implementerande 

rådsförordningarna men inte de grundläggande gemensamma ståndpunkterna som 

styrde sanktionsregimen i fråga.22  

 

2.2 Efter Lissabonfördraget 
 

Lissabonfördraget har inneburit ett flertal förbättringar för den enskildes rättssäkerhet 

i förhållande till EU. GUSP regleras nu i avdelning V kapitel 2 FEU, men anses fortfa-

                                                           
18

 Eckes s. 90. 
19

 Eckes s .125. 
20

 Heupel, Judicial Policymaking in the EU Courts: Safeguarding due Process in EU Sanctions Policy 
Against Terror Suspects s. 318. 
21

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 89, se även Heupel s. 319 
samt Gazzini och Herlin-Karnell, Restrictive measures adopted by the EU from the standpoint of interna-
tional and EU law s. 814. 
22

 Lenaerts, European Union law s. 1013 som bl.a. hänvisar till de förenade målen C-402/05 P och C-
415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International Foundation mot rådet, mål T-341/07, Jose 
Maria Sison mot rådet och mål T-256/07, People’s Mojahedin Organization of Iran mot rådet. 
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rande vara i huvudsak mellanstatligt.23 De sakliga ändringarna i och med Lissabon är 

begränsade även om GUSP genom Lissabonfördraget har fått något fler överstatliga 

drag.24 EU:s befogenhet inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken regle-

ras i artikel 24 FEU, och omfattar alla utrikespolitiska områden och alla frågor som rör 

unionens säkerhet. För att effektivisera samarbetet inom GUSP och få en fastare och 

mer samordnad struktur än tidigare skapades rollen för EU:s höga representant.25 In-

rättandet av denna tjänst i kombination med att åtgärderna inom GUSP numera främst 

formas av unionens olika institutioner kan utgöra en grund för att se samarbetet som 

något mer överstatligt än det var innan Lissabonfördraget antogs, jfr artikel 24 FEU. De 

mellanstatliga dragen anses trots detta fortfarande övervägande.  

2.2.1 Beslutsordningen  

Beslut om restriktiva åtgärder fattas fortfarande av rådet genom antagande av rättsak-

ter på två nivåer. Först antar rådet ett rådsbeslut med enhällighet enligt artikel 29 och 

31 FEU, i vilken unionens inställning till en särskild fråga av geografisk eller tematisk 

karaktär anges. Implementeringen av åtgärderna är alltjämt beroende av åtgärdernas 

karaktär och genomförs antingen av EU eller av unionens medlemsstater. Frysning av 

tillgångar implementeras på EU-nivå genom att rådet antar en rådsförordning genom 

kvalificerad majoritet i enlighet med artikel 215 FEUF.26 Denna artikel erbjuder en ut-

trycklig kompetens för rådet att anta rådsförordningar om restriktiva åtgärder gente-

mot enskilda, vare sig dessa är knutna till ett tredje lands ledning eller inte.27 För att få 

EU att framstå som en enad och kraftfull aktör på det internationella politiska planet 

antas rådsförordningar i praktiken med enhällighet, trots ordalydelsen i artikel 

215 FEUF. Beslut om att anta en förordning ska formellt sett tas efter det att själva 

beslutet antagits, men för att skynda på processen kring sanktionerna på området för-

handlar man ibland om båda rättsakterna parallellt och antar dem samtidigt.28  

Förslag till rådsförordning läggs fram av kommissionen och Unionens höga represen-

tant och antas av rådet med kvalificerad majoritet, 215 FEUF. Till skillnad från vad som 

                                                           
23

 Lenaerts s. 715. 
24

 Lenaerts s. 998. 
25

 Bernitz och Kjellgren s. 202. 
26

 EU guidelines s. 6. 
27

 Lenaerts s. 1013. 
28

 Sanktioner s. 9.  
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gäller vid ordinarie lagstiftningsförfarande, artikel 294 FEUF, blandas inte parlamentet 

in i beslutandefasen utan underrättas enbart om beslutet.  

De enskilda som omfattas av frysning av tillgångar listas både i ett annex till rådsbeslu-

tet och i ett annex till rådsförordningen för den aktuella sanktionsregimen. Förfarandet 

från förslag till beslut om listning av en enskild är likadant vad gäller antagande av 

rådsbeslut och rådsförordning.  

Förslag till beslut om listningar läggs fram av EU:s medlemsstater.29 Underrättelse-

tjänsten i den föreslående medlemsstaten tar fram material och bevisning som motive-

rar åtgärden mot den enskilde. Beslut om att ett förslag till listning ska läggas fram i EU 

fattas av en behörig nationell myndighet. EU-domstolen har konstaterat att begreppet 

behörig myndighet avser en rättslig myndighet, eller om de saknar behörighet, en lik-

värdig nationell myndighet med behörighet på området.30 Det förslag som skickas från 

föreslående medlemsstat till rådet innehåller ofta enbart en motivering. När beslutet 

om listning fattas inom EU baseras det således ofta inte på någon bevisning. Här till-

lämpas istället en form av principen om lojalt samarbete medlemsstaterna emellan.31 

Lösningen har varit problematisk, främst med hänsyn till att rådet i flertalet fall inte 

kunnat försvara listningarna inför EU-domstolen på grund av att den föreslående med-

lemsstaten vägrat att lämna ut bevishandlingarna i ärendet. Rådet har därmed inte 

kunnat uppfylla sin bevisbörda vilket resulterat i att EU-domstolen ogiltigförklarat list-

ningen i fråga. För att förbättra situationen har EU-domstolen konstaterat att rådet 

måste försäkra sig om att den föreslående medlemsstaten är beredd att förse domsto-

len med bevisunderlag innan beslut om listning fattas på EU-nivå.32  

När förslaget bestående av en motivering kommit in till EU diskuteras det i den be-

rörda geografiska rådsarbetsgruppen. De geografiska arbetsgrupperna består av repre-

sentanter från varje medlemsstat i EU, och har till uppgift att komma fram till en poli-

tisk överenskommelse i frågan. När en överenskommelse nåtts skickas frågan vidare till 

                                                           
29

 Sanktioner s. 8. 
30

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p.116. Detta konstaterades i 
fråga om ett mål rörande terrorism, men bör gälla även i alla de fall som rör listning av personer inom 
ramen för sanktionsregimer riktade mot tredjeland.  
31

 Cameron, Brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet – vissa internationella trender, SvJT 2007 
s.90.  
32

 De förenade målen T-439/10 och T-440/10, Fulmen och Fereydoun Mahmoudian mot rådet p. 100. 
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Relex som hanterar de juridiska frågorna som uppstår kring de restriktiva åtgärderna, 

såsom lagtextens utformning och koherens. När en överenskommelse nåtts i Relex går 

frågan vidare till COREPER och rådet för slutligt antagande.33 Medlemsstaterna är re-

presenterade på ambassadörsnivå i COREPER och på ministernivå i rådet, med tanke 

på de olika arbetsgruppernas sammansättning kan man konstatera att beslutsförfa-

randet i högsta grad styrs av politiska överväganden istället för juridiska. Detta har kri-

tiserats i doktrin, där bl.a. Cameron har pekat på att även om varje medlemsstat har 

vetorätt i varje enskilt beslut om restriktiva åtgärder är det inte politiskt möjligt att 

utnyttja denna mer än vid ett fåtal tillfällen.34  

Efter att beslut om listning av enskilda har fattats har den listade möjlighet att invända 

mot beslutet direkt till rådet. Rådet får därmed möjlighet att ompröva sitt beslut och 

vid behov fatta beslut om avlistning omedelbart. I likhet med vad som gäller vid beslut 

om nya listningar fattas beslut om avlistningar av rådet med enhällighet.  

En helt annan möjlig grund för beslut om restriktiva åtgärder mot enskilda finns i arti-

kel 75 FEUF. Denna bestämmelse avser beslut om restriktiva åtgärder för att förebygga 

och bekämpa terrorism och därtill knuten verksamhet men faller utanför GUSP. Det 

innebär att något rådsbeslut i enlighet med artikel 29 FEU inte krävs för att beslut om 

restriktiva åtgärder ska kunna fattas enligt artikel 75 FEUF. Beslut enligt denna artikel 

antas genom ordinarie lagstiftningsförfarande vilket innebär att parlamentet får en 

betydligt större roll än vad som är fallet om beslut tas inom ramarna för GUSP.35 Detta 

är troligen den största anledningen till att beslut om restriktiva åtgärder regelmässigt 

fattas i enlighet med artikel 29 FEU och artikel 215 FEUF istället för enligt artikel 

75 FEUF.36 En process som normalt sett är betydligt snabbare än det ordinarie lagstift-

ningsförfarandet eftersom färre institutioner är inblandade. 

2.2.2 EU-domstolens kompetens  

I och med Lissabonfördraget försvann pelarstrukturen, artikel 263 FEUF innebär att 

domstolen har kompetens att pröva de rättsakter som antagits genom en tillämpning 

                                                           
33

 Sanktioner s. 8-9 för en kortfattad beskrivning av hela beslutsprocessen.  
34

 Cameron SvJT 2007 s. 85. 
35

 Jfr Parlamentets invändningar mot att rådet fattat beslut om restriktiva åtgärder inom ramen för 
GUSP istället för enligt artikel 75 FEUF i mål C-130/10, Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd.  
36

 EU guidelines utgår exempelvis helt från att art 215 FEUF används som stöd och nämner inte ens arti-
kel 75 FEUF. 
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av fördragen. Huvudregeln är fortfarande att EU-domstolen inte har kompetens att 

pröva de beslut som fattats inom GUSP, 275.1 FEUF. Genom Lissabonfördraget har 

däremot en viktig ändring införts i artikel 275.2 FEUF. Nämnda artikel ger EU-

domstolen kompetens att pröva lagenligheten av rådsbeslut om restriktiva åtgärder 

som riktats mot enskilda och antagits inom ramen för GUSP. Därmed har EU-

domstolen numera kompetens att pröva både rådsbeslut och rådsförordningar om 

restriktiva åtgärder som riktas mot enskilda.  

2.2.3 Rättighetsstadgans roll 

I och med Lissabonfördraget blev rättighetsstadgan bindande och fick samma rättsliga 

status som fördragen, artikel 6.1 FEU. För att tydliggöra rättigheternas ställning inom 

området för restriktiva åtgärder infördes även en bestämmelse i artikel 215.3 FEUF 

som kräver att rådsförordningar som rör restriktiva åtgärder ska innehålla ”nödvändiga 

bestämmelser om rättsliga garantier”. Ett motsvarande stycke finns även i artikel 

75 FEUF och en förklaring har tillfogats fördraget för att klargöra vad som menas med 

stycket, förklaring nr 25. Förklaringen har antagits gemensamt vid en regeringskonfe-

rens, den är inte formellt bindande men utgör ett grundläggande underlag för tolk-

ningen av fördraget och är avsedd att följas.37 Förklaringen lägger vikt vid att de grund-

läggande fri- och rättigheterna respekteras och nämner särskilt den enskildes rätt till 

en grundlig rättslig prövning samt den motiveringsskyldighet som de beslutande in-

stitutionerna har att uppfylla.38  

Vid en genomgång av senare rådsförordningar framgår att vissa hänvisar till rättighets-

stadgan och rätten till ett effektivt rättsmedel i preambeln.39 Andra rådsförordningar 

nämner inga sådana rättighetsskydd varken i preambeln eller i bestämmelserna.40 Nå-

got uttryckligt skydd finns dock inte i artiklarna i rådsförordningarna. Det verkar såle-

des som det har ansetts tillräckligt att skyddet framgår av den kontext som ovan be-

skrivits samt den status som rättighetsstadgan numera åtnjuter.  

                                                           
37

 Bernitz och Kjellgren s. 29. 
38

 Förklaring 25 nämns av Gazzini och Herlin-Karnell s. 815. 
39

 Se t.ex. rådsförordning 270/2011 om restriktiva åtgärder mot Egypten och rådsförordning 359/2011 
om restriktiva åtgärder mot Iran.  
40

 Se t.ex. rådsförordning 36/2012 om restriktiva åtgärder mot Syrien.  
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I samband med att rådet fattar beslut om restriktiva åtgärder mot enskilda underrättas 

de listade genom att ett meddelande publiceras i Europeiska unionens officiella tidning 

(EUT) eller via brev som skickas direkt till den berörda personen. Meddelandet gör det 

möjligt för de listade att få kännedom om hur de ska gå till väga för att invända mot 

beslutet och vilken tidsfrist som gäller.41  

Rättighetsstadgan och EKMR omfattar ett flertal skydd för den enskilde, däremot är 

tillämpningen i det enskilda fallet beroende av hur en viss åtgärd klassificeras. Den 

listades rättigheter som följer av rättighetsstadgan och EKMR kommer därför att be-

handlas utförligt utifrån åtgärdens klassificering under kapitel 3 (åtgärdens karaktär). 

2.2.4  Rättsakternas utformning vid frysning av tillgångar 

Beslut om restriktiva åtgärder fattas av rådet genom antagande av rådsbeslut och råds-

förordningar. När det rör sig om frysning av tillgångar anges ramen för vilka som ska 

omfattas av åtgärden i en eller flera artiklar i rättsakterna. Rådsbeslutet utgör ramen 

för rådsförordningen men båda rättsakterna innehåller listor över de enskilda som ska 

omfattas av de restriktiva åtgärderna, dessa listor finns i ett annex som bifogas rättsak-

terna. De fysiska personerna identifieras i så stor utsträckning som möjligt med namn, 

födelsedatum, passnummer, kön, adress och nationalitet medan juridiska personer 

identifieras med namn, registreringsnummer och -datum, samt den plats där den hu-

vudsakliga verksamheten bedrivs. Identifieringsuppgifterna syftar till att försäkra sig 

om att inte någon annan persons tillgångar ska frysas av misstag.42  

En övergripande motivering för vilka åtgärden riktar sig mot framgår av artiklar i rätts-

akten. För varje person tas även en enskild, specifik motivering fram till varför just den 

personen ska omfattas av åtgärden i fråga. Denna motivering måste falla inom ramen 

för den övergripande motivering som är tillämplig inom sanktionsregimen.43 Rådsför-

ordningar antas för att implementera rådsbeslut, och är därmed även bundna av det 

ramverk för åtgärderna som rådsbeslutet anger.  

                                                           
41

 EU guidelines s. 40f, innehållet i meddelandena följer av standardmallen, för EU-domstolens syn på 
meddelandets innehåll se de förenade målen C-478/11 P – C-482/11 P, Gbago m.fl. mot rådet p.62.  
42

 EU guidelines s. 9-10. 
43

 Se mål T-187/11, Mohamed Trabelsi m.fl. mot rådet. 
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Ibland förekommer det att kompetens avseende exempelvis liständringar delegeras i 

rådsbeslut eller rådsförordningar, därigenom får kommissionen eller rådet rätt att anta 

genomförandesbeslut och genomförandeförordningar. Detta följer av artikel 31.2 FEU 

om rådet tilldelas befogenheten och artikel 291 FEUF om det är kommissionen som 

tilldelas befogenheten. Denna aspekt kommer dock inte att behandlas i någon större 

utsträckning här.  

Man kan konstatera att det är samma institution (rådet) som fattar beslut om vilket 

ramverk som gäller för frysning av tillgångar, implementerar åtgärden samt beslutar 

om vilka som ska omfattas av åtgärden. Till skillnad från vad som vanligtvis gäller på 

nationell nivå är det alltså inte ett organ som fattar beslut om ramverket för åtgärder-

na och ett annat organ som sedan fattar beslut om tillämpningen av nämnda ramverk 

och vilka som ska omfattas av detsamma. Genom att låta besluten om listning av en-

skilda ingå i samma lagstiftning som reglerar själva åtgärden frångår EU principen om 

maktdelning.44  

Den ovan beskrivna beslutsordningen innebär att ett behov av skyddsmekanismer på 

EU-nivå uppstår för de listade. Enligt Cameron erbjuder EKMR i dagsläget inte ett så-

dant komplett skydd som ges på nationell nivå inom framför allt, straffrätt, process-

rätt, konstitutionell rätt och förvaltningsrätt.45  

Bristen på maktdelning innebär ytterligare ett problem för den enskilde i samband 

med beslutsprocessen eftersom själva utformningen av en sanktionsregim i stort ofta 

är av betydligt större politisk vikt än listningar av enskilda personer. Eftersom hela 

rättsakten inklusive vilka som ska listas behandlas samtidigt är det naturligt att större 

fokus hamnar på utformningen av sanktionsregimen som helhet och listningen av en-

skilda riskerar att hamna i skuggan. En rättslig instans på EU-nivå som utvärderar den 

bevisning som ligger till grund för listning av enskilda, och gör en proportionalitets- och 

effektivitetsbedömning av åtgärden skulle kunna bidra till en ökad rättssäkerhet.46  

 

                                                           
44

 För ytterligare diskussion kring begreppet ”separation of powers”, se Eckes s. 131. 
45

 Cameron SvJT 2007 s. 90-91. 
46

 Cameron SvJT 2007 s. 89. 
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3 Åtgärdens karaktär  

 
För att kunna analysera den enskildes rättsliga ställning i förhållande till EU och be-

döma proportionaliteten i begränsningarna av den listades rätt att bli hörd är det vik-

tigt att ha kunskap om vilka övriga rättigheter den enskilde har möjlighet att utnyttja. I 

detta kapitel kommer den enskildes rättigheter som följer av både rättighetsstadgan 

och EKMR att behandlas. De grundläggande rättigheterna som följer av EKMR ingår i 

unionsrätten såsom allmänna principer, artikel 6.3 FEU, men EKMR påverkar även 

tolkningen av rättighetsstadgan. I de fall stadgan innehåller rättigheter som även skyd-

das genom EKMR måste rättighetsstadgans skydd vara likvärdigt som eller mer omfat-

tande än det skydd EKMR erbjuder, artikel 52.3 rättighetsstadgan. Vid brist på praxis 

från EU-domstolen avseende tolkningen av vissa av stadgans bestämmelser kan Euro-

padomstolens praxis därmed användas som hjälp för att uttolka vad som avses. EU och 

Europarådet förhandlar för närvarande om EU:s förestående anslutning till EKMR, i och 

med EU:s anslutning till EKMR kommer konventionen att få en än mer konkret påver-

kan på EU-rätten.47  

Sanktioner har en speciell karaktär som gör att dess kategorisering är komplicerad. Det 

rör sig om en preventiv åtgärd som sätts in i syfte att hindra ett visst framtida age-

rande. Avsikten är att påverka den enskilde i en viss riktning, men alltså inte att straffa 

denne för en handling som redan genomförts.  

Rätten till en rättvis rättegång regleras i artikel 6 EKMR och är applicerbar på civilrätts-

liga och straffrättsliga förfaranden. Däremot är skyddet vid civilrättsliga förfaranden 

svagare än vid straffrättsliga förfaranden då andra stycket (oskyldighetspresumtionen) 

och tredje stycket (rätten till rättshjälp, att bli informerad om anklagelserna och att få 

tillräckligt med tid för att förbereda ett försvar m.m.) är begränsade till att enbart till-

lämpas på straffrätten. Om man finner att ett förfarande varken berör civilrätten eller 

straffrätten kan istället rätten till ett effektivt rättsmedel, artikel 13 EKMR, aktuali-

seras, vilken tillämpas på alla vars konventionsskyddade rättigheter och friheter har 
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 Förhandlingarna kan följas på denna sida:  
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kränkts. Artikeln erbjuder ett svagare skydd än artikel 6, och tillämpas därför enbart 

om rätten till en rättvis rättegång inte aktualiseras. 

Artikel 47 rättighetsstadgan utgör den motsvarande EU-versionen och benämns som 

rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol. Denna rättighet är knu-

ten till kränkningar av de unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheterna, och stycke 

1-2 erbjuder i princip samma skydd som art 6 st. 1 och artikel 13 EKMR erbjuder.48 Yt-

terligare skyddsmekanismer såsom oskyldighetspresumtionen och rätten till försvar 

finns i artikel 48-50, men dessa tillämpas enbart på straffrättsliga förfaranden.  

För att kunna avgöra vilka artiklar som ska appliceras och därmed vilka skyddsmekan-

ismer som aktualiseras för den listade krävs en kategorisering av listningen av en  

person. Är åtgärden att ses som straffrättslig eller civilrättslig, eller faller den utanför 

de två kategorierna? Rätten att bli hörd, artikel 41.2 a rättighetsstadgan faller under 

rubriken rätten till god förvaltning och avser åtgärder som berör någon negativt. Kate-

gorin av förvaltningsrättsliga åtgärder ligger i viss mån vid sidan av straff- och civilrät-

ten och kommer att behandlas separat utifrån formuleringen i artikel 41 rättighets-

stadgan. Slutligen kommer rätten till ett effektivt rättsmedel, art 6 EKMR samt rätten 

till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol, art 47 rättighetsstadgan, att be-

handlas. Dessa rättigheter är knutna till kränkningar av övriga fri- och rättigheter som 

skyddas av konventionen respektive av unionsrätten.   

 

3.1 En straffrättslig åtgärd? 

 

Enligt svensk rätt kan enbart fysiska personer begå brott.49 Samma begränsning av 

straffrättens omfattning förekommer inte nödvändigtvis i EU:s övriga medlemsstater, 

varför detta kapitel behandlar både de juridiska och fysiska personer som listas för 

frysning av tillgångar.  
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 Förklaringar till stadgans fullständiga text s. 40 f.  
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 Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman och Wennberg, Brottsbalken en kommentar s. 1:2. 
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Beslut om frysning av enskildas tillgångar kan anses ha vissa likheter med ett straff-

rättsligt förfarande samtidigt som det finns avgörande skillnader. EU-domstolens syn 

på frågan är tydlig och behandlas kort nedan, därefter behandlas frågan mer ingående 

utifrån EKMR där praxis saknas avseende kategoriseringen av frysning av tillgångar 

såsom en straffrättslig åtgärd.  

Av artikel 75 FEUF följer att EU ser frysning av tillgångar som en administrativ åtgärd. 

EU-domstolen har bekräftat detta och konstaterat att restriktiva åtgärder mot enskilda 

inte är av straffrättslig karaktär, varför de straffrättsliga skyddsmekanismerna i rättig-

hetsstadgan inte ska appliceras.50 Tillämpningen av artiklarna 48-50 rättighetsstadgan 

utesluts således, varav kanske främst oskyldighetspresumtionen, rätten till försvar och 

principen om laglighet hade varit intressanta för den enskilde.   

Europadomstolen har inte gjort något liknande uttalande i praxis, så vad gäller applice-

ringen av artikel 6 EKMR är frågan om kategoriseringen av restriktiva åtgärder riktade 

mot enskilda fortfarande oklar.  

För att sluta sig till om en åtgärd är straffrättslig eller inte finns det tre aspekter att ta 

hänsyn till; hur åtgärden klassificeras enligt nationell rätt,51 vilken typ av beteende det 

rör sig om och hur betungande åtgärden är för den enskilde.52  

3.1.1 Intern EU-rättslig definition 

Om åtgärden kategoriseras som straffrättslig enligt intern EU-rätt utgör det en stark 

indikation på att den ska kategoriseras på samma sätt vid tillämpningen av artikel  

6 EKMR, detsamma gäller dock inte den motsatta situationen. Att en åtgärd faller utan-

för straffrätten enligt nationell rätt leder inte till att den även skulle falla utanför den 

straffrättsliga definition som aktualiseras vid en tillämpning av artikel 6 EKMR.53 Som 

tidigare konstaterats följer det av artikel 75 FEUF och EU-domstolens praxis att den 

                                                           
50

 Mål T-47/03, Jose Maria Sison mot rådet p. 101, mål T-306/01, Yusuf and Al Barakaat International 
Foundation mot rådet och kommissionen p 299, mål T-315/01, Kadi mot rådet p. 248, mål T-85/09, Yas-
sin Abdullah Kadi mot kommissionen p. 150 och mål T-390/08, Bank Melli Iran mot rådet p. 111. 
51

 Nedan används istället ”intern EU-rätt” för att belysa att det är just EU-rätten som behandlas, EU-
domstolen har dock hittills enbart behandlat nationell rätt med hänsyn till att det för närvarande enbart 
är nationer som är anslutna till EKMR.  
52

 Engel and others v. the Netherlands, 8 June 1976 p 82. För ytterligare tolkning se Vitkauskas och 
Dikov, Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights s. 18 samt 
Eckes s. 151. 
53

 Eckes s. 154. 
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interna EU-rätten definierar frysning av tillgångar som en administrativ åtgärd och inte 

en straffrättslig sådan.  

När det rör sig om fall som är oklara enligt nationell rätt har Europadomstolen konsta-

terat att den straffrättsliga karaktären kan bedömas enbart utifrån de kommande två 

kriterierna, dvs. vilken typ av beteende åtgärden riktar sig emot och hur betungande 

åtgärden är för den enskilde.54 I syfte att säkra den enskildes rättsliga skydd bör 

samma sak gälla i fall där den nationella rätten gör tydligt att åtgärden och beteendet 

faller utanför straffrätten.55 

3.1.2 Vilken typ av beteende? 

Vad gäller det beteende som åtgärden riktar sig emot kan man konstatera att restrik-

tiva åtgärder har en preventiv karaktär medan straffrättsliga åtgärder har en bestraf-

fande karaktär. För att straffrättsliga regelverk ska aktualiseras krävs i princip att den 

anklagade har agerat på ett olagligt sätt.56 Nyckeln är det straffbara beteendet, vilket 

gäller även för brott såsom förberedelse till brott, vilka är straffbara enligt lag och 

måste kunna styrkas på samma sätt som övriga brott för att resultera i en fällande 

dom.57 Eftersom restriktiva åtgärder mot enskilda kännetecknas av deras preventiva 

syfte finns det inget konkret tidigare agerande som de riktar sig mot. Därmed kan inte 

heller detta kriterium anses uppfyllt. 

3.1.3 Hur betungande är åtgärden? 

Hur betungande åtgärden ska anses vara för den listade beror på åtgärdens karaktär 

och tidsmässiga omfattning. Detta är det viktigaste kriteriet av alla tre och har stor 

inverkan på hur Europadomstolen ser på en åtgärd.58 Kriteriet kan användas kumula-

tivt med de två tidigare kriterierna, eller alternativt trots att de två tidigare kriterierna 

inte är uppfyllda.59 

Frysning av tillgångar är en ekonomisk inskränkning i den enskildes äganderätt vilket 

innebär en mildare form av ingrepp jämfört med frihetsberövande åtgärder såsom 
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 Vitkauskas och Dikov s. 19 med hänvisning till fallet Ravnsborg v. Sweden, 23 March 1994 p. 33-34. 
55

 Jfr Eckes s. 154. 
56

Eckes s. 155. 
57

 Eckes s. 152. 
58

 Eckes s. 157, se även Ravnsborg v. Sweden, 23 March 1994 p. 33. 
59

 Vitkauskas och Dikov s. 19 med hänvisning till Engel and others v. the Netherlands, 8 June 1976 p. 82.  
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fängelsestraff som kan användas mot fysiska personer. Enligt EU-domstolen utgör åt-

gärden en begränsning i äganderätten, vilket är att anse som mindre betungande för 

den enskilde än ett berövande av rätten att bli hörd.60 Sanktionsbeslut ses över med 

regelbundna intervaller och tidpunkten för nästa översyn bestäms med hänsyn till kon-

texten för varje enskild sanktionsregim, utifrån exempelvis förestående val, fredsför-

handlingar eller liknande som kan innebära en förändring av det politiska läget i lan-

det.61 En sådan översyn innebär i första hand en översyn av sanktionsregimen i sin hel-

het och har i doktrin beskrivits som en bekräftelsemekanism vad gäller översynen av 

listorna på enskilda som omfattas av åtgärderna. Frysningen av enskildas tillgångar ska 

därmed inte anses tidsbegränsad.62 Åtgärden bör istället anses gälla tillsvidare, vilket 

utgör ett permanent ingrepp i den enskildes äganderätt. Den tidsmässiga omfattning-

en av åtgärden kan innebära att åtgärden, trots dess låga intensitet ändå skulle kunna 

klassificeras som straffrättslig.63 

Utöver inskränkningen i äganderätten innebär de restriktiva åtgärder som riktas mot 

enskilda att deras namn publiceras på listor över de som omfattas av frysning av till-

gångar respektive reserestriktioner. Personens rykte skadas därmed vilket enligt Euro-

padomstolens praxis kan innebära en inskränkning i den enskildes rätt till rykte, som 

en del av rätten till privat- och familjeliv, artikel 8 EKMR.64 Denna aspekt kan utgöra 

ännu en anledning att se åtgärden som straffrättslig, genom att åtgärdens intensitet 

förstärks.65 Argumentet har enbart framförts vad gäller terroristlistor, men en parallell 

bör kunna göras även till andra listor som pekar ut enskilda som ett hot mot exempel-

vis mänskliga rättigheter.  
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 Mål T-187/11, Mohamed Trabelsi m.fl. mot rådet p. 76 och de förenade målen C-402/05 P och  
C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International Foundation mot rådet p. 358.  
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 EU guidelines s. 12. 
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 Eckes s. 157-159.  
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 Gazzini och Herlin-Karnell s. 800 och Eckes s. 150. Har även konstaterats av EU-domstolen i mål  
T-85/09, Yassin Abdullah Kadi mot kommissionen p. 150 med hänvisningar till ”Report [...] on the pro-
tection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism” (dokument 
A/HRC/12/22, punkt 42). 
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 Roagna, Protecting the right to respect for private and family life under the European Convention on 
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Av Europadomstolens praxis följer dock att åtgärden måste ha bestraffande drag och 

inte enbart kan vara preventiv om den ska kunna klassificeras som straffrättslig.66 

Därmed synes frysning av tillgångar inte kunna klassificeras som straffrättsligt enligt 

EKMR. 

3.1.4 Kommentar 

Det råder viss osäkerhet om hur åtgärden ska kategoriseras vid en tillämpning av 

EKMR. Eckes anser exempelvis enbart att artikel 6.1 EKMR är tillämplig och att åtgär-

derna åtminstone faller inom ramen för civilrättsliga frågor.67 Hon argumenterar dock 

för att restriktiva åtgärder mot enskilda ligger mycket nära straffrätten och att man bör 

ta stor hänsyn till detta när artikel 6.1 tillämpas. 

Av Europadomstolens praxis framstår det inte som troligt att frysning av tillgångar 

skulle klassificeras som straffrättsligt i nuläget. Jag är däremot böjd att hålla med Eckes 

om att åtgärden är mycket betungande för den enskilde vilket bör beaktas vid en till-

lämpning av de övriga rättigheter som den enskilde erkänns.  

 

3.2 En civilrättslig åtgärd enligt EKMR?  

 

Om de restriktiva åtgärderna mot juridiska och fysiska personer inte ska ses som straff-

rättsliga kan istället en civilrättslig klassificering aktualiseras. Det innebär ett mindre 

omfattande rättighetsskydd för den enskilde men utgör alltjämt en skyddsmekanism 

som är värd att bevaka. Rättighetsstadgan innefattar inga skydd som tar sikte på just 

civilrättsliga åtgärder, därmed behandlas enbart EKMR under denna rubrik.  

Frysning av tillgångar utgör en inskränkning i den enskildes äganderätt, artikel 1 proto-

koll 1, vilket faller inom det civilrättsliga begreppet i artikel 6 EKMR.68 Därutöver på-
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 Vitkauskas och Dikov s. 20 f med hänvisning till fallet Öztürk v. Germany, 21 February 1984, p. 50-53.  
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 Eckes s. 165 och 177. 
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 Eckes s. 167 och Cameron, The European Convention on Human Rights, Due Process and United Na-
tions Security Council Counter-Terrorism Sanctions s. 12. 
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verkar själva listningen av en enskild dennes rätt till rykte, artikel 8 EKMR, som även 

den kan anses falla inom nämnda civilrättsliga begrepp.69 

Som tidigare konstaterats råder en viss konsensus i doktrinen om att de restriktiva åt-

gärderna mot enskilda ska anses falla inom det civilrättsliga begreppet och därmed 

erbjuds den enskilde rättsligt skydd i enlighet med artikel 6.1 EKMR. Det finns dock 

ännu inget rättsfall som rör restriktiva åtgärder mot enskilda där Europadomstolen 

stöder denna analys.70 Därmed har Eckes och Cameron valt att även diskutera tillämp-

ningen av artikel 13 EKMR, som kommer att behandlas nedan. Artikeln är subsidiär i 

förhållande till artikel 6 EKMR men kan bidra till att belysa den listade personens rätts-

ställning med hänsyn till att rättsläget trots allt är osäkert.  

 

3.3 En förvaltningsrättslig åtgärd enligt rättighetsstadgan? 

 

Rätten att bli hörd följer av artikel 41.2a rättighetsstadgan och tar sikte på förvalt-

ningsrättsliga åtgärder. Någon liknande anknytning av rättigheter till förvaltningsrätts-

liga spörsmål finns inte i EKMR varför enbart EU-rätten behandlas här.   

Enligt rättighetsstadgan tillämpas rätten till god förvaltning på den vars angelägenhet-

er behandlas av unionens institutioner, organ och byråer. Motiveringsskyldigheten 

gäller alla dessa beslut till skillnad från rätten att bli hörd som enbart gäller innan en 

åtgärd som påverkar den enskilde negativt vidtas.  

I artikel 75 FEUF beskrivs frysning av tillgångar som en administrativ åtgärd, även om 

artikeln sällan används som grund för beslut om frysning av tillgångar bidrar den med 

en tydlig indikation på hur EU ser på kategoriseringen av åtgärden. Rätten att bli hörd 

tillerkänns var och en vars angelägenheter behandlas av unionens institutioner, organ 

och byråer, det ska röra sig om en åtgärd som vidtas mot den enskilde och berör 

denne negativt. För att kontrollera om frysning av en enskilds tillgångar faller inom 
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 Pfeifer v. Austria, 15 November 2007, p. 35. 
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 Nada v. Switzerland, 12 september 2012, angående rätten till familjeliv. Artikel 8 åberopades i kombi-
nation med artikel 13, men inte artikel 6. Rätten till rykte behandlades aldrig då domstolen tidigare 
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30 
 

tillämpningsområdet för rätten att bli hörd enligt rättighetsstadgans lydelse kommer 

de olika rekvisiten att gås igenom var för sig. 

3.3.1 Var och en  

Rätten till god förvaltning är placerad under avdelning V i rättighetsstadgan avseende 

”Medborgarnas rättigheter” och övriga artiklar under nämnda rubrik är enligt sin orda-

lydelse begränsade till att omfatta enbart unionsmedborgare och i vissa fall även de 

fysiska personer som är bosatta i EU och de juridiska personer som har sitt säte i EU. 

Artikel 41 innehåller däremot inte någon sådan begränsning, den anger att rätten till 

god förvaltning gäller ”var och en”, vilket antyder att även tredjelandsmedborgare 

skulle kunna omfattas av rättigheten. I målet M.M. mot Minister for Justice, Equality 

and Law Reform, Irland och Attorney General bekräftade domstolen att rätten till god 

förvaltning, trots dess placering i stadgan, erbjuder ett skydd även för tredjelandsmed-

borgare.71 

3.3.2 Intrång i den enskildes angelägenheter 

EU-domstolen har konstaterat att frysning av tillgångar utgör en begränsning av den 

enskildes rätt till egendom, som skyddas i artikel 17 rättighetsstadgan.72  Åtgärden in-

nebär således ett intrång i den enskildes angelägenheter.  

3.3.3 Institution 

Beslut om restriktiva åtgärder fattas av rådet enligt art 29 FEU och 215 FEUF.73 Rådet 

kan dock, i sina förordningar och beslut delegera kompetens att anta genomförande-

akter till kommissionen. Kommissionen har då behörighet att genomföra exempelvis 

liständringar.74 Av Sjätte delen, avdelning I kapitel 1 FEUF framgår att både rådet och 

kommissionen är EU-institutioner.  

3.3.4 Inte generella beslut 

I målet OMPI mot rådet, konstaterade EU-domstolen att rätten att yttra sig förvisso är 

tillämplig när beslut fattas av EU:s institutioner, men däremot inte i processer för an-
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 Mål C-277/11, M.M. mot Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irland och Attorney General  
p. 87-89.  
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 Mål T-187/11, Mohamed Trabelsi m.fl. mot rådet p. 76. 
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 EU guidelines s. 5. 
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 Se exempelvis kommissionens genomförandeförordning 370/2013 avseende restriktiva åtgärder mot 
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nomförandeförordningar 652/2013 och 682/2013 avseende restriktiva åtgärder mot Al Qaida som be-
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tagande av generella rättsakter som är tillämpliga på alla berörda aktörer.75 I samband 

med detta konstaterades att beslut om frysning av en enskilds tillgångar fattas genom 

antagande av rättsakter och besluten har därmed både en generell och en individuell 

karaktär. Som tidigare beskrivits pekas den enskilde ut personligen i en lista över de 

som åtgärden riktas mot. Det innebär att den enskilde berörs direkt och personligen 

och rättsaktens generella karaktär utgör inte något hinder mot den enskildes rätt att 

yttra sig.76 Alla rekvisit för rätten till god förvaltning är därmed uppfyllda för de som 

listas för frysning av tillgångar, men ytterligare ett rekvisit måste uppfyllas för att rät-

ten att bli hörd ska aktualiseras.  

3.3.5 Berör den enskilde negativt 

För att rätten att bli hörd ska aktualiseras krävs att åtgärden berör den enskilde nega-

tivt. Som konstaterats ovan utgör frysning av tillgångar ett intrång i den enskildes rätt 

till egendom.77 EU-domstolen har konstaterat att åtgärden anses synnerligen besvä-

rande för den de riktas emot, och därmed bör åtgärden anses beröra den enskilde ne-

gativt.78 Därmed är alltså även rätten att bli hörd tillämplig för enskilda som listas för 

frysning av tillgångar.  

 

3.4 Kränkning av unionsrättsligt eller konventionsrättsligt 

skyddade fri- och rättigheter?  

  

Under denna rubrik behandlas rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk 

domstol först enligt rättighetsstadgan, därefter behandlas rätten till ett effektivt 

rättsmedel enligt EKMR. Dessa rättigheter aktualiseras när övriga unionsrättsligt re-

spektive konventionsrättsligt skyddade fri- och rättigheter kränkts.  

Rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol regleras i artikel 47 rät-

tighetsstadgan. Artikeln kan ses som en kombination av artikel 6.1 EKMR och artikel 
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 Det bör här påpekas att även begreppet ”rätten att yttra sig” används i vissa svenska språkversioner 
av EU-domstolens domar, men att detta begrepp skulle ha någon annan innebörd än rätten att bli hörd 
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 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 96. 
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 Mål T-187/11, Mohamed Trabelsi m.fl. mot rådet p. 76. 
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13 EKMR, då rätten till ett effektivt rättsmedel kopplas till rätten att få sin sak prövad i 

domstol.79 EU-domstolen har konstaterat att frysning av tillgångar berör äganderätten, 

rätten att bli hörd och rätten att få beslutet motiverat enligt artikel 17, 41.2a och 

41.2c rättighetsstadgan.80 Därmed är även skyddet i artikel 47 tillämpligt på dessa fall.   

Artikel 13 EKMR garanterar den enskilde rätten till ett effektivt rättsmedel. Artikeln är 

subsidiär i förhållande till artikel 6 EKMR och tillämpas när det är fråga om kränkningar 

av de fri- och rättigheter som skyddas i konventionen. Rätten till ett effektivt rättsme-

del har åberopats i Europadomstolen i ett fall avseende reserestriktioner riktade mot 

en fysisk person som beslutats genom FN och tillämpats av Schweiz. I fallet tillämpar 

Europadomstolen rätten till ett effektivt rättsmedel i kombination med rätten till famil-

jeliv som följer av artikel 8.81 Eftersom rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 inte 

åberopades kan vi enbart dra slutsatsen att åtminstone rätten till ett effektivt rätts-

medel är tillämpbar på fall som rör restriktiva åtgärder.  

Artikel 13 EKMR måste dock kombineras med andra artiklar för att vara tillämpbar i det 

enskilda fallet. För frysning av tillgångar kan dels äganderätten i artikel 1 protokoll 1 

åberopas, men även rätten till ett gott rykte enligt artikel 8 EKMR.82 Som tidigare 

nämnts är skyddet som följer av artikel 13 EKMR betydligt lägre än det som följer av 

artikel 6 EKMR. Någon domstolsprövning krävs inte för att rätten till ett effektivt 

rättsmedel ska vara uppfyllt.83 En självständig överklagandeinstans bör däremot krävas 

och instansen ska kunna informeras om grunden bakom beslutet trots eventuell sekre-

tess. Åtgärder som själva skulle anses otillräckliga kan i kombination med andra lik-

nande åtgärder anses uppfylla kraven enligt artikel 13 EKMR.84 
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med hänvisning till stadgan gjordes i mål C-27/09 P, Franska republiken mot People's Mojahedin Organi-
zation of Iran p. 66-67. Hänvisningar till stadgan har även gjorts avseende rådets motiveringsskyldighet i 
mål T-187/11, Mohamed Trabelsi m.fl. mot rådet p. 65-66 och mål T-200/11, Fahed Mohamed Sakher Al 
Matri mot rådet p. 28-31. 
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 Eckes s. 138. 
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 Cameron, The European Convention on Human Rights, Due Process and United Nations Security 
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3.5 Sammanfattning av åtgärdens karaktär 
 

I dagsläget ses frysning av tillgångar inte som någon straffrättslig åtgärd vare sig enligt 

EU-rätten eller enligt EKMR. Rättigheter såsom rätten till försvar och oskyldighetspre-

sumtionen blir därmed inte tillämpliga för den enskilde. Åtgärden anses dock vara för-

valtningsrättslig enligt rättighetsstadgan, vilket innebär att rätten till god förvaltning 

inklusive rätten att bli hörd och rätten att få ett beslut motiverat aktualiseras.  

Åtgärden bör även falla inom begreppet civilrättslig åtgärd enligt EKMR, vilket innebär 

att rätten till en rättvis rättegång aktualiseras enligt artikel 6.1 EKMR något som dock 

ännu inte bekräftats av praxis.  

Rätten till domstolsprövning skyddas i artikel 47 rättighetsstadgan tillsammans med 

rätten till ett effektivt rättsmedel. Dessa rättigheter aktualiseras i och med att frysning 

av tillgångar innebär en kränkning av den enskildes äganderätt, och rätten till en god 

förvaltning.  

Slutligen kan även rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 EKMR aktualiseras 

i och med att den enskildes äganderätt och eventuellt rätten till rykte kränks när den 

enskildes tillgångas fryses, artikel 1 protokoll 1 samt artikel 8 EKMR. Denna bestäm-

melse är dock subsidiär till artikel 6 EKMR varför den civilrättsliga rätten till domstols-

prövning istället bör tillämpas på dessa fall.  
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4 Rätten att bli hörd och rätten till försvar 
 

Rättighetsstadgan är en kodifiering av EU-domstolens praxis. Både rätten att bli hörd 

och rätten till försvar regleras i rättighetsstadgan, däremot skiljer sig deras tillämp-

ningsområden åt. Som ovan beskrivits är rätten att bli hörd knuten till förvaltnings-

rättsliga åtgärder medan rätten till försvar är knuten till straffrättsliga åtgärder. Genom 

praxis har EU-domstolen utvidgat tillämpningsområdet för rätten till försvar, och kon-

staterat att rätten att bli hörd utgör en viktig del av rätten till försvar.85 Rätten att bli 

hörd kommer nu att analyseras i ljuset av den praxis som EU-domstolen utvecklat på 

området. Först beaktas kopplingen till rätten till försvar, därefter rättighetens syfte och 

slutligen möjligheten att göra begränsningar i rätten att bli hörd. En utförligare diskuss-

ion kring proportionaliteten i det undantag som görs från rätten att bli hörd vid frys-

ning av tillgångar följer i kapitel 5. 

 

4.1 En del av rätten till försvar 

 

Den enskildes rätt till försvar följer av artikel 48.1 rättighetsstadgan. På samma sätt 

som gäller rätten till försvar enligt artikel 6 EKMR begränsas rättighetens tillämpnings-

område till personer som anklagats för att ha begått en lagöverträdelse. Som tidigare 

konstaterats behandlas frysning av tillgångar som en förvaltningsrättslig åtgärd inom 

EU och inte en straffrättslig sådan.86 Denna kategorisering hade kunnat utesluta den 

enskilde från tillämpningsområdet för rätten till försvar, men domstolen har istället 

slagit fast att rätten till försvar utgör en grundläggande gemenskapsrättslig princip som 

tillämpas på "all proceedings initiated against a person which are liable to culminate in 

a measure adversely affecting that person”.87 Således utvidgas rättighetens tillämp-

                                                           
85

 Mål T-47/03, Jose Maria Sison mot rådet p. 139 och mål C-27/09 P, Franska republiken mot People's 
Mojahedin Organization of Iran p. 66. 
86

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 71. 
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 Mål T-47/03, Jose Maria Sison mot rådet p. 139, vilket stöds av mål T-228/02, Organisation des Moja-
hedines du peuple d’Iran mot rådet p. 91. 
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ningsområde till att även omfatta förvaltningsrättsliga beslut som går den enskilde 

emot. 

Domstolens praxis avseende rätten till försvar innebär att tillämpningsområdet blir 

detsamma som det som gäller för rätten att bli hörd. Innan rättighetsstadgan blev bin-

dande konstaterade EU-domstolen att rätten att bli hörd utgör en grundläggande del 

av rätten till försvar. Det innebär att rätten att bli hörd både skyddas genom dess pla-

cering i stadgan, och såsom en del av rätten till försvar. Detta konstateras av EU-

domstolen i målet Franska republiken mot People's Mojahedin Organization of Iran 

som anger att rätten till respekt för rätten till försvar under ett förfarande som föregår 

ett beslut om en restriktiv åtgärd uttryckligen stadfästs i artikel 41.2a rättighetsstad-

gan.88  

Enligt EU-domstolens praxis består rätten till försvar av två delar; en underrättelse-

skyldighet som rådet har att uppfylla gentemot den enskilde samt den enskildes rätt 

att yttra sig.89 Skyldigheten att underrätta den enskilde knyts till rådets motiverings-

skyldighet och måste uppfyllas i samband med, eller så snart som möjligt efter att ett 

beslut om listning fattas.90 EU-domstolen har samtidigt konstaterat att rätten till för-

svar gäller innan beslut om restriktiva åtgärder fattas, till skillnad från rätten till ett 

effektivt rättsmedel som tillämpas först efter att ett sådant beslut fattats.91 Den tid-

punkt som EU-domstolen konstaterat att rådet har att uppfylla sin underrättelseskyl-

dighet vid innebär en avvikelse från denna tidsmässiga avgränsning mellan rätten till 

försvar och rätten till ett effektivt rättsmedel. Inkonsekvensen följer dock av att ett 

undantag från rätten att bli hörd har ansetts berättigat när ett första beslut om frys-

ning av den enskildes tillgångar fattas.  

 

                                                           
88

 Mål C-27/09 P, Franska republiken mot People's Mojahedin Organization of Iran p. 66, se även mål  
T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran mot rådet p. 84 för ett liknande 
resonemang.  
89

 Mål T-47/03, Jose Maria Sison mot rådet p. 141.  
90

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 137. 
91

 Mål T-47/03, Jose Maria Sison mot rådet p. 142. 
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4.2 Syfte  

 

Rätten att bli hörd utgör en grundläggande princip i flertalet av EU:s medlemsstater.92 

Var EU-rätten hämtat rätten att bli hörd från mer specifikt framgår inte av den praxis 

som finns på området.93 Eftersom förarbeten inte används inom EU finns ingen tydlig 

källa som visar vad syftet med rätten att bli hörd är. För att tydliggöra vilka syften som 

kan ha beaktats kommer en jämförelse att göras med svenska rättskällor och därefter 

behandlas den syn som EU-domstolen har på frågan.  

I Sverige regleras rätten att bli hörd vid förvaltningsrättsliga förfaranden i 17 § förvalt-

ningslagen.94 Motsvarande artiklar finns inom den förvaltningsrättsliga eller den kon-

stitutionella regleringen i majoriteten av EU:s medlemsländer.95 I Sverige har rättighet-

en sitt ursprung i grundsatsen att ingen ska dömas ohörd, en princip som sedan länge 

även ansetts gälla hos förvaltningsmyndigheterna.96 Syftet med rätten att bli hörd är 

att myndigheterna lättare ska kunna kontrollera att de uppgifter som ligger till grund 

för ett beslut är korrekta och fullständiga. Rättigheten utgör en av de viktigaste garan-

tierna för att förvaltningens avgöranden ska bli materiellt riktiga och är därmed av stor 

betydelse för att allmänheten ska känna förtroende för myndigheterna och deras verk-

samhet.97  

EU-domstolen har konstaterat att syftet med rätten att bli hörd är att bereda den be-

slutsfattande myndigheten tillfälle att på ett meningsfullt sätt beakta alla relevanta 

uppgifter i fallet. Regeln säkerställer på så vis ett effektivt skydd för den enskilde då 

denne erbjuds en möjlighet att rätta till fel och komma med invändningar innan ett 

                                                           
92

 Statskontoret 2005:4, Principles of Good Administration in the Member States of the European Union 
(nedan “Principles of Good Administration”), s. 35. 
93

 Se främst mål C-32/95, Europeiska kommissionen mot Lisrestal m.fl. p. 30 och mål C-269/90,  
Technische Universität München mot Hauptzollamt München-Mitte p. 23-25. 
94

 Paragrafens tillämpningsområde är förvisso begränsat genom 32 § FL till att inte omfatta vissa myn-
digheters verksamhetsutövning såsom Kronofogdemyndighetens exekutiva verksamhet. Något sådant 
undantag görs dock inte i rättighetsstadgan varför en parallell avseende principens syfte är motiverad.  
95

 Principles of Good Administration s. 35. 
96

 Prop. 1971:30 s. 445. 
97

 Hellners och Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer s. 192. 
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beslut fattas till dennes nackdel.98 Även på EU-nivå förefaller alltså rättssäkerhetsa-

spekten ligga till grund för rätten att bli hörd.   

 

4.3 Begränsningar i rätten att bli hörd 
 

De fri- och rättigheter som skyddas i rättighetsstadgan kan begränsas enligt artikel 

52.1 rättighetsstadgan. Begränsningen ska vara föreskriven i lag, förenlig med innehål-

let i rättigheten, svara mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen 

alternativt svara mot ett behov av skydd för andra människors fri- och rättigheter samt 

vara nödvändig och proportionerlig.  

I den praxis som domstolen har utvecklat avseende frysning av tillgångar har hänvis-

ningar enbart gjorts till artikel 52.1 i samband med begränsningar i äganderätten, men 

aldrig i förhållande till rätten att bli hörd.99 Som tidigare konstaterats har dock domsto-

len sällan hänvisat till artikel 41.2a när den resonerat kring rätten att bli hörd, och 

därmed kan det anses logiskt att även hänvisningar till artikel 52.1 uteblir i flertalet fall. 

Detta är problematiskt eftersom alla rekvisit i artikel 52.1 måste vara uppfyllda för att 

en inskränkning i rätten att bli hörd ska anses tillåten. Om domstolen i sin praxis inte 

har sett till att nämnda rekvisit täcks innebär det ett rättssäkerhetsproblem för den 

enskilde. Denna praxis kan senare även bli problematisk för EU i och med dess anslut-

ning till EKMR. Europadomstolen kommer sannolikt att utgå ifrån det EU-interna regel-

verket vid en uttolkning av vilka rättigheter den enskilde har. Om undantag från rätten 

att bli hörd görs utan att beakta de krav som ställs upp i stadgan är detta svårmotive-

rat.  

Tribunalen har dock konstaterar att "rätten till försvar [inte] medför en ovillkorlig rätt 

att yttra sig innan en åtgärd vidtas som innebär civilrättsliga eller administrativa sankt-

                                                           
98

 Mål C-27/09 P, Franska republiken mot People's Mojahedin Organization of Iran p. 65. 
99

 Jfr exempelvis mål T-187/11, Mohamed Trabelsi m.fl. mot rådet p. 77 avseende undantag från ägan-
derätten.   
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ionsåtgärder", vilket ansågs följa av rättighetsstadgan, EKMR och medlemsstaternas 

gemensamma konstitutionella traditioner.100 

4.3.1 Föreskrivet i lag?  

Beslut om frysning av tillgångar fattas i enlighet med artikel 29 FEU och 215 FEUF. Av 

dessa bestämmelser framgår inte att undantag ska göras från rätten att bli hörd. I EU-

fördragen nämns frysning av tillgångar enbart i artikel 75 FEUF, medan artikel 215 istäl-

let behandlar restriktiva åtgärder mot enskilda i allmänhet och alltså även anses om-

fatta reserestriktioner. Den mer specifika regleringen av frysningen av tillgångar finns 

istället i de rådsbeslut och rådsförordningar som gäller specifika sanktionsregimer rik-

tade mot tredje land eller mot terrorism. Som tidigare nämnts under kapitel 2.2.4, 

rättsakternas utformning vid frysning av tillgångar, ingår besluten om att en enskild ska 

omfattas av en restriktiv åtgärd i samma rättsakt som reglerar åtgärdens ramar. Det 

uttryckliga kravet i artikel 215.3 FEUF på att rådsförordningar i ämnet ska innehålla 

bestämmelser om rättsliga garantier för de enskilda som omfattas av restriktiva åtgär-

der tillgodoses inte heller i någon större utsträckning i nuläget.101 Något uttryckligt 

lagstöd för att ett undantag från rätten att bli hörd är berättigat vad gäller frysning av 

tillgångar finns alltså inte.102 

De interna dokument som utgör en grund för EU:s arbete med restriktiva åtgärder är 

riktlinjer och således inte bindande. Dokumenten behandlar dock inte heller den en-

skildes rätt att bli hörd och möjligheten för rådet att göra undantag från rättigheten.  

Trots detta har EU-domstolen konstaterat att frysning av tillgångar har en specifik ka-

raktär som innebär att den enskilde varken kan informeras eller erbjudas möjlighet att 

yttra sig innan beslut om åtgärden fattas. För att ett initialt beslut om frysning av till-

gångar ska vara effektivt är det viktigt att åtgärden får en överraskningseffekt när be-

slutet om frysning av en enskilds tillgångar fattas. Det är därmed av yttersta vikt att ett 

undantag görs från rätten att bli hörd.103 

                                                           
100

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet P. 71. 
101

 Se tidigare diskussion i kapitel 2.2.3. 
102

 Jfr domstolens uttalanden i mål T-47/03, Jose Maria Sison mot rådet p. 181 och mål C-27/09 P, 
Franska republiken mot People's Mojahedin Organization of Iran p. 67.  
103

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 128 och mål T-47/03, 
Jose Maria Sison mot rådet p. 175. 
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Domstolens tolkning avseende behovet av ett undantag kan, trots bristen på lagstöd, 

anses logisk i förhållande till själva åtgärdens funktion och syfte. Om en person medde-

las i förväg om att dess tillgångar eventuellt kommer att frysas inom kort är det sanno-

likt att personen flyttar sina ekonomiska medel för att försäkra sig om att kunna be-

hålla kontrollen över och tillgången till sina medel. Hela avsikten med processen skulle 

gå förlorad om rätten att bli hörd tillgodosågs innan åtgärden vidtas mot den enskilde.  

Kravet på konkret lagstöd är dock avsett att erbjuda ett skydd för den enskilde i och 

med att det kräver att lagstiftaren (rådet i detta fall) aktivt beaktar de inskränkningar i 

den enskildes fri- och rättigheter som görs i samband med beslut om en viss åtgärd. Ett 

undantag från en rättighet kan innebära att andra rättigheter bör erbjudas för att väga 

upp faktumet att ett visst rättighetsskydd inte alltid kan upprätthållas.    

Domstolen har förvisso konstaterat att undantaget följer av gemensamma konstitut-

ionella traditioner.104 Detta bör dock inte anses tillräckligt konkret för att uppfylla kra-

vet på lagstöd. 

4.3.2 Mål av allmänt samhällsintresse 

EU-domstolen konstaterade redan 2006 att frysning av tillgångar görs i syfte att nå ett 

allmänt samhällsintresse.105 Även säkerhetsskäl och hänsyn till EU:s och medlemssta-

ternas internationella förbindelser har ansetts utgöra ett viktigt mål med åtgärden.106 

Beslut om frysning av tillgångar fattas inom ramen för GUSP, i syfte att uppnå målen i 

artikel 21.2b och d FEU att stödja demokratin, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna 

samt att främja en hållbar utveckling i utvecklingsländerna med syfte att utrota fattig-

dom.107 Dessa mål ligger i linje med det allmänna samhällsintresset och därmed bör 

detta rekvisit anses uppfyllt.   

4.3.3 Nödvändig och proportionerlig  

Av den tidigare diskussionen om åtgärdens specifika karaktär och behovet av dess 

överraskningseffekt framgår att en inskränkning i rätten att bli hörd är nödvändig för 

att åtgärden inte ska förlora all effekt. Detta resonemang leder till slutsatsen att det 

enbart är det initiala frysningsbeslutet som innebär att ett undantag från rätten att bli 

                                                           
104

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 134.  
105

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 128. 
106

 Mål C-27/09 P, Franska republiken mot People's Mojahedin Organization of Iran p. 67. 
107

 Mål T-187/11, Mohamed Trabelsi m.fl. mot rådet p. 80. 
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hörd är nödvändigt. Vid senare beslut om att åtgärden ska förlängas eller motiveringen 

justeras finns ingen risk att åtgärdens effektivitet försämras om rätten att bli hörd till-

godoses, därmed måste rättigheten beaktas vid detta senare beslutstillfälle.108 

Vad så gäller själva proportionalitetsbedömningen ska en avvägning göras mellan de 

mål som följer av det allmänna samhällsintresset respektive den enskildes intresse.109 

EU-domstolen har, med hänvisning till Europadomstolens praxis, konstaterat att lag-

stiftaren tillerkänns ett betydande utrymme för skönsmässiga bedömningar i det en-

skilda fallet.110 EU-domstolen konstaterar därefter att vikten av de mål som eftersträ-

vas vid beslut om införande av restriktiva åtgärder berättigar att vissa aktörer, även de 

som inte har något ansvar, drabbas av betydande negativa påföljder.111 Denna avväg-

ning avser dock äganderätten som skyddas i artikel 17 rättighetsstadgan, en bestäm-

melse som är avsedd att motsvara artikel 1 i tilläggsprotokoll 1 till EKMR.112 Äganderät-

ten innehar traditionellt sett en särställning såtillvida att den omfattar flertalet möjlig-

heter att göra undantag ifrån, såsom exempelvis när samhällsnyttan kräver ett undan-

tag enligt rättighetsstadgan eller när ett undantag överensstämmer med det allmännas 

intresse enligt EKMR. Någon liknande möjlighet till undantag utöver vad som föreskrivs 

i artikel 52.1 rättighetsstadgan finns inte för rätten att bli hörd. EU-domstolen har kon-

staterat att inskränkningarna i äganderätten genom frysning av tillgångar i princip är 

berättigade.113 En slutsats som dock inte rakt av kan överföras till den processuella 

rätten att bli hörd. 

En del av syftet med rätten att bli hörd är som tidigare nämnts att förbättra kvaliteten i 

de myndighetsbeslut som fattas, och säkra att besluten är välgrundade. Om denna 

möjlighet tas bort är en rimlig konsekvens att nämnda syfte inte uppnås och att beslu-

ten istället blir felaktiga i något större utsträckning än vad som hade varit fallet om 
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 Mål C-27/09 P, Franska republiken mot People's Mojahedin Organization of Iran p. 61-63 och mål  
T-47/03, Jose Maria Sison mot rådet p. 178. 
109

 De förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International 
Foundation mot rådet p. 360. 
110

 De förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International 
Foundation mot rådet p. 360. 
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 De förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International 
Foundation mot rådet p. 361. 
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 Förklaringar till stadgans fullständiga text s. 19-20. 
113

 De förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International 
Foundation mot rådet p. 366. 



 
 

41 
 

rätten att bli hörd hade iakttagits. En slutsats som ytterligare stärks av det faktum att 

beslut om restriktiva åtgärder ofta fattas relativt snabbt, i syfte att få EU att framstå 

som en handlingskraftig aktör på det internationella politiska planet. Ett tydligt bevis 

på detta är EU-domstolens praxis på området vilken på senare tid inneburit omfat-

tande förluster för rådet i processer där främst motiveringsskyldigheten och bevisbör-

dan pekas ut som så bristande att de listningsbeslut som prövas ofta ogiltigförklaras.  

Frysning av tillgångar utgör en betydande inskränkning i den enskildes äganderätt men 

de offentliga anklagelserna innebär dessutom att den enskilde drabbas av offentlig 

vanära och misstro.114 Med hänsyn till syftet med rätten att bli hörd och risken att per-

soner som listas för frysning av tillgångar omfattas av beslut av något sämre kvalitet 

bör en proportionalitetsbedömning särskilt ta i beaktan vilka övriga processuella rät-

tigheter den enskilde erbjuds och om dessa kan anses utgöra ett tillräckligt gott skydd. 

Denna bedömning kommer att göras i följande kapitel.  

 

4.4 Sammanfattning av rätten att bli hörd och rätten till försvar 

 

EU-domstolen hänvisar ofta till rätten att bli hörd såsom en del av rätten till försvar. 

Detta trots att rätten att bli hörd utgör en separat rättighet som är tillämpbar inom 

ramen för en god förvaltning enligt artikel 41 rättighetsstadgan.  

Syftet med rätten att bli hörd är delvis att förbättra myndighetsbeslutens kvalitet och 

att undvika att beslut fattas på felaktiga grunder. Genom att rätten att bli hörd aktuali-

seras innan ett beslut fattas som går den enskilde emot kan vissa felaktigheter undvi-

kas.  

EU-domstolen har konstaterat att det är nödvändigt att göra undantag från den enskil-

des rätt att bli hörd vid initiala beslut om frysning av den enskildes tillgångar. Detta 

beror på att åtgärden helt skulle tappa i effektivitet om den enskilde blev varnad innan 

åtgärden vidtogs. Den enskilde skulle enkelt kunna flytta sina tillgångar och på så vis 
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De förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International 
Foundation mot rådet p. 369 samt de förenade målen C-584/10 P, C-593/10 P och C-595/10 P, kommiss-
ionen m.fl. mot Yassin Abdullah Kadi p. 132. 
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säkra sin tillgång till medlen även efter att åtgärden införts inom EU. EU-domstolen har 

däremot inte motiverat undantaget enligt de krav som följer av artikel 52.1 rättighets-

stadgan. Artikeln ställer exempelvis upp krav på undantagets lagenlighet, mål av all-

mänintresse samt nödvändighet och proportionalitet.  
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5 Ett proportionerligt undantag?  
 

EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen resonerat kring proportionaliteten i undantag 

från rätten att bli hörd, men då främst kopplat till rätten till försvar. I dessa fall har 

rådets motiveringsskyldighet, den enskildes möjlighet att invända direkt till rådet och 

den enskildes rätt till en effektiv domstolsprövning lyfts fram som tre extra viktiga 

aspekter för att tillgodose den enskildes försämrade rättsläge som följer av begräns-

ningarna i rätten att bli hörd.115  Dessa tre aspekter kommer att behandlas i detta kapi-

tel.  

 

5.1 Motiveringsskyldigheten 

 

EU-domstolen har konstaterat att det är extra viktigt att motiveringsskyldigheten upp-

fylls när rätten att bli hörd inte kan tillgodoses i samband med det initiala beslutet om 

frysning av den enskildes tillgångar.116 När den enskilde inte ges möjlighet att yttra sig 

innan åtgärden beslutas får motiveringen en avgörande betydelse för den enskildes 

möjlighet att ta ställning till om åtgärden bygger på en korrekt grund. Detta är i sin tur 

väsentligt för att den enskilde ska ha möjlighet att iaktta sina rättigheter genom att 

invända direkt till rådet och att väcka talan inför domstol. 

För att den enskilde ska kunna ta vara på sina rättigheter är det avgörande att denne i 

så stor utsträckning som möjligt informeras om de omständigheter som läggs den lis-

tade till last i samband med, eller så snart som möjligt efter att beslutet om listning 

fattats.117 Motiveringsskyldigheten följer av artikel 296.2 FEUF och artikel 41.2c rättig-

hetsstadgan. Enligt praxis ska motiveringen anpassas efter rättsaktens beskaffenhet 

och det sammanhang den antas i. Resonemangen som ligger till grund för beslutet ska 
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 Mål T-390/08, Bank Melli Iran mot rådet p. 80 angående motiveringsskyldigheten och de rättsmedel 
den enskilde har till förfogande. Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot 
rådet p. 130 och 155 angående domstolsprövningen, p. 140 angående motiveringsskyldigheten. Mål  
T-85/09, Yassin Abdullah Kadi mot kommissionen p. 144 angående domstolsprövningen.  
116

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 140. 
117

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 129. 
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klart och tydligt framgå, men däremot måste inte samtliga relevanta omständigheter 

anges.118 

I och med den betydelse motiveringen har för den enskildes rättighetsskydd har EU-

domstolen även konstaterat att eventuella brister i rådets motivering inte kan avhjäl-

pas efter det att talan väckts.119 

I vissa fall lämnas flera motiveringar avseende listningen av en specifik person, för att 

en sådan listning ska ogiltigförklaras krävs att alla motiveringar är bristfälliga.120 

 

5.2 Möjligheten att invända till rådet 

 

Den snabbaste vägen att uppnå ändring av ett felaktigt beslut om frysning av tillgångar 

är teoretiskt sett att invända till rådet. Genom att skicka brev direkt till rådet kan den 

enskilde begära att han eller hon stryks från listan över personer som omfattas av frys-

ning av tillgångar. 121 En sådan begäran om omprövning av rådets tidigare beslut han-

teras av rådet när den kommer in.122 De krav som ställs på rådet i dessa fall är framför-

allt att den enskildes brev ska beaktas.123  

För att rådet ska anses ha beaktat den enskildes invändningar räcker det att invänd-

ningarna vidarebefordras till medlemsstaternas delegationer innan ett nytt beslut om 

listning fattas i rådet.124 I och med att listorna på personer vars tillgångar ska frysas 

ofta beslutas av högst politiska organ riskerar den laglighetsprövning som skulle behö-

vas på detta tidiga stadium att hamna i skuggan av andra mer politiska avvägningar. 

Det krävs starka politiska skäl för att en medlemsstat som inte föreslagit en listning och 

därmed inte sitter med all bevisning i ärendet ska föreslå att en enskild avlistas. Att 28 

medlemsstater ska komma överens om att upphäva sitt nyligen fattade beslut i en så-

dan ofta oviktig fråga ur politisk synpunkt är relativt osannolikt.  

                                                           
118

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 141. 
119

 Mål T-15/11, Sina Bank mot rådet p. 62. 
120

 De förenade målen C-584/10 P, C-593/10 P och C-595/10 P, kommissionen m.fl. mot Yassin Abdullah 
Kadi p. 130. 
121

 Se EU guidelines s. 40 f, stycke 4 i standardmeddelandet. 
122

 EU best practices s. 9 och EU guidelines s. 38. 
123

 Mål T-256/07, People’s Mojahedin Organization of Iran mot rådet p. 93-95. 
124

 Mål T-256/07, People’s Mojahedin Organization of Iran mot rådet p. 94. 
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Möjligheten att invända till samma politiska organ som nyligen fattat beslut om list-

ningen i fråga utgör ännu ett problem för den enskilde. Invändningarna kan då inte 

anses behandlas av ett objektivt och självständigt organ. På det hela taget bör möjlig-

heten att invända till rådet därmed inte anses innebära någon effektiv möjlighet för 

den enskilde att få sin sak prövad.   

På den enskildes begäran har rådet även en skyldighet att lämna ut den enskildes akt, 

eller i vart fall motivera varför viss information inte kan delas.125 I de fall rådet underlå-

ter att besvara den enskildes begäran om tillgång till akten utgör det ett åsidosättande 

av personens rätt till domstolsprövning eftersom den enskildes försvarsmöjligheter 

försämras.126 Däremot finns ingen motsvarande skyldighet att besvara den enskildes 

invändningar i allmänhet.127 

 

5.3 Rätten till en effektiv domstolsprövning 
 

EU-domstolen har konstaterat att en effektiv domstolsprövning utgör den enda pro-

cessuella skyddsmekanismen för en enskild som omfattas av restriktiva åtgärder, och 

att det därmed är viktigt att domstolsprövningen är oberoende och självständig.128 Den 

effektiva domstolsprövningen väger också upp begränsningarna i rätten till försvar 

enligt Kadi.129 Med hänsyn till detta ska domstolen kontrollera lagenligheten och hur 

välgrundat beslutet ifråga är.130 

Nedan behandlas först den legalitetskontroll som domstolen har att göra, därefter den 

enskildes talefrist och slutligen hur tidskrävande förfarandet är.  

                                                           
125

 Mål T-390/08, Bank Melli Iran mot rådet p. 97, mål T-509/10, Manufacturing Support & Procurement 
Kala Naft Co., Tehran mot rådet p. 93, jfr även mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple 
d’Iran mot rådet p. 136 där det framgår att all information inte måste delas.  
126

 Mål T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran mot rådet p. 107-108. 
127

 Mål T-256/07, People’s Mojahedin Organization of Iran mot rådet p. 95. 
128

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 155 samt mål T-47/03, 
Jose Maria Sison mot rådet p. 202. 
129

 Mål T-85/09, Yassin Abdullah Kadi mot Europeiska kommissionen p. 144, se även mål T-228/02,  
Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 155. 
130

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 155. 
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5.3.1 Legalitetskontroll 

Rätten till en effektiv domstolsprövning innehåller två rekvisit, effektiv och domstols-

prövning. Innebörden av dessa rekvisit har klargjorts av EU-domstolen i fall som rör 

just listningar av enskilda för restriktiva åtgärder.  

Effektivitetskravet ligger nära kravet på underrättelse som följer av domstolens praxis 

kring rätten till försvar. Här krävs att den enskilde, i så stor utsträckning som möjligt, 

blir upplyst om de skäl som ligger bakom listningen.131 Detta rekvisit är avgörande för 

att EU-domstolen ska kunna genomföra en legalitetskontroll av fallet.132 

Den enskildes rätt till domstolsprövning innebär att domstolens prövning måste om-

fatta lagenligheten av de skäl som ligger till grund för listningen.133 EU-domstolen har 

dock konstaterat att dess uppgift inte är att ersätta rådets bedömning av det underlag 

och de omständigheter som motiverat GUSP-åtgärden som sådan. Därmed genomförs 

inte någon lämplighetskontroll av åtgärden. Prövningen ska istället begränsas till att 

avse en ”kontroll av att reglerna för handläggning och för motivering har följts, att 

uppgifterna om de faktiska omständigheterna är materiellt riktiga, att bedömningen 

inte är uppenbart oriktig och att det inte förekommit maktmissbruk."134 

I och med denna avgränsning av domstolsprövningens omfattning måste domstolen 

ges tillgång till den bevisning som motiverar listningen, i syfte att kunna genomföra en 

legalitetskontroll.135 Rådet får samtidigt ett stort utrymme för skönsmässiga bedöm-

ningar avseende behovet av restriktiva åtgärder, och EU-domstolen undviker att ge sig 

in i de lämplighetsöverväganden som ligger till grund för beslut om listning.136 

5.3.2 Talefristen 

Den enskildes rätt att väcka talan följer av artikel 275.2 FEUF i kombination med artikel 

263.4 och 263.6 FEUF. Vi har tidigare behandlat den enskildes rätt att väcka talan när 
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 De förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International 
Foundation mot rådet p. 336. 
132

 De förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International 
Foundation mot rådet p. 337. 
133

 De förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International 
Foundation mot rådet p. 336. 
134

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 159, bekräftas av mål  
T-47/03, Jose Maria Sison mot rådet p. 206. Detta kan jämföras med de fyra ogiltighetsgrunderna som 
framgår av artikel 263 FEUF, för en genomgång av dessa se Bernitz och Kjellgren s. 153 f. 
135

 Mål T-47/03, Jose Maria Sison mot rådet p. 202. 
136

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 159. 
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det rör sig om en normativ rättsakt som berör den enskilde direkt och personligen, här 

kommer därför enbart talefristen att behandlas. Talan måste väckas av den enskilde 

”inom två månader från den dag då åtgärden offentliggjordes eller delgavs klaganden 

eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om åtgärden, allt efter 

omständigheterna”, artikel 263.6 FEUF. I Gbago m.fl. mot rådet preciserade domstolen 

innebörden av ovanstående citat. I samband med att rättsakten om frysning av en en-

skilds tillgångar antas underrättar rådet den enskilde om detta. Underrättelsen har till 

syfte att möjliggöra för den enskilde att på bästa möjliga sätt ta till vara på sina rättig-

heter. Därmed börjar tidsfristen för att väcka talan löpa den dag då de berörda under-

rättas om att de blivit listade i den aktuella rättsakten, och alltså inte den dag då rätt-

saken offentliggörs.137 

Huvudregeln är att listade underrättas om beslutet och vilka möjligheter de har att 

invända mot detta genom att ett meddelande publiceras i EUT samma dag som rätts-

akten publiceras. Om den specifika motiveringen med hänsyn till sekretess inte kan 

ingå i annexet till rättsakten meddelas den enskilde istället genom brev, där även den 

specifika motiveringen framgår.138 I de fall den enskilde meddelas genom offentliggö-

rande av meddelandet i EUT anser domstolen att det är viktigt att talefristen inte bör-

jar löpa vid ett senare tillfälle enbart på grund av att en direkt underrättelse uteblivit 

eller för att den enskilde först vid en senare tidpunkt fått kännedom om rättsakten i 

fråga. Ett sådant undantag skulle nämligen skada syftet med talefristen som är att 

skydda rättssäkerheten genom att unionsrättsakter inte kan ifrågasättas i det oänd-

liga.139 Här tar domstolen alltså parti för rättsakternas konsekventa tillämpning istället 

för den enskildes rättssäkerhet. Det blir upp till den enskilde att hålla sig underrättad 

om ifall han eller hon hamnat på en lista över personer vars tillgångar fryses, samt att 

väcka talan inom den tidsfrist som gäller från det att personen i fråga hade kunnat ha 

kännedom om att dess tillgångar frysts av EU.  

Begreppet ”allt efter omständigheterna” i artikel 263.6 FEUF i kombination med artikel 

45 i protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (domstolens stadga), 

innebär att force majeure kan åberopas av den enskilde för att förlänga talefristen. 
                                                           
137

 De förenade målen C-478/11 P – C-482/11 P, Gbago m.fl. mot rådet p. 58-59. 
138

 EU guidelines s. 33-36. 
139

 De förenade målen C-478/11 P – C-482/11 P, Gbago m.fl. mot rådet p. 62.  
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Detta gäller dock enbart om det förelegat onormala och oförutsägbara omständigheter 

som den enskilde inte kunnat påverka och det är den enskilde som har bevisbördan för 

att sådana speciella omständigheter förelegat.140 Att enbart åberopa en väpnad kon-

flikt som pågick i det land som sanktionsregimen i fråga riktar sig mot har inte ansetts 

tillräckligt då den enskilde måste ange exakt på vilket sätt och exakt under vilken  

period den enskilde har hindrats från att väcka talan i tid.141 Frågan om hur mycket 

som kommer att krävas för att få tidsfristen att börja löpa vid ett senare tillfälle eller 

att få densamma förlängd kommer att få klargöras genom praxis i framtiden.  

5.3.3 Tidsaspekten av förfarandet 

Var och en har rätt att få sin sak prövad inom skälig tid, artikel 47.2 rättighetsstadgan, 

stycket motsvarar det skydd som följer av artikel 6.1 EKMR.142 Vid en granskning av EU-

domstolens praxis i fall som rör frysning av enskildas tillgångar framstår inte tidsa-

spekten av domstolsprövningen som något problematiskt. Eftersom EKMR funnits  

betydligt längre än rättighetsstadgan är Europadomstolens praxis på området något 

mer utvecklad än den som följer av EU-domstolen. En kortare analys av läget kommer 

därmed att göras utifrån den praxis som Europadomstolen utvecklat avseende  

tidaspekten i artikel 6.1 EKMR.  

Från det att den enskilde väckt talan till dess att saken prövats av tribunalen tog det i 

genomsnitt 22 månader år 2012.143 För de domar som överklagades till domstolen tog 

det ytterligare ca 15 månader innan en dom meddelades från domstolen.144 Det kan 

således ta upp till 3 år innan den enskilde får sin sak prövad, och interimistiska beslut i 

frågan nekas löpande.145  

Tidsfristen för att överklaga tribunalens dom är två månader, artikel 56 st. 1 domsto-

lens stadga, fristen förlängs dock med tio dagar med hänsyn till avstånd.146 Tribunalens 

dom vinner rättskraft först efter att denna tidsfrist löpt ut, eller om domen överklagats 

får en ogiltigförklaring av listningen effekt först efter att överklagandet ogillats av 
                                                           
140

 De förenade målen C-478/11 P – C-482/11 P, Gbago m.fl. mot rådet p. 72. 
141

 De förenade målen C-478/11 P – C-482/11 P, Gbago m.fl. mot rådet p. 73-74. 
142

 Förklaringar till stadgans fullständiga text s. 41. 
143

 Court of Justice of The European Union – Annual report 2012 s. 189. 
144

 A.a. s. 104. 
145

 Jfr exempelvis med utgången i mål C-644/11 P(R), Qualitest FZE mot rådet. 
146

 De förenade målen T-439/10 och T-440/10, Fulmen och Fereydoun Mahmoudian mot rådet p. 106 
samt mål T-86/11, Nadiany Bamba mot rådet p. 58.  
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domstolen, artikel 60.2 domstolens stadga.147 Även om listningen ogiltigförklaras i  

tribunalen kan det således ta upp till tre år från det att talan väckts innan en slutgiltig 

avlistning faktiskt sker.  

Avseende begreppet ”inom skälig tid”, artikel 6.1 EKMR, framgår det av Europadom-

stolens praxis att det tidsspann som anses tillåtet är relativt brett och beror mycket på 

omständigheterna i det enskilda fallet. Den kortaste tidsfristen som ansetts överskrida 

denna gräns på skälig tid är två år och fyra månader, medan den längsta tidsfristen 

som ansetts falla inom begreppet skälig tid var över åtta år.148 I sin bedömning av om 

tiden anses skälig tar domstolen hänsyn till vad som står på spel för den enskilde. Situ-

ationer som ansetts särskilt tidskritiska har varit vårdnadstvister, ersättning för att ha 

smittats med HIV genom blodtransfusion samt fall som rör ersättning för allvarliga 

skador som uppstått vid trafikolyckor.149 Man kan konstatera att även om frysning av 

tillgångar utgör ett relativt allvarligt ingrepp i den enskildes äganderätt och även kan 

innebära en kränkning av den enskildes rätt till rykte är det inte lika mycket som står 

på spel för den enskilde som i de tre ovanstående fallen. Därmed kan man sluta sig till 

att den tid det tar för den enskilde att få sin sak prövad vid frysning av tillgångar inte 

bör anses falla utanför begreppet ”skälig tid” enligt artikel 6.1 EKMR. 

Även om tidsaspekten inte går utöver vad som krävs för att rätten till en effektiv dom-

stolsprövning ska anses uppfylld kan det vara värdefullt att ta tidsaspekten i beaktande 

när inskränkningar görs i den enskildes rätt att bli hörd. Att det kan ta upp till tre år 

innan den enskildes rättigheter fullt ut beaktats av ett objektivt och självständigt organ 

kan ifrågasättas. Detta följer särskilt av resultaten av den praxis som EU-domstolen 

utvecklat på området där en överhängande majoritet av listningarna ogiltigförklaras. 

Risken är att man får intrycket av att rådet slentrianmässigt listar enskilda oberoende 

av de beviskrav som gäller och den motiveringsskyldighet som rådet har att uppfylla. 

En sådan användning av restriktiva åtgärder riskerar att starkt försämra EU:s trovär-

dighet inom frågor som rör internationell politik men även inom frågor som rör mänsk-

liga fri- och rättigheter.  
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 Mål T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran mot rådet p. 129. 
148

 Se Vitkauskas och Dikov s. 74-75.  
149

 Se de tre fallen H. v. the United Kingdom, 8 July 1987, X v. France, 31 March 1992 samt Martins 
Moreira v. Portugal, 26 October 1988. 
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5.4 Sammanfattning avseende undantagets proportionalitet 

 

Rådets motiveringsskyldighet, den enskildes möjlighet att invända direkt till rådet samt 

den enskildes rätt att väcka talan har lyfts fram som rättigheter som bör tillgodoses för 

att respektera den listades rättigheter. Detta gäller särskilt vid initiala beslut om frys-

ning av enskildas tillgångar där åtgärdens specifika karaktär gör att ett undantag från 

den enskildes rätt att bli hörd är nödvändigt.  

Rådets motiveringsskyldighet är avgörande för att den enskilde ska ha möjlighet att 

avgöra om beslutet om listning är grundat på korrekt underlag. Praxis visar tyvärr att 

en bristfällig motivering är vanligt förekommande. EU-domstolen har konstaterat att 

en sådan brist inte kan korrigeras i efterhand då motiveringen utgör en grundläggande 

komponent i den enskildes rätt till försvar och rätten till en effektiv domstolsprövning.  

En enskild som listats för frysning av tillgångar har rätt att invända direkt till rådet. Att 

invändningen görs till den beslutande EU-institutionen gör att dess effekt kan ifråga-

sättas. Invändningen kommer alltså beaktas av samma arbetsgrupper som nyligen  

fattat beslut om listningen, och den enskildes invändningar kommer inte att granskas 

av något självständigt och objektivt organ utan av en högst subjektiv och politiskt styrd 

institution.  

EU-domstolen har konstaterat att rätten till en effektiv domstolsprövning utgör den 

enda processuella skyddsmekanismen för en enskild som omfattas av restriktiva åtgär-

der. 150 Denna rättighet är alltså av yttersta vikt för den listade. Den legalitetskontroll 

som domstolen utför har förbättrats de senaste åren och omfattar nu en kontroll av 

motiveringsskyldigheten, uppgifternas materiella riktighet, att bedömningen inte är 

uppenbart oriktig samt att något maktmissbruk inte förekommit.151 Därutöver ges  

rådet ett relativt stort spelrum för skönsmässiga bedömningar avseende själva behovet 

av restriktiva åtgärder.  

                                                           
150

 Mål T-47/03, Jose Maria Sison mot rådet p. 202 samt Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du 
peuple d’Iran mot rådet p. 155. 
151

 Mål T-228/02, Organisation des Mojahedines du peuple d’Iran mot rådet p. 159, bekräftas av mål  
T-47/03, Jose Maria Sison mot rådet p. 206. 
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Rätten till domstolsprövning är beroende av att den enskilde väcker talan inom två 

månader från det att personen underrättats om åtgärden. Denna talefrist kan vara svår 

att uppfylla för en tredjelandsmedborgare som inte bor i EU då underrättelsen om åt-

gärden oftast görs genom att ett meddelande publiceras i EUT.  

Vad så gäller själva tidsaspekten för domstolsförfarandet kan man konstatera att det år 

2012 tog i genomsnitt ca 3 år innan den enskilde fått sin sak prövad i både tribunalen 

och domstolen. Denna tid faller enligt praxis inom kravet på en prövning inom ”skälig 

tid” men kan utgöra ett argument för att ytterligare en invändningsmöjlighet skulle 

kunna behövas. Detta gäller särskilt för att uppfylla kravet på proportionalitet för att få 

göra undantag från den enskildes rätt att bli hörd.  
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6  Avslutande kommentarer 
 

Vid frysning av enskildas tillgångar används en något speciell beslutsprocess. Den 

grundläggande principen om maktdelning frångås när rådet agerar både som lagstif-

tare och beslutsfattare i det enskilda fallet. Separationen mellan lagstiftare och be-

slutsfattare i det enskilda fallet utgör en av de grundstenar som EU-medlemsstaternas 

konstitutioner vilar på. När en sådan kompetensfördelning inte finns på EU-nivå kan 

det innebära att den enskildes rättssäkerhet bör skyddas på andra sätt. Som Cameron 

påpekat uppstår här ett behov av omfattande skyddsmekanismer på supranationell 

nivå.152 

Rätten att bli hörd utgör en förvaltningsrättslig skyddsmekanism som traditionellt sett 

erkänns den enskilde vid beslutsfattande i ett individuellt ärende. Rådets beslut om 

frysning av enskildas tillgångar har däremot både en generell och en individuell karak-

tär. Det resulterar i att den listade lätt hamnar mellan två stolar när rådet fattar beslut 

om restriktiva åtgärder mot enskilda.  

Att beslutsfattandet vid införandet av restriktiva åtgärder mot enskilda mestadels re-

gleras genom icke bindande dokument såsom EU guidelines och EU best practices kan 

ifrågasättas. För den enskildes rättssäkerhet skulle det vara fördelaktigt med ett ge-

nomtänkt regelverk som måste beaktas av rådet vid beslut om listning av enskilda. 

Detta skulle även ge en ökad förståelse för hur beslutsprocessen vid listning av en-

skilda hanteras och vilken roll de olika arbetsgrupperna har i praktiken.  

För att frysning av tillgångar ska vara en effektiv åtgärd är det nödvändigt att göra ett 

undantag från rätten att bli hörd vid det initiala beslutet om frysning av en enskilds 

tillgångar. Det är samtidigt viktigt att rådet tillgodoser de formföreskrifter som krävs 

för att undantag från grundläggande rättigheter ska kunna göras, artikel 52.1 rättig-

hetsstadgan. Att undantag från rätten att bli hörd måste framgå av lagstiftning innebär 

att lagstiftaren måste genomföra en medveten inskränkning i den enskildes rättighet-

er. Som del i detta arbete kommer lagstiftaren även att behöva göra en proportional-
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itetsbedömning av åtgärden, istället för att låta inskränkningen bli en konsekvens av 

allt för snabbt hanterade lagstiftningsåtgärder. Behovet av en sådan lagstiftning som 

även beaktar den enskildes rättigheter i samanhanget har också lyfts fram i artikel 

215.3 FEUF och preciseras i förklaring 25 som tillfogats Lissabonfördraget. 

Jag anser att man kan ifrågasätta lämpligheten i den nu gällande lösningen där en 

medveten lagteknisk konstruktion för undantaget från rätten att bli hörd saknas. Om 

en lagstiftare skapar möjligheten till undantaget innebär det att en mer objektiv pro-

portionalitetsbedömning av den enskildes situation kan göras. Om lagstiftaren anser 

att den enskilde behöver säkras en möjlighet att invända till en oberoende och själv-

ständig instans inom kort tid efter att beslutet fattats skulle detta exempelvis kunna 

ordnas genom att den enskilde skickar sina invändningar till en annan EU-institution än 

till rådet som fattat beslutet i fråga. När domstolen gör bedömningen att ett undantag 

från rätten att bli hörd är nödvändigt kan det tolkas som en nödvändig avvägning i 

sammanhanget. Det är däremot inte säkert att EU-domstolen har de bästa förutsätt-

ningarna för att bedöma proportionaliteten i den situation som den enskilde redan har 

hamnat i. Det vore därför fördelaktigt om en sådan proportionalitetsbedömning istäl-

let gjordes av lagstiftaren innan undantaget faktiskt görs i det enskilda fallet.  

Rätten till en effektiv domstolsprövning anses vara den enda processuella skyddsmek-

anismen för enskilda vars tillgångar frysts, rättigheten är dock beroende av talefristen. 

Efter att ha underrättats om åtgärden har den enskilde två månader på sig att väcka 

talan i domstol. Underrättelsen görs oftast genom att ett meddelande publiceras i EUT, 

och de listade är ofta tredjelandsmedborgare som inte är bosatta inom EU eller juri-

diska personer som inte har sitt säte i EU. Det är sannolikt att det kan ta ett tag för en 

sådan person att inse att dess tillgångar frysts, varför den snäva tidsfristen framstår 

som förhållandevis krävande för den enskilde. EU-domstolen konstaterade dock att 

det är viktigt att reglerna kring talefristen respekteras så att rättsakternas rättssäker-

het kan försäkras.153 Argumentet framstår som tveksamt när det rör sig om rättsakter 

som direkt och personligen berör enskilda genom att dessa pekas ut med namn i själva 

rättsakten. En domstolsprövning skulle i dessa fall främst gälla frågan om den enskilde 

ska ingå i listan över de som omfattas av de restriktiva åtgärderna eller inte.  
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Argumentet om att skydda rättsaktens rättssäkerhet syftar till att skydda de som har 

att tillämpa rättsakten i fråga. När det gäller frysning av tillgångar är Finansinspektion-

en den myndighet i Sverige som tar emot uppgifter om frysning av tillgångar på bank-

konton.154 Det är främst finansiella institut och vissa företag och yrkesutövare utanför 

den finansiella sektorn som har att följa dessa regler.155 För att dessa tillämpande en-

heter ska kunna uppfylla sin skyldighet måste de hålla koll på vilka som listats för frys-

ning av tillgångar samt vilka ändringar i listorna som rådet beslutar om. Eftersom rådet 

fattar beslut om restriktiva åtgärder såsom frysning av tillgångar löpande under året är 

det upp till dessa tillämpande enheter att löpande hålla sig underrättade om vad som 

gäller.156  

Argumentet om rättssäkerhet bygger på att den som tillämpar rättsakten i fråga inte 

ska behöva tveka över vad som gäller i en viss situation. Detta förefaller naturligt i fall 

som avser generella normer, men tappar lite i vikt när fallet istället rör vem som bör 

ingå i en lista över personer vars tillgångar frysts. Eftersom det rör sig om flera listor 

som alla uppdateras kontinuerligt har de tillämpande enheterna trots rättssäkerhets-

argumentet en skyldighet att löpande hålla sig uppdaterade om vilka som ingår i 

nämnda listor.  

Om rätten till domstolsprövning anses vara den enda processuella skyddsmekanismen 

som en enskild som listats för frysning av tillgångar har tillgång till kan det finnas grund 

att ifrågasätta den enskildes begränsade faktiska tillgång till domstolsväsendet. Vid en 

talan om ogiltigförklaring av restriktiva åtgärder riktade mot en viss person skulle reg-

lerna kring talefristen kunna förändras till förmån för den enskilde utan att samtidigt 

försämra rättsaktens rättssäkerhet i övrigt. 

Med hänsyn till ovanstående anser jag att undantaget från rätten att bli hörd i och för 

sig är nödvändigt men att det är viktigt att ha stöd i lag som begränsar möjligheten att 

göra undantag från rättigheten. Därvid krävs att en noggrann proportionalitetsbedöm-

ning görs av lagstiftaren, enligt min mening finns det anledning att här kontrollera om 

inte ytterligare en eller ett par skyddsmekanismer skulle kunna inrättas.  
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